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8. ročník 

Na svojom zasadnutí dňa 4. 
februára 2010 Mestské zastupiteľ-
stvo v Spišskej Belej okrem iného

- schválilo pridelenie a predaj 
pozemkov na výstavbu garáží na 
Družstevnej ulici v Spišskej Belej 
pre konkrétnych žiadateľov, za už 
vopred stanovených podmienok 
určených mestským zastupi-
teľstvom (zoznam je uvedený 
na www.spisskabela.sk v časti 
dôležité dokumenty); 

- schválilo návrh na zámenu 
pozemkov (trvalý trávnatý porast) 
vo vlastníctve mesta o výmere 
751 m2 za pozemky (trvalý tráv-
natý porast) vo vlastníctve PVE 
s.r.o. Poprad o výmere 755 m2, 
pre účely výstavby malej vodnej 
elektrárne na rieke Biela; 

- odročilo majetkoprávne vy-
sporiadanie vlastníctva k pozem-
kom v k. ú. Spišská Belá medzi 
mestom a Evanjelickou cirkvou 
a. s., farnosť Spišská Belá; 

- schválilo pokračovať 
v majetkoprávnom vysporiadaní 

Z mestského zastupiteľstva
vlastníctva k pozemkom v k. ú. 
Spišská Belá, lokalita nad Be-
lianskymi kúpeľmi (vykúpenie 
pozemkov do vlastníctva mesta) 
pre účely budúcej výstavby byto-
vých domov v zmysle schválené-
ho územného plánu mesta; 

- prerokovalo prípravu sta-
vebných pozemkov pre výstav-
bu rodinných domov v lokalite 
IBV Strážky Nad kaštieľom - 2. 
etapa a rozhodlo momentálne 
nepokračovať v príprave týchto 
pozemkov na stavebné pozem-
ky a v ich následnom predaji 
- vzhľadom na početnosť iných 
stavebných aktivít mesta v tomto 
roku a tiež vzhľadom na prípravu 
stavebných pozemkov v iných 
častiach mesta (kde sú voľné sta-
vebné pozemky a kde treba ešte 
dokončiť výstavbu inžinierskych 
sietí a komunikácii);

- prerokovalo návrh veľkého 
investičného projektu na výstavbu 
rekreačno-turistickej zóny Šar-
panec (Stredná poľana) vrátane 

zmluvných podmienok, ktorý 
predložila spoločnosť EURO Tour 
Tatry, s. r. o., Spišská Belá (návrh 
projektu a návrh zmluvných pod-
mienok investovania je zverejne-
ný na www.spisskabela.sk v časti 
Dôležité dokumenty). Celý návrh 
tohto projektu je na pripomien-
kovaní a na najbližšom zasad-
nutí mestského zastupiteľstva sa 
o ňom bude rozhodovať; 

- schválilo výpožičku (bez-
platné užívanie) nového traktora 
zn. BISO X90 s príslušenstvom 
(predný nakladač, nosič kontaj-
nerov s kontajnerom, štiepkovač) 
pre Mestský podnik Spišská Belá, 
s. r. o. Uvedený traktor s príslu-
šenstvom získalo mesto v rámci 
projektu na podporu separácie 
odpadov v našom meste (95 % 
nákladov hradí EÚ a 5 % mesto) 
a Mestský podnik ho bude pre-
vádzkovať; 

- schválilo kúpu nového úžit-
kového vozidla zn. Renault Mas-
ter - sklopný valník s dvojkabínou 
pre 7 ľudí v celkovej hodnote do 
17 500 EUR bez DPH, pre verej-
noprospešné služby mesta (tzv. 
menšie obecné služby). Toto vo-
zidlo bude mať 7 miest na sedenie 
vrátané vodiča, výklopnú korbu 
s dĺžkou 313 cm a nosnosťou do 
1500 kg. Momentálne MOS majú 
k dispozícii staré a opotrebované 
motorové vozidlo (zn. VW, r. v. 
1992), ktoré je v zlom technickom 
stave, je pravidelne poruchové, 
a teda nespoľahlivé (časté vý-
padky) a v lete mu končí STK. 
Pravidelné opravy (neplánovaná 
údržba) sú veľmi finančne nároč-
né a neriešia problém dlhodobo, 
práve naopak predražujú prevádz-
ku tohto auta a zbytočne zvyšujú 
náklady v rozpočte mesta. Okrem 
hlavného dôvodu pre kúpu nového 
auta (vyradenie starého auta pre 
jeho zlý technický stav) sú aj ďal-
šie dôvody. Nevýhodou súčasné-
ho motorového vozidla je to, že 
má len 3 miesta na sedenie vrátane 
vodiča (problém pri prevoze ľudí 
- nezamestnaných) a má pevnú 
(nie výklopnú) korbu;

- prerokovalo sťažnosť miest-
nych podnikateľov na predaj po-
travín poľskými podnikateľmi na 

mestskom trhovisku v Spišskej 
Belej a sťažnosti nevyhovelo 
s konštatovaním, že v súčasnosti 
nie je možné podľa platnej legis-
latívy SR a EÚ zakázať nikomu 
predaj na verejnom trhovisku, 
ak spĺňa všetky právne predpisy 
SR (kontrolu dodržiavania tých-
to predpisov vykonáva najmä 
Slovenská obchodná inšpekcia, 
daňové úrady, veterinárna sprá-
va, regionálny úrad verejného 
zdravotníctva - tzv. hygiena); 

- určilo prevádzkovú dobu pre 
niektoré podnikateľské prevádzky 
v Spišskej Belej poskytujúce reš-
tauračné, pohostinské a podobné 
služby po 22. h; 

- vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o rekonštrukcii 
elektrickej siete na Záhradnej, 
Moskovskej a časti Novej ulice, 
ktorú má zrealizovať spoločnosť 
VSE, a. s., Košice (na svoje ná-
klady) v roku 2010 - demontuje sa 
súčasné vzdušné vedenie prevaž-
ne na drevených stĺpoch a položí 
sa nové zemné vedenie elektrickej 
siete s novými prípojkami k jed-
notlivým rodinným domom; 

- schválilo doplnenie staveb-
ných aktivít mesta na rok 2010: 

1. o výstavbu nového verejné-
ho osvetlenia na Záhradnej, Mos-
kovskej a na časti Novej ulici, 

2. o dokončenie dažďovej ka-
nalizácie na Športovej ulici (pri 
bývalom liehovare);

- schválilo pridelenie ďalších 
5 stavebných pozemkov na vý-
stavbu rodinných domov v IBV 
S. Webera v Spišskej Belej;

- schválilo dodatok k štatútu 
Klubu dôchodcov v Spišskej 
Belej, ktorým sa podľa nového 
zákona o sociálnych službách 
musel premenovať tento klub na 
Denné centrum Spišská Belá (ma-
júce sídlo naďalej v zadnej časti 
budovy mestskej knižnice); 

- schválilo prenájom časti 
pozemku vedľa Bistra „M” na 
Záhradnej ulici (pri športovom 
areáli na Moskovskej ulici), na 
zriadenie dočasnej terasy k tejto 
prevádzke bistra o výmere do 50 
m2 na dobu 10 rokov, žiadateľke 
Márii Kundľovej z Moskovskej 
ulice.

Dňa 7. februára 2010 sa usku-
točnilo 5. fašiangové posedenie 
dôchodcov, ktoré zorganizovalo 
Zariadenie opatrovateľskej služby 
Spišská Belá pod záštitou primá-
tora mesta. Stretnutie prebiehalo 
v popoludňajších hodinách 
v spoločenskej sále v  Strážkach 
a zúčastnilo sa ho okolo šesťde-
siat dôchodcov, ktorým nechýbala 

Fašiangy v Dome opatrovateľskej služby
chuť dobre sa zabaviť a spoločne 
si užiť fašiangy. O dobrú náladu 
sa staral aj ľudový zabávač Jož-
ko Bryndza s kolektívom, ktorí 
smiechom priam sršali. Príjemné 
popoludnie zažili naši seniori 
nielen vďaka organizátorom 
tohto stretnutia, ale aj vďaka 
sponzorom, ktorí nám prispeli 
vecnými darmi. 
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Historický 
kalendár 

14. 2. - Sviatok sv. Valentína, 
spolupatróna rímskokatolíckeho 
kostola v Spišskej Belej.

17. 2.1921 - Kolaudácia lesnej 
železnice Spišská Belá - Lendak.

Ku dňu 31. 12. 2009 malo 
mesto Spišská Belá 6.305 obyva-
teľov. V priebehu minulého roku 
2009 sa narodilo 88 detí a zomrelo 
45 osôb. Do nášho mesta sa pri-
sťahovalo 88 osôb a odsťahovalo 
sa 65 osôb. Bolo uzavretých 44 
manželstiev.

Štatistika matriky 
a evidencie obyva-
teľstva za rok 2009

Vážení občania, do konca 
apríla máte možnosť darovať časť 
zo svoje dane (2 %), ktorú ste už 
zaplatili štátu do jeho rozpočtu. 
Prečo ich nedarovať nejakému ob-
čianskemu združeniu (spolku, či 
športovému klubu) pôsobiacemu 
v našom meste? Využite mož-
nosť a pomôžme našim, miest-
nym občianskym združeniam.
Zoznam občianskych združení so 
sídlom v Spišskej Belej, ktoré sú 
zaregistrované pre tento účel:

1. SSS - Jaskyniarska skupina 
Spišská Belá

2. Automobilový klub Sp. Belá
3. Slovenský rybársky zväz, 

Miestna organizácia Spišská 
Belá

Darujte 2 % zo svojej dane
4. Občianske združenie Du-

kátik, pri MŠ Mierová 1, Spišská 
Belá 

5. Občianske združenie pri 
Základnej umeleckej škole Spiš-
ská Belá

6. Združenie rodičov Základ-
nej školy Spišská Belá, Štefáni-
kova 19

7. Zlatá rybka Spišská Belá pri 
ŠZŠ Spišská Belá

(V zozname nie sú všetky 
občianske združenia pôsobiace 
v našom meste, nakoľko je nutné 
splniť zákonné podmienky pre rok 
2009 a nie všetky združenia ich 
mohli splniť - napr. nevzťahuje 
sa to na novozaložené organizá-
cie v r. 2009)

Denné centrum (do konca 
roka 2009 ako Klub dôchodcov) 
je organizáciou nášho mesta, 
kde sa stretávajú dôchodcovia 
a zdravotne postihnutí občania 
a nachádza sa v zadnej časti 
budovy mestskej knižnice na ul. 
Hviezdoslavovej. Je miestom, 
kde nájdu spoločenské a kultúrne 
vyžitie, naplnenie svojich záľub 
a osobných záujmov. Seniori tu 
medzi sebou veľa komunikujú, 
zbavujú sa pocitu osamelosti a do-
máceho stereotypu. Organizujú si 
spoločenské akcie s tématickým 
zameraním a spoločné posedenia 
s hudobným doprovodom. Seni-
ori, ktorí majú vzťah k spevu sa 
stretávajú v speváckej skupine 
Belan a svojim spevom nás po-
tešia na spoločenských akciách 
nášho mesta. 

Seniori sú kategória, ktorí si 
veľa pamätajú a majú vzťah k tra-
díciam, zvyklostiam, histórií, ctia 
si ich a majú záujem na ich udrža-
ní. Aj preto si v priestoroch svojho 

Fašiangy a seniori

centra zorganizovali 11. februára 
akciu pod názvom Fašiangy a se-
niori. Predchádzala tomu príprava 
fašiangových masiek, oblečenia, 
vhodnej výzdoby a chutných 
fašiangových šišiek, do prípravy 
ktorých sa zapojili a zaučili aj 
naše juniorky. Počas fašiangov 
sa ľudia správajú uvoľnene, menia 
svoje zaužívané správanie, preob-
liekajú sa za druhých a zosmieš-
ňujú samých seba. A všetko to si 

užívali aj naši seniori, preobliekli 
sa za dedinské babky, za cigánku, 
čerta a iné vtipné preobleky, kaž-
dý z nich mal nejaký fašiangový 
symbol a niektorých by ste ani 
nespoznali. Slovom a spevom 
si pripomínali fašiangové zvy-
ky, vtipné prekáračky, spišské 
klapancie a tie svedčili o tom, 
že  oni majú veru pamäť dlhú. 
Zaznelo tam to, čo ich (dnešné 
babičky,  prababičky a dedkov, 
pradedkov) naučili ešte ich pred-
chádzajúce pokolenia. 

Pri tomto fašiangovom po-
sedení nás napadla myšlienka, 
ktorá by mohla byť aktuálna 
pre fašiangy v budúcom roku 
- zabaviť občanov, spríjemniť 
fašiangy a udržať vymierajúce 
tradície vhodným spôsobom aj 
pre občanov nášho mesta.

Seniori nášho mesto považujú 
fašiangy nielen za symbol vese-
losti, zábavy, hodovania a pitia ale 
boli a budú vždy tou časťou roka, 
kde sa udržiavajú tradície, ale je 
to i čas stretávania sa, spoločen-
ských posedení, aj výzvy aby rok, 
ktorý sa len nedávno začal, bol pre 
nás všetkých štedrý a bohatý ako 
fašiangový čas. 

Ochotníci zo Spišskej Belej 
sa zúčastnili na Medziokresnej 
SÚŤAŽNEJ PREHLIADKE 
Amatérskeho divadla pre okresy: 
Poprad, Kežmarok, Levoča pre-
hliadka s postupom na Krajskú 
scénickú žatvu Levoča 2010, 
ktorá sa konala v priebehu troch 
dní (12. - 14. 2. 2010) v obci Šu-
ňava. S hrou Lásky hra osudná sa 
v nedeľu odprezentovali ako prví. 
Po odohraní inscénácie nasledoval 
rozborový seminár, kde si diva-
delní ochotníci vypočuli kritické 
i povzbudivé vyjadrenia odbornej 

TheatroBalans postúpilo 
na súťažnú prehliadku do Levoče 

poroty. Vo večerných hodinách 
a po odohraní ďaľších súťaž-
ných i nesúťažných inscenácií 
sa dočkali vyhlásenia výsledkov. 
V 18-ročnej histórii divadelnej 
Šuňavy, ako prví začiatočníci 
na poli ochotníckeho divadla 
postúpili na súťažnú prehliadku 
do Levoče, spolu so skúsenejší-
mi ochotníkmi z divadla Vitriol 
z Kežmarku. Držte nám, naši 
milí diváci palce, aby sme pri na-
šom nadšení zotrvali a mohli tak 
vytvoriť spoločnú tradíciu, ktorej 
nedovolíme vyblednúť. 

• Webová stránka Zariadenia opat-
rovateľskej služby Strážky-Sp. 
Belá - www.zos.spiskabela.sk

• Webová stránka Mestskej kniž-
nice v Spišskej Belej - www.kniz-
nica.spisskabela.sk

• Webová stránka Mestského 
športového klubu Spišská Belá 
- www.msk.spisskabela.sk

• Webová stránka ochotníckeho 
divadla THEATROBALANS zo 
Spišskej Belej - www.theatroba-
lans.sk.

• Pripravujeme webovú stránku 
Dobrovoľného hasičského zboru 
v Spišskej Belej.

Dávame do 
Vašej pozornosti
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Množstvá sú uvedené v tonách.

Za roky

Štatistika 2007 2008 2009

Papier 15,48 12,65 21,37

Sklo 25,6 60,92 73,05

Biologický rozložiteľný odpad 14,92 75,76 52

Zmes komunálny odpad 1552,78 1701,54 1383,7

Objemový odpad 274,28 275,92 -

Žiarivky - 0,03 0,03

Zariadenia obsahujúce Ci-F s uhľov. 2,8 1,3 2,2

Farby - 0,01 0,01

Batérie a akumulátory - 0,03 0,03

Vyradené elektrické zariadenia - 0,03 0,03

Plasty 10,75 8,35 11,73

Vývoj odpadov v meste Spišská Belá 
za posledné tri roky

Darovanie krvi je prejavom 
ľudskosti a malo by byť bežnou 
súčasťou nášho života. Veď 
nikto z nás nevie, kedy bude on 
alebo niekto z jeho blízkych krv 
potrebovať. V nedeľu 14. febru-
ára sa konal bezplatný odber 
krvi mobilnou jednotkou NTS 
Poprad v priestoroch zasadacej 
miestnosti MsÚ. Po vyplnení 
dotazníka a po konzultácii s le-
károm, bola darcom odobraná 
vzorka krvi na rýchle vyšetrenie. 
Ak bol výsledok v poriadku, pre-
behol odber krvi (čo je približne 
400 ml krvi). 

Ďakujeme všetkým darcom, 
ktorí darovali krv 14. 2. 2010 
v Spišskej Belej:
1. Antónia VAVERČÁKOVÁ 
2. Peter HORNIČÁK 
3. Mgr. Andrea ORAVCOVÁ 
4. Nikola MAJERČÁKOVÁ 
5. Eva REZNIČÁKOVÁ 

Valentínska kvapka krvi 
6. Božena MIKLASOVÁ 
7. Marián MIKLAS
8. František KRIŠANDA 
9. Jaroslav KISKA
10. Veronika RUŠINOVÁ 
11. Mária RUŠINOVÁ
12. Slavomír KOVALČÍK 
13. Eva LABUSOVÁ
14. Marek LABUS 
15. Matej LABUS 
16. Anna KURUCOVÁ 
17. Miroslav DUCHNITZKY 
18. Katarína LEGUTKOVÁ 
19. Martin BOŽÍK 
20. Daniela TYBOROVÁ 
21. ČABANOVÁ DANIELA 
22. Martin PLUČINSKÝ 
23. Rudolf ANDRÁŠ 
24. Ing. Jozef BORON 
25. František VILGA 
26. Mgr. Jana FIGLÁROVÁ 
27. Andrea SISKOVÁ 
28. Mária MAKOVSKÁ
29. Ján NOVOROĽNÍK 
30. Slávka KNIESZNEROVÁ 

Dňa 13. februára 2010 sa 
v priestoroch hasičskej zbrojnice 
uskutočnila výročná schôdza 
Dobrovoľného hasičského zboru 
Spišská Belá za účasti primátora 
mesta a predsedu Okresného výbo-
ru DPO v Kežmarku Jána Škoviru 
a členov miestneho DHZ pod ve-
dením predsedu DHZ Maroša Va-
verčáka. Hasiči hodnotili činnosť 
v roku 2009, účasť na súťažiach 
a zásahy a plánovali aktivity na 

Výročná schôdza DHZ
rok 2010. Účasť v okresnej ha-
sičskej lige, organizačné zabezpe-
čenie tradičnej regionálnej súťaže 
mužov a žien O pohár primátora 
mesta a Prúdničku Cyrila Ková-
čika pre deti. V roku 2010 čaká 
rekonštrukcia aj budovu hasičskej 
zbrojnice. Dobrovoľní hasiči radi 
medzi sebou privítajú nových 
členov starších, mládež i deti. Zá-
ujemcovia nech kontaktujú členov 
DHZ Spišská Belá.

MAREC
3.3.10 - kovy, textil
4.3.10 - plasty
5.3.10 - papier, sklo
18.3.10 - plasty
19.3.10 - papier, sklo
29.3.10 - kovy, textil
31.3.10 - plasty

Harmonogram zberu 
separovaného odpadu

APRÍL
1.4.10 - papier, sklo
15.4.10 - plasty
16.4.10 - papier, sklo
28.4.10 - kovy, textil
29.4.10 - plasty
30.4.10 - papier, sklo

Projekt Bezpečné mesto
Koncom roku 2009 sa Mestská 

polícia v Spišskej Belej uchádzala 
v rámci programu Spoločne pre re-
gión 2010 vyhláseného Karpatskou 
nadáciou o grant s projektom s ná-
zvom „Bezpečné mesto”. Koncom 
januára 2010 bol uvedený projekt 
na odporúčanie hodnotiacej ko-
misie schválený Správnou radou 
Karpatskej nadácie vo výške 2 600 
eur. Tento finančný príspevok ch-
ceme použiť na nákup výpočtovej 

techniky (projektor s prísl., a note-
booku), na výrobu detského pexesa 
a reflexných prvkov.

Projektom chceme osloviť aj 
deti predškolského veku v Ma-
terskej škole na Mierovej ulici. 
Prezentáciou ich chceme poučiť 
o dopravných prostriedkoch, 
o bezpečnom prechádzaní cez 
prechod pre chodcov, chceme po-
ukázať na ohrozujúce faktory pri 
hrách doma a na ulici. V praktickej 

časti ich naučiť spoznávať doprav-
né značky prostredníctvom pexesa, 
rozdaním reflexných viest chceme 
zvýšiť ich bezpečnosť na ceste. 
Do cieľovej skupiny patria školo-
povinné deti vo veku od 6 do 15 
rokov, ktoré navštevujú základné 
školy a špeciálnu základnú školu 
v meste. Táto skupina je ohrozená 
pri rannej a popoludňajšej do-
pravnej špičke. Prezentáciou im 
chceme zdôrazniť nevyhnutnosť 
používania prechodu pre chodcov 
a zviditelnenie sa pri bicyklovaní 
vo večerných hodinách. Skupina 
detí je ohrozená v spolunažívaní 
v škole, mimo školy, kde šetrením 
boli zistené prejavy šikanovania. 
Cieľová skupina vo veku od 14 
do 15 rokov je riziková v oblasti 
páchania rôznej trestnej činnosti 
a trestne zodpovedná za svoje 
konanie, preto im chceme zvýšiť 
právne vedomie a oboznámiť ich 
o dôsledkoch kriminality. Školo-
povinní žiaci vo veku 15 rokov 

budú informovaní aj o možnosti 
nadobudnutia vodičského opráv-
nenia pre ich vekovú kategóriu. 
Do cieľovej skupiny patria aj 
dôchodcovia a starší občania vo 
veku od 55 do 80 rokov Projektom 
ich chceme informovať o rizikách 
a nebezpečenstvá v cestnej dopra-
ve a možnej kriminalite páchanej 
na ich osobe, na verejnosti, v byte 
alebo v dome. Cieľová skupina 
vo veku od 70 do 80 je riziková 
z hľadiska ich zdravotného stavu, 
preto ich chceme oboznámiť s tele-
fonnými číslami tiesňových liniek 
v prípade ohrozenia zdravia.

Našimi partnermi v tomto pro-
jekte sú aj príslušníci Obvodného 
oddelenie PZ v Spišskej Belej, 
ktorí ako rómski špecialisti nám 
budú vypomáhať pri prednáškach 
s rómskymi deťmi a to nielen 
v školách v meste Spišská Belá, ale 
aj na Základnej škole v Krížovej 
Vsi. Celý projekt bude trvať od 10. 
marca do 13. decembra 2010.
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Mestský poľovnícky spolok 
„POĽANA” Spišská Belá (MPS) 
bol zaregistrovaný na Minister-
stve vnútra SR 15. 3. 2001, ako 
občianske združenie občanov 
mesta Spišská Belá, od ktorého 
má od roku 2003 prenajatý revír 
s názvom Spišská Belá ev. č. 
70313, o výmere 7 325 ha, z toho 
4 452 ha les. Jednotlivé časti reví-
ru sú vo vlastníctve, alebo užívaní 
týchto subjektov:

- Mesto Spišská Belá 4648 ha
- Slovenský pozemkový fond 

BA 1629 ha
- PD TATRY Spišská Belá 

953 ha
- Evanjelická cirkev a. v. Spiš-

ská Belá 95 ha

Základná 
charakteristika revíru

Revír je zaradený do IV. akost-
nej triedy, XXXI jelenej chovateľ-
skej oblasti Vysoké Tatry, s nor-
movaným kmeňovým stavom 
42 ks jelenej zveri, 32 ks srnčej 
zveri a 14 ks diviačej zveri.  

- obvod hraníc 69,2 km
- max. dĺžka vzdušnou čiarou                                                         

21,8 km
- min. šírka vzdušnou čiarou                                                             

2,2 km
- najnižší bod v revíri (sútok 

Bušovského potoka s Popradom)    
580 m n. m  

- najvyšší bod v revíri Jahňací 
štít 2229 m n.m

Revír približne kopíruje ka-
tastrálnu a majetkovú hranicu 
mesta. Nie sú v ňom zahrnuté 
pozemky mestskej časti Strážky, 
časť lesných pozemkov na Pále-
nici, najmä od jej magurskej stra-
ny, ako i oblasť Belianskej kopy 
v Belianskych Tatrách.

Rok 2009 sa dá hodnotiť z hľa-
diska poľovníckej činnosti, ako 
nadpriemerný, najmä z hľadiska 
plnenia rýchlosti odstrelu. Tradič-

MESTSKÝ POĽOVNÍCKY SPOLOK „POĽANA” SPIŠSKÁ BELÁ
ne pretrvávajú problémy s lovom 
diviačej zveri, pre problémy  na 
jej manažmente, ktorá je v našom 
revíri zverou prechodnou. 

Poľovnícke obhospodarovanie 
zveri v uplynulom roku, najmä od 
druhej polovice septembra,  bolo 
opäť silne ovplyvnené zvýše-
ným počtom medveďov (13 ks) 
a hlavne vlkov (5 + 6 ks). Stavy 
jelenej a srnčej zveri sa dvíhajú 
a tým sa zvyšuje starostlivosť 
a samozrejme i náklady na jej 
chov. Na úbytok diviakov nega-
tívne vplýva aj nedostatok húštin 
na Pacoch, Rašeline i Belanských 
lúkach, kde „ochranárske zásahy”, 
ale najmä neustály pohyb našich 
rómskych spoluobčanov - výrub 
dreva, úplne znemožnili život 
akejkoľvek zveri. Naproti tomu 
pribudli medvede, vlci, rysy, 
vyhladované rómske psy, ale 
i bobry, vydry a kormorány. Čo 
sa týka produkcie trofejí, najmä 
výšky ich bodovej hodnoty sa 
pretrhla stagnácia z posledných 
rokov a od roku 2008 sa dosahu-
jú aj slušnejšie bodové hodnoty 
trofejí. Aj v tomto roku tri jelenie 
trofeje siahajú okolo 185 bodov 
CIC, čo s ulovených sedem kusov 
predstavuje 43 %. Za zmienku sto-
jí aj nie každodenný úlovok 1 vlka 
a jariabka.

Negatívne dôvody pretrváva-
júce pri výkone práva poľovníc-
tva pokračujú naďalej a sú najmä 
objektívneho charakteru : 

- Dodržiavanie navrhovanej 
zonácie v TANAP-e, najmä v je-
leních častiach revíru.

- Celoročná rušivá činnosť 
zlodejov a zberačov dreva, 
a v sezóne lesných plodín, hlav-
ne z radov obyvateľov rómskej 
osady Rakúsy, v poslednej dobe 
znásobená i ničením poľovníc-
kych, včelárskych a lesníckych 
zariadení.

- Začína pretrvávať fenomén - 
zver sa stáva čím ďalej, tým viac 
nočnou zverou a ustupujúcou do 
vyšších  častí revíru!

Pozitívne možno hodnotiť 
kvalitu selektívnych odstrelov, 
keď väčšina ulovených trofejí je 
z jedincov, podľa platných kri-
térií, nesúcich na lov. Škoda, že 
často na hranici chovnosti, najmä 
u jelenej zveri. U tejto zveri na 
viac začína byť problém s lovom, 
resp. výskytom výradových jele-
ňov I. VT. tzv. „špicerov”, podľa 
nového Zákona o poľovníctve by 
sa mala situácia zlepšiť aj v tomto 
smere. 

Všeobecne málo využívame 
lov slúk a kačíc i keď nemáme na 
to potrebných poľovne upotrebi-
teľných psov. Za to sme odskúšali 
„polodivoký” odchov kačíc na 
Belianskom rybníku a Rašeline. 
Myslím, že sa nám vydaril a zís-
kali sme cenné poznatky.

Čo je však veľmi zlé, až na pár 
členov, zabudli sme masívne tlmiť 
krkavcovité, ale i líšky, a pritom 
chceme mať v revíri zajace, jara-
bice, ba i bažanty. Stále nám behá 
veľa pytliačiacich psov a mačiek, 
najmä v okolí rómskej osady 
Rakúsy. To sú tie veľké straty 
na srnčej zveri počas vysokého 
snehu + rysy z horských častí re-
víru. V tlmení pytliačiacich psov 
a mačiek nastal radikálny zvrat 
k lepšiemu, len ho treba udržať, 
pretože v budúcnosti uvažujeme 
aj nad chovom bažnatov a jarabíc 
a bez toho to nejde!

Ešte viac by sme sa mali 
venovať lovu vlkov, najmä vo 
vyšších častiach revíru, viac 
využiť povolenú dobu ich lovu, 
najmä v januári.

Členovia MPS počas letného 
a jesenného obdobia pripravili 
a hlavne zabezpečili dostatok 
všetkých druhov krmív potreb-
ných na zimné prikrmovanie 
zveri, od 1. 11. do 28. 2. podľa 
Zákona povinného! Čo sa v sú-

časnosti aj realizuje. Výborne sa 
osvedčilo prikrmovanie senážou, 
kŕmnou repou a ovocinársko-zele-
ninárskym odpadom. Tak isto sa 
osvedčili i nové kŕmne zariadenia 
vybudované na tento účel. 

Náš MPS zabezpečuje a or-
ganizuje počas roka množstvo 
spoločenských podujatí nie len 
pre svojich členov, ale i pre širo-
kú verejnosť.

Spoločenské akcie propagujú 
spolok, mesto i región. Sú to rôzne 
kynologické a sokoliarske podu-
jatia, známa sa stala i prezentácia 
na Dňoch mesta. V roku 2009 sme 
začali  v spolupráci s rímsko-ka-
tolíckou cirkvou organizovať sv. 
Hubertskú omšu, v budúcnosti 
možno i ekumenickú. V nepo-
slednom rade je to i poľovnícky 
reprezentačný ples, a mnohé iné 
podujatia. V širokom okolí sú 
známi i naši trubači.  

V poslednom období sa 
úspešne rozvíja spolupráca MPS 
s Mestským podnikom Spišská 
Belá, s. r. o., a Slovenským rybár-
skym zväzom MO Spišská Belá. 
Tradične dobrá je spolupráca 
s vedením mesta.

MPS „POĽANA” SPIŠSKÁ  
BELÁ - VÝBOR  

Predseda: Ing. Peter  FIREK                 
Tajomník: Jozef  KREMPASKÝ
Poľovnícky hospodár: Ing. Vladi-
mír  KLEIN           
Finančný hospodár: Vincent  
SMREK          
Strelecký referent: Ľudovít  
OFČÁK           
Kynologický referent: Štefan  
BRITAŇAK     
Kultúrnoosvetový ref.: Julius  
TYBOR             
Predseda Dozornej rady: Juraj  
PISARČÍK  st.    

MPS má k 1. 1. 2010 40 členov 
a 4 kandidátov

Ing. Vladimír Klein

Centrum voľného času napriek nie celkom priaznivému počasiu 
zorganizovalo dňa 20. februára karneval pre deti mesta. Príležitosť 
obliecť si karnevalovú masku síce nevyužili všetky deti, no do tanca 
bolo aj rodičom. Karneval bol otvorený promenádou karnevalových 
masiek, ktoré porota v zložení rodičov v závere vyhodnotila.

Podujatie prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére, o ktorú sa pri-
činili aj sponzori karnevalu: Mesto Spišská Belá; Centrum voľného 
času; CEDIMA - Občianske združenie deti a matky; Janka Hudačeková 
- Kvetinárstvo; Ján Praženica; Jozef Vnenčák - Klub 501; Maroš Mešár 
- Veľkosklad ovocia a zeleniny.

Karneval na ľade
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Talentovaný sedemročný 
tanečník Jarko Krigovský zo 
základnej školy na Štefánikovej 
ulici účinkoval v programe Mini 
Talent Show so známym moderá-
torom Petrom Marcinom. Projekt 
Mini Talent Show prebiehal pod 
záštitou Slovenskej televízie a pred 
súťažou i počas nej prebiehalo na 
Slovensku niekoľko kastingov. 
Na jednom z nich, v Bratislave sa 
zúčastnil aj Jarko. Jarko sa tak na 

Jarko Krigovský ukázal v televíznej show svoj talent
jeseň objavil v pilotnej časti pro-
jektu, kde sa ako porotcovia pred-
stavili speváčka Beáta Dubasová, 
herec Maroš Kramár, hudobník 
Marián Čekovský a zahraničná 
hviezda Nicole McCloud. Vrá-
tane Jarka vystúpilo šesť malých 
talentov, tanečníkov, speváčok 
či bubeník. Slovenská televízia 
pripravila pre malého Jarka a jeho 
spolužiakov sladké darčeky. S po-
mocou moderátora Petra Marcina 

navážili až 60 kilogramov sladkostí 
pre Jarka a rovnaké množstvo 
sladkostí pre jeho spolužiakov, 
ktoré prišiel odovzdať moderátor 
osobne spolu so štábom STV do 
našej základnej školy. 

Jarkove tanečné schopnosti sa 
objavili už v detstve. Jeho tanečný 
talent si všimli už učiteľky v škôl-
ke, keď mal štyri roky. Neskôr jeho 
spolužiaci a súrodenci. Po úvod-
nom tanci šikovného Jarka jeho 

mamke pri rozhovore s moderáto-
rom vyhŕkli z očí slzy šťastia. Na 
svojho syna je patrične hrdá. Malý 
Jarko je veľký talent. Tancuje bre-
akdance s rôznymi akrobatickými 
prvkami. Pre malého tanečníka nie 
sú problémom kúsky na rukách či 
dokonca na hlave. Jarko postúpil 
až do záverečného galavečera, kde 
si zatancoval svoj obľúbený tanec 
s úspešným tanečníkom Lacim 
Strikeom. Na tomto programe ho 
boli podporiť i učitelia a žiaci ZŠ 
na Štefánikovej ulici. 

Miestny klub Samson, ktorý 
vznikol v Spišskej Belej pred 
niekoľkými týždňami, je súčas-
ťou organizácie Slovenský Orol, 
ktorá je nepolitickou kresťanskou 
telovýchovnou a športovou orga-
nizáciou. Organizácia Slovenský 
Orol fungovala v Spišskej Belej 
už v minulosti, dôkazom čoho 
je tiež zástava tejto organizácie, 
ktorá sa zachovala a je uložená 
v Mestskej knižnici. 

Miestny klub Samson je tak-
tiež zameraný na telesnú výchovu. 
Vznikol na podnet pán Damiána 
Pajera, ktorý chcel podchytiť 
a motivovať chlapcov v puber-
tálnom veku prostredníctvom 
športu. Za pomoci pána farára 
ThLic. Petra Petreka, ktorý klu-
bu poskytol priestory a za pomoci 
sponzorov, prostredníctvom kto-
rých bolo možné zakúpiť športové 
náradie a stroje sa myšlienka stala 

Miestny klub Samson
skutočnosťou.

Prvá prípravná schôdza sa 
uskutočnila 4. januára 2010. Zú-
častnilo sa jej 21 záujemcov, ktorí 
sa zároveň stali platnými členmi 
klubu. Boli oboznámení so sta-
novami klubu, podali sa návrhy 
na činnosť klubu, zvolil sa výbor 
a návrh s predbežným plánom 
akcií bol zaslaný organizácii Slo-
venský Orol do Bratislavy.

Klub má teda k dispozícii dve 
miestnosti, ktoré si chlapci sa-
mostatne upratali a vymaľovali. 
Jedna miestnosť slúži ako mini 
telocvičňa, v ktorej každý piatok 
cvičia ženy/dievčatá aerobik pod 
vedením Lýdie Suchanovskej 
a Tamary Čarnogurskej. Druhá 
miestnosť je zriadená ako po-
silňovňa. K dispozícii máme 
tiež pinpongový stôl, kalčeto 
a biliardový stôl. Možnosť prísť 
si zacvičiť majú záujemcovia od 

14.00 do 19.00 h, nemusia byť 
preto členmi klubu. 

V súčasnosti má náš klub už 
30 členov. Členské poplatky sú 
skutočne symbolické: 5 € dospelí, 
3 € študenti a 2 € deti do 15 rokov. 
Privítali by sme nových členov, 
ale zdôrazňujem, že akcie klubu 
sú pre všetkých obyvateľov mesta, 
nie len pre členov klubu.

Tohto roku bola naplánovaná 
akcia Valentínska biela stopa - 
bežkárska akcia pre obyvateľov 
Spišskej Belej - bohužiaľ sa nám 
je nepodarilo zrealizovať, dúfame 
však, že sa tak stane na budúci 
rok. Veríme, že ľudia budú mať 

o takúto akciu záujem. Počas leta 
plánujeme cyklotúry na Magurské 
a Ždiarske sedlo a do Levoče. 
Máme tiež naplánované túry do 
Tatier, chceli by sme si prejsť, aj 
pre niektorých menej známe časti 
Tatier. Dúfame, že v blízkej bu-
dúcnosti sa nám podarí zriadiť aj 
vlastnú webovú stránku, ktorá by 
bola súčasťou stránky katolíckej 
farnosti. Veríme, že činnosť a ak-
tivity Miestneho klubu Samson 
sa budú i naďalej rozširovať a že 
k tomu prispejú svojimi návrhmi 
a podnetmi i samotní občania.

Katarína Lenkavská,
predsedkyňa klubu

Od 15. februára 2010 do 15. marca 2010
Prijímame prednostne:
• deti na predprimárne vzdelávanie (5 - 6-ročné)
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
• deti so špeciálnymi potrebami
• v prípade voľných miest 2 - 3-ročné deti
Pracujeme ako:
• škola rodinného typu podporujúca zdravie, ľudové tradície a folklór
Ponúkame:
• výučbu anglického a nemeckého jazyka
• prácu vo výtvarnom krúžku
• prácu vo folklórnom súbore
Spolupracujeme:
• s logopedickou poradňou
• Centrom voľného času Spišská Belá
• Základnou školou J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá
• Základnou školou, Štefánikova 19, Spišská Belá
• Základnou umeleckou školou Spišská Belá
• Mestskou knižnicou Spišská Belá
• Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Kežmarok
Materská škola má:
• plne kvalifikovaný kolektív pedagogických zamestnancov
• pokojné prostredie pre výchovno - vzdelávaciu činnosť
• moderne vybavenú školskú jedáleň
• školskú záhradu vybavenú novými preliezkami, hojdačkami, 
šmýkačkami a piskoviskami
Organizujeme:
• rôzne podujatia, tvorivé dielne, divadelné predstavenia, športové 
aktivity, výstavky výtvarných prác detí
Mamičky s malými deťmi môžu priamo navštíviť naše zariadenie. 

Margita Labisová, riaditeľka materskej školy

Zápis do materskej školy na Mierovej ul.

Dňa 5. 2. 2010 usporiadalo 
Centrum voľného času a Občian-
ske združenie CEDIMA prvý ples 
pre našich najmenších. Ďakujeme 
sponzorom, ktorí prispeli občer-
stvením a cenami, a tak spríjem-
nili fašiangové popoludnie. 

Sponzori: J. Mešár - Drogéria; 
J. Hudačeková - Kvety - Gerbera; 

„Ples princezien a malých princov”
Š. Podracký - Anplast; J. Hohol 
- Trafika; F. Matavová - Lekáreň; 
A. Olekšák - Geomera; K. Šper-
ková - Fantázia - cukrárenská 
výroba; E. Griglák - Vináreň; M. 
Mešár - Veľkosklad ovocia a ze-
leniny; Lapšanský - Veľkosklad 
- LUSILA, s. r. o.; M. Prelichová- 
Kvetinárstvo.
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1. MADE IN L.A. 
- 7. 3. 2010 - 70 min./české titulky 

Príbeh boja Mexičaniek za lepšie pracovné podmienky v odevnej 
dielni dámskej konfekcie Los Angeles. 

2. OTROCI 
- 7. 3. 2010 - 15 min./české titulky 

Nesmierne pôsobivý animovaný dokument, ktorý je autentickým 
záznamom výpovedí detí po svojom oslobodení z otroctva 

v roku 2003. 

3. NÁRAMKY OD KAMAR 
- 7. 3. 2010 - 23 min./česky 

Život jedenásťročnej indickej dievčiny Kamar, ktorá popri tvrdej 
práci sníva o tom, že sa raz naučí čítať a písať. 

4. JEŽIŠ JE NORMÁLNY 
- 12. 3. 2010 - 66 min./česky, slovensky 

Dokument sa zaoberá poňatím viery, manipuláciou a výchovou detí 
v kontroverzných kresťanských rodinách.

5. ÚPRIMNÝ NA 99% 
- 12. 3. 2010 - 70 min./české titulky 

Nejednoznačné pocity zo života v Nórsku od kultúrne rôznych mla-
dých ľudí v hip - hopovej formácii „Spojené menšiny”. 

6. SEDEM SVETIEL 
- 13. 3. 2010 - 57 min./česky 

Sedem židovských žien oživuje spomienky na holokaust a druhú 
svetovú vojnu, každá z nich má „vlastný návod” ako prežiť. 

7. CESTA MAGDALÉNY 
ROBINSONOVEJ 

- 13. 3. 2010 - 40 min./česky 
Obavy slovenskej fotografky Magdalény Robinsonovej, ktorá počas 

ľudáckeho Slovenského štátu stratila rodičov a prežila utrpenie 
koncentračných táborov z nepoučiteľnej spoločnosti. 

8. I.O.U.S.A 
- 14. 3. 2010 - 85 min./ české titulky 

Dokument ukazuje svet ekonomiky a vysokej politiky s prehľadnými 
grafmi a animáciami namiesto nič nehovoriacich čísel.

9. ROPNÁ APOKALYPSA 
- 14. 3. 2010 - 48 min./české titulky 

Hľadanie alternatívnych zdrojov výroby energie skôr, 
ako sa minie „čierne zlato”.

Slovenská národná galéria - kaštieľ Strážky a Občianske združenie Človek v ohrození
všetkých srdečne pozýva

na regionálny festival Jeden svet 2009
(10. medzinárodný festival dokumentárnych filmov),

ktorý bude prebiehať od 7. 3. 2010 do 21. 3. 2010 v kaštieli v Strážkach
(Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá - Strážky)

so začiatkom o 18.00 h s týmto programom:

10. SMRTIACE POLIA 
- 14. 3. 2010 - 13 min./slovenské titulky 

Film odzrkadľuje skutočnú cenu pestovania sóje v Južnej Amerike, 
určenej na kŕmenie sliepok, dobytku a ošípaných v Európe. 

11. MAME NGOR - CHLAPEC 
ZO SKLÁDKY 
- 14. 3. 2010 - 15 min./česky 

Život a sny afrického chlapca Mame Ngora na skládke odpadov. 

12. IDEME ĎALEJ 
- 19. 3. 2010 - 108 min./české titulky 

Príbeh premeny NDR zobrazený na rodine vedúceho socialistickej 
samoobsluhy, pána Schutzeho. 

13. MAĎARSKÁ NÁRODNÁ 
- 19. 3. 2010 - 70 min./české titulky 

„Romantické násilie” je názov kapely, ktorá hrá nacionálny rock, 
pričom inteligentných fanúšikov kapely spája nenávisť voči Židom 

a šírenie radikalizmu.

14. NAJVAČŠIE PRIANIE 
- 20. 3. 2010 - 85 min./česky 

„Aké je vaše životné prianie?” pýta sa režisér filmu zástupcov 
mladej generácie v roku 1964. 

15. ŽENY PRE MENY 
- 20. 3. 2010 - 75 min./česky 

Mozaika výpovedí žien ponúka obraz o predstavách českej kon-
zumnej spoločnosti o ideále ženskej krásy. V snímke sa objavia 

redaktorky ženských magazínov, Dara Rolins i skupina radikálnych 
anarchofeministiek. 

16. PRÍBEH Z JODOKU 
- 21. 3. 2010 - 83 min./české titulky 

Muzikál verne zachycujúci otrasné praktiky v koncentračnom tábore 
Jodok v Severnej Kórei.

17. SVEDECTVO Z TIBETU 
- 21. 3. 2010 - 48 min./české titulky 

Alarmujúci dokument, nakrútený pomocou 
skrytých kamier a infrakamier... 

VSTUPNÉ 1 €

V prípade záujmu o premietanie pre školy, organizácie, 
iné skupiny kontaktujte 052/458 13 12. 
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Dňa 30. 1. 2010 sa v dopo-
ludňajších hodinách uskutočnila 
preventívno bezpečnostná akcia 
so zameraním na kontrolu mest-
ských lesov. V súčinnosti s prí-
slušníkmi MsP v Spišskej Belej, 
lesníkmi MPSB, s. r. o., členmi 
poľovného združenia Poľana 
a zároveň členmi poľovnej stráže 
a príslušníkmi Obvodného oddele-
nia v Spišskej Belej a Ždiari bola 
vykonaná kontrola mestských 
lesov od Šarpanca až po obec 
Ždiar a tiež v obci Lendak a jeho 
blízkom okolí. Spoločnými silami 
boli vytvorené niekoľko kontrol-
ných skupín. Policajné hliadky 
sa rozmiestnili do lokalít, ktoré 
sú najviac „postihnuté” výrubom 
drevín v mestských lesov. 

Hliadka č. 1 bola tvorená prí-
slušníkmi Obvodného oddelenia 

Kontrolná akcia v mestských lesoch
PZ v Ždiari. Títo vykonávali 
kontrolu v časti novej protipo-
žiarnej cesty (t. j. od Trasy sme-
rom k rómskej osade) a zároveň 
policajti boli rozmiestnení aj 
v lesnom poraste TANAPu, hra-
ničiaceho s mestskými lesmi aj 
s členmi Lesnej stráže TANAPu. 
Prísllušníkom OOPZ Ždiar sa 
počas kontrolnej akcie podarilo 
zadržať 4 páchateľov z Rakús, 
pri odnášaní drevnej hmoty 
z mestských lesov, voči ktorím 
bude v priebehu najbližších dní 
vznesené obvinenie z krádeže 
v zmysle trestného zákona. 

Hliadky č. 2 bola tvorená z prí-
slušníka OOPZ Spišská Belá a 2 
pracovníkov MPSB. Táto kontrol-
ná skupina vykonávala kontrolu 
mestských lesov od mokrej linky 
až k novej protipožiarnej ceste, 

pričom sa hlavne zamerala na 
kontrolu obyvateľov z rómskej 
osady v Rakúsoch pohybujúcich 
za v lesnom poraste. Na mieste 
bolo skontrolovaných 10 osôb. 
Počas kontrolnej akcie bolo u 2 
páchateľov zistené, že si drevo 
chystali bez platných povolení 
na zber haluzinu, pričom nešlo 
o haluzinu, ale o naštiepané 
kmene stromov. Nachystané kopy 
dreva skončili v rukách lesníkov 
a obaja páchatelia budú riešení 
taktiež v zmysle zákona. 

Hliadky č. 3 bola tvorená prí-
slušníkom OOPZ Spišská Belá a 2 
príslušníkov MsP. Títo vykonávali 
kontrolu v časti Gedzerskej cesty. 
Počas kontroly v lesnom poraste 
v blízkosti Kvašnej poľany boli 
skontrolované 4 osoby, ktoré sa 
preukázali platnými povoleniami 
na zber haluziny. 

Hliadky č. 4 bola tvorená 
príslušníkmi MsP. Títo sa počas 
kontrolnej akcie zamerali na 
kontrolu mestských lesov v časti 
Šarpanec, kde vykonávali kon-
trolu v blízkosti chatovej osady 
a oproti hotelu TEKO. Počas 
kontroly bolo skontrolovaných 5 
osôb s platnými povoleniami. 

Hliadky č. 5 bola tvorená 

príslušníkmi OOPZ Spišská 
Belá, ktorí sa zamerali na kon-
trolu mestských lesov v blízkosti 
Belianských lúk. Títo však ani 
nestihli prísť na kontrolné stano-
visko a cestou natrafili na 5 pá-
chateľov odnášajúcich poštiepané 
dosky z blízkeho včelína nachá-
dzajúceho sa pri lesnej škôlke na 
Šarpanci. Páchatelia po zbadaní 
policajnej hliadky nachystané 
drevo hodili policajtom pred 
služobné vozidlo a rozutekali sa 
do blízkeho lesa. Následne nato 
boli vyrozumené všetky hliad-
ky nachádzajúce sa v blízkosti 
včelína, aby podozrivé osoby 
obkľúčili. Páchateľov sa však 
nepodarilo chytiť. Po príchode 
na miesto boli vykonané úkony 
na zadokumentovanie miesta 
poškodenia včelína a v blízkosti 
lesnej škôlky sa ďalej pokračovalo 
v kontrolách osôb vracajúcich sa 
do osady s nachystaným drevom. 
Na mieste bolo skontrolovaných 7 
osôb s platnými povoleniami, pri-
čom sa taktiež od kontrolovaných 
osôb podarilo zistiť totožnosť jed-
ného podozrivého, ktorí sa podie-
ľal na poškodení včelína. Taktiež 
sa jednalo o občana z blízkej 
rómskej osady v Rakúsoch. 

V roku 2009 pokračoval Auto-
motoklub Spišská Belá v rozvíja-
ní svojej športovej a organizačnej 
činnosti. Tieto aktivity boli smero-
vané tak, aby si prišli na svoje mi-
lovníci rýchlych kolies, ale tiež aj 
široká verejnosť zo Spišskej Belej 
a tiež z blízkeho aj vzdialenejšieho 
okolia nášho mesta. Klubové akti-
vity boli v niekoľkých ťažiskových 
smerovaniach. 

Tradične prvou takouto akti-
vitou, ktorá každoročne otvára 
motoristickú sezónu v Spišskej 
Belej, bola príprava a samotné 
odštartovanie jubilejného X. 
ročníka jazdy zručnosti pod zá-
štitou primátora Spišskej Belej 
- „O pohár primátora mesta Spiš-
ská Belá”, ktorá je určená hlavne 
širokej verejnosti. Záujemcov 
o túto súťaž pribúda z ročníka 
na ročník a už presiahol hranice 
mesta Spišská Belá, pretože sú-
ťažiaci prichádzajú aj z okolitých 
miest a obcí. V propagácii tohto 
súťažného podujatia nám výrazne 
pomáhajú Podtatranské noviny 
a samozrejme aj primátor mesta 
Spišská Belá, pod záštitou ktorého 
súťaž prebieha. Je potešujúce, že 

Správa o činnosti AMK Spišská Belá - sezóna 2009
z radov súťažiacich sa objavujú aj 
noví organizátori jednotlivých kôl 
- to je veľké pozitívum pre rozvoj 
ďaľších aktivít v klube. Táto súťaž 
sa jazdila po zmene pravidiel na 
10 kôl (boli vynechané kolá počas 
letných mesiacov júl a august, 
pretože v týchto mesiacoch bola 
opakovane nízka účasť súťažia-
cich kvôli dovolenkám), každé zo 
súťažných kôl sa jazdilo od janu-
ára do novembra každú poslednú 
nedeľu v mesiaci a posledné 10. 
kolo sa uskutočnilo v sobotu, 12. 
decembra 2009 a bolo to bonusové 
kolo ( bol pridelený dvojnásobný 
počet majstrovských bodov ). 
V tomto ročníku sme spustili štyri 
- kategóriu Junior, kategóriu Prvá 
jazda v kole, kategóriu Ženy a ka-
tegóriu Dospelí. Celkovo sa tejto 
súťaže v X. ročníku zúčastnilo 47 
motoristických nadšencov, z toho 
8 zástupkýň nežného pohlavia 
a 7 juniorov (vek 10 - 18 rokov). 
Zvyšujúci záujem o túto súťaž 
zaväzuje a preto je potrebné pri-
praviť XI. ročník tejto už medzi 
verejnosťou obľúbenej súťaže, tak 
aby bol opäť atraktívnejší a pri-
lákal ďaľších záujemcov o túto 

motoristickú športovú disciplínu, 
ktorou sa AMK Spišská Belá 
v spolupráci s mestom Spišská 
Belá snaží prispievať k zvýšeniu 
bezpečnosti cestnej premávky 
a zvýšeniu zručnosti v ovládaní 
motorového vozidla. 

Ďaľšou aktivitou je samozrej-
me športová činnosť nášho auto-
motoklubu. Jednou zo športových 
disciplín, ktorej sa zúčastňujú 
členovia AMK sú automobilové 
orientačné súťaže. Tieto súťaže 
, niekedy veľmi populárne, pre-
žívajú na Slovensku veľmi ťažké 
obdobie, pretože pre nedostatok 
posádok z dôvodov finančných 
aj časových boli zrušené Maj-
strovstvá Slovenskej Republiky 
v roku 2008 a aj v roku 2009. 
Paradoxne v medzinárodnom 
meradle orientačné automobilové 
súťaže napredujú, dôkazom toho 
je aj skončený 13. ročník seriálu 
„Stredoeurópsky pohár”, ktorého 
sme aj zakladateľmi a hlavnými 
organizátormi. V 13. ročníku tejto 
súťaže klub reprezentovala po-
sádka v novom zložení Vladimír 
JANKOVIČ - Peter RUSIŇÁK, 
ktorá sa zúčastnila postupne 

štyroch kôl 13.ročníka Stredoeu-
rópskeho pohára - v Opole (PL) 
a v Pécsi (H), v Poznani (PL) sa 
súťaže nezúčastnila z rodinných 
dôvodov vodiča posádky Janko-
viča a dvojkolo v Baia Mare (RO) 
bolo zrušené z dôvodu svetovej 
hospodárskej krízy. Celkovo v 13. 
ročníku Stredoeurópskeho pohára 
posádka Vladimír JANKOVIČ 
- Peter RUSIŇÁK obsadila celko-
vé 18. miesto v konkurencii 37 po-
sádok. Tento priemerný výsledok 
bol spôsobený jednak ukončením 
súťažnej kariéry Štefana Slodičá-
ka a príchodom nového jazdca do 
posádky, tiež nevyjazdenosťou 
novozloženej posádky, nakoľko 
okrem tohto seriálu nemá možnosť 
na Slovensku jazdiť slovenský 
šampionát, pričom súperi jazdia 
pravidelne domáce súťaže. V cel-
kových výsledkoch 13.ročníka 
Stredoeurópskeho pohára v jazde 
zručnosti, si Vladimír Jankovič 
vyjazdil 10. miesto. 

Náznak zlepšenia aj formy aj 
nálady pre túto klubovú posádku 
prišiel po pozvánke a absolvovaní 
jubilejného 25. ročníka medziná-
rodnej automobilovej orientačnej 
súťaže „Putovný pohár SOMES 
OAS” v rumunskom Satu.

Oznamujeme občanom nášho mesta, že možnosť bezplatného inze-
rovania v Spišskobelianskom Spravodaji je stále aktuálna (občianska 
inzercia). Inzercie môžete zasielať na adresy redakčnej rady, alebo ich 
odovzdať osobne v RTIC (informačnom centre). Redakcia má právo 
posúdiť vhodnosť zverejnenia daného inzerátu v spravodaji.

Inzercia
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• Možno iba málo ľudí tuší, 
že v našom meste existuje pa-
raglidingový klub. Kedy vzni-
kol, kto je jeho zakladateľom 
a koľko má členov?

- Zakladateľom klubu som ja, 
klub vznikol v roku1996. Členská 
základňa je kolísavá, ale tvorí ju 
8 až12 ľudí.

• Odkedy sa vy sám venujete 
paraglidingu?

- Aktívne som začal lietať 
v roku 1993.

• Z ktorých terénov lietate?
- Z domácich terénov je to 

najmä Pálenica pri Lendaku 
a Vojnianska hora a ďalšie terény 
na Spišskej Magure, patria k nim 
tiež Vysoké Tatry a Levočské vr-
chy. Najnavštevovanejšia je práve 
Pálenica. Pri dobrom počasí tam 
máme až 50 hostí. Taktiež sa 
chodí na Chopok, na Donovaly, 
na Straník pri Žiline. Čo sa týka 
zahraničia je to hlavne Taliansko 
alebo Slovinsko.

• Poskytujete aj možnosť 
tandemového lietania - je o tú-
to formu lietania medzi ľuďmi 
záujem?

- V stanovách klubu máme 
uvedené, že budeme propagovať 
a rozvíjať paragliding a tande-
mové lietanie je jednou z foriem, 
na základe ktorej to spĺňame. 
Záujemcovia sa so mnou môžu 
skontaktovať telefonicky 
(0903 849 990) s tým, že sa do-
hodneme na konkrétnom termíne 
a podmienkach, pretože lietanie 
je závislé na počasí. Nesmú sa 
vyskytovať žiadne zrážky (sneh, 
dážď) a nesmie fúkať silný vietor. 
Lietať je možné v každom ročnom 
období.

Tandemové lietanie orientu-
jeme väčšinou na domáce terény 
- buď je to Pálenica alebo Voj-
nianska hora, poprípade Tatry. 
Tatry sú však z hľadiska tande-
mového lietania problémové, 
pretože vývoz do Lomnického 
sedla, odkiaľ sa prevádzkuje toto 
lietanie je dosť finančne náročný 
a počasie je natoľko vrtkavé, že 
sa môže zmeniť už počas vývozu 
lanovkou a let potom nie je možné 
zrealizovať.

• Aké formy lietania exis-
tujú?

- Je veľa foriem lietania. Od 
jednoduchého zletu, kedy sa letí zo 
štartovacej plochy na pristávaciu 
plochu - tento trvá rádovo niekoľ-
ko minút. Ďalej je to tzv. svahové 
lietanie, pri ktorom je možné lietať 

Paraglidingový klub Spišská Belá (Rozhovor s Jozefom Šlebodom)
aj 2 až 3 hodiny, s tým, že človek 
je stále viazaný na svah a dostupy 
sú napr. na Pálenici 300 až 400 m 
nad miesto štartu. Na záver spo-
meniem termické lietanie, kedy sa 
dá vyletieť až k oblakom a dá sa 
letieť na dlhší výlet, nazýva sa to 
tiež cross country let.

• Realizuje váš klub tiež pa-
raglidingové výcviky? Ste záro-
veň aj inštruktorom lietania?

- Okrem toho, že som tandem 
pilot, som tiež inštruktorom. Náš 
klub však tieto výcviky nerobí, 
pretože prevádzkovať školu 
je časovo aj finančne náročné. 
Spolupracujeme však so školou 
paraglidingu, ktorá funguje 
v Plavnici a zabezpečuje nám 
výcvik pre nových členov.

• Ako sa dá začať s paragli-
dingom, musí mať záujemca 
o tento šport už vopred zakúpe-
nú výstroj, resp. mať aj predošlé 
skúsenosti s lietaním?

- Výstroj ani skúsenosti 
začiatočník mať nemusí. Môže 
nás kontaktovať a náš klub mu 
zabezpečí tandemové lietanie 
alebo zoznamovací kurz, kde si 
paragliding v praxi vyskúša a  
pokiaľ sa dotyčný človek uistí 
v tom, že paragliding je naozaj 
to, čomu sa chce venovať, na-
sleduje škola v Plavnici, kde už 
získa kompletný výcvik ukon-
čený skúškami a vydaním pilot-
ného preukazu. Počas výcviku 
má adept zabezpečenú výstroj 
zo školy alebo z nášho klubu. Po 
ukončení školy pokračuje v lietaní 
na vlastnej výstroji.

Základný kurz trvá 6 dní, po 
ktorých účastník dostane pilotný 
preukaz a môže samostatne lietať. 
Škola v Plavnici pre ktorú exter-
ne učím, realizuje tzv. exkluzívne 
kurzy. Spočívajú v tom, že sú ku 
mne pridelení 1 alebo 2 žiaci, 
ktorým sa naozaj veľmi intenzív-
ne venujem a väčšinou sa naučia 
veľa vecí aj nad rámec toho, čo 
zahŕňa predpis. Bežný kurz kon-
čia ľudia tým, že zletia z kopca, 
ktorý má približne 250m a dokážu 
s padákom urobiť niekoľko jed-
noduchých úkonov. U nás ľudia 
už po 3-ťom dni lietajú vysoko 
pod oblakmi nezriedka viac ako 
hodinu.

• Do akej výšky je možné na 
padáku vyletieť?

- Predpisy nám dovoľujú letieť 
do nadmorskej výšky 2450 m, ale 
v reáli sa dá vyletieť až do výšky 
3200 m n. m. 

• Sú nejaké podmienky, kto-
ré musí človek spĺňať ak chce 
začať lietať?

- Musí byť plnoletý, je teda 
ideálne ak už človek dovŕšil 18 
rokov, ale od 15 rokov môže za-
čať lietať so súhlasom zákonného 
zástupcu, Ďalšou podmienkou je 
dobrý zdravotný stav a teda po-
tvrdenie od obvodného lekára, 
že je schopný prevádzkovať pa-
ragliding a samozrejme potrebné 
je mať aj kondíciu.

• Sú výstroj a jej súčasti 
finančne náročné?

- Nová výstroj je relatívne 
drahá, kompletná vyjde na zhruba 
3 000 eur. Ale začiatočníkom vie-
me pomôcť zaobstarať si staršiu 
výstroj, pretože paraglidingová 
škola, ktorú som spomínal je 
súčasne aj najväčším dodávate-
ľom použitej výstroje v strednej 
Európe. Prostredníctvom nich je 
možné zohnať relatívne kvalitnú 
výstroj za prijateľnú cenu, tá sa 
pohybuje od 800 eur. 

• Z čoho sa výstroj skladá?
- Je to v prvom rade padákový 

klzák, postroj, ktorý by už mal byť 
vybavený modernými prvkami 
ako je airbag, ABS systém, ďalej 
je to záložný padák, karabíny, 
okuliare, prilba, zodpovedajúce 
oblečenie, pevné topánky. Časom 
už človek cíti potrebu mať aj iné 
doplnkové prístroje, napr. GPS 
a variometer, ale nie je nutné mať 
všetko už úplne na začiatku.

• Ako vnímate riziká lieta-
nia?

- Pokiaľ človek lieta rozume 
a drží sa pravidiel, ktoré vo vzdu-

chu platia, tak je riziko malé. 
V škole sa vyučuje aj teo-

retická časť a pravidlá letovej 
prevádzky. Je to ako na ceste, 
kde sa dodržiava cestný zákon 
a podobný zákon, ktorý upravuje 
pohyb vo vzduchu sa vzťahuje aj 
na letcov. Všetky tieto pravidlá 
a zákony sa adept z kurzu naučí 
a pokiaľ ich dodržiava, nemalo by 
sa nič stať. Dosť ľudí tieto pravi-
dlá nedodržiava alebo nepozná 
zákon, resp. ho pozná veľmi nedo-
statočne a vtedy nastáva problém 
vo vzduchu - paraglidisti sa napr. 
navzájom nevyhýbajú tak, ako 
by mali. Niekedy je to ovplyvne-
né tým, že začiatočník môže byť 
vo veľkom strese. Nie je to ako 
pri jazde autom, kde ak má vodič 
problém, prinajhoršom zastane na 
krajnici, upokojí sa a ide ďalej. Ak 
raz človek odletí, musí si to „od-
skákať” až po návrat na zem. 

• Spolu s inými spolkami 
nášho mesta ste sa predstavili 
na podujatí Dni mesta Spišská 
Belá. Vy osobne ste mali pred-
nedávnom na tému paragliding 
v Kežmarku besedu, plánujete 
ešte takéto aktivity v budúc-
nosti?

- Určite áno, plánujeme spo-
lupracovať s mestom aj naďalej 
a pokiaľ sa bude konať nejaká 
takáto akcia, prispejeme tiež ce-
nou, ktorou bude tandemový let. 
Minulého roku sa nám to poda-
rilo odlietať v relatívne krátkom 
časovom úseku - v priebehu 2 
týždňov od odovzdania pouka-
zov a dúfame, že sa to podarí aj 
v budúcnosti.

Spoločenská kronika - január 2010
Narodili sa: 
Adam Gulaša, Laura Monková

Životného jubilea sa dožívajú: 
Mária Plavcová 85 rokov, Alžbeta Frindtová 80 rokov, Emil Teltsch 
75 rokov, Ema Rusňáková 75 rokov, Margita Pisarčíková 75 rokov, 
Anton Kalafút 70 rokov, Karolina Graindová 70 rokov, Ružena 
Jurášková 70 rokov, Oľga Šuľová 70 rokov

Navždy nás opustili: 
Alžbeta Pudičová vo veku 81 rokov, Jozef Mačičák vo veku 53 
rokov, Gejza Neupauer vo veku 45 rokov

Viac aktuálnych informácii získate na 
www.spisskabela.sk
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• 1. január 
„Ako na nový rok, tak po 

celý rok”. Dúfajme, že príslovie 
v tomto prípade nebude platiť. 
O zábavu sa policajným hliadkam 
tentokrát postarala podarená päti-
ca mládencov. Jeden „štuchanec” 
mal za následok, že medzi bratmi 
Jozefom a Ondrejom Š. z ulice 
Štefánikovej, Marcelom S. z uli-
ce Petzvalovej, Radoslavom T. 
z ulice Mierovej a Dávidom P. 
z ulice Slnečnej sa zomlela bitka. 
Kto presne a s kým, sa už asi ne-
dozvieme. Objasňovaním sa po-
darilo zistiť, že každý z uvedenej 
skupinky bol vinníkom aj obeťou, 
preto boli všetci pokutovaní za na-
rušenie verejného poriadku. 

• 5. január 
Na zvláštny spôsob recyklácie 

odpadu upozornili hliadku MsP 
pracovníci MOS. V časti medzi 
jarkami objavili v okolí recyk-
lačného kontajnera rozhádzané 
porozbíjané kusy skiel a poláma-
né kusy plastov z osobného auta. 
Anonymite sa však páchateľ 
dlho netešil. Mravenčou prácou 
policajtov sa ešte v ten istý deň 
podarilo vypátrať podozrivú oso-
bu, ktorá sa pod ťarchou dôkazov 
nakoniec priznala. Za tento skutok 

Z denníka mestskej polície (január 2010)
bol p. Jakubovi Ch. z Letnej ulice 
udelená bloková pokuta. 

• 11. január 
Odpaľovaním petárd cestou 

z domu do školy sa trošku akcie 
do ospalého rána rozhodol vniesť 
maloletý Peter T. zo Štefáni-
kovej  ulice. Každá akcia vždy 
vyvolá reakciu. Páchateľ a jeho 
petardy skončili v rukách službu-
konajúcej policajtky. 

• 14. január 
V dopoludňajších hodinách 

počas pravidelnej obchôdzky 
našla hliadka MsP Milana D. zo 
Slovenskej Vsi ležať na schodoch 
pred Condorom. Po prebratí me-
novaného bolo zistené, že je len 
„spoločensky” unavený a tak aj za 
pomoci príbuzných bol naložený 
do prichádzajúceho autobusu. 

• 15. január
V nočných hodinách vykonali 

príslušníci MsP a OOPZ v Spiš-
skej Belej kontrolu so zamera-
ním na podávanie alkoholických 
nápojov osobám mladším ako 18 
rokov. V Hysteri klube (v bývalej 
kolkárni) bolo celkovo skontrolo-
vaných 36 osôb, pričom z toho 
bolo 6 mladších ako 18 rokov. 
Všetky osoby boli podrobené 
orientačnej dychovej skúške na 

zistenie alkoholu v dychu. V jed-
nom prípade bolo zistené požitie 
alkoholického nápoja u 15 ročnej 
Alžbety z Nálepkova, ktorej 
alkoholický nápoj ponúkol jej 
35 ročný kamarát z Ľubice. Obe 
osoby boli predvedené na Obvod-
né oddelenie PZ v Spišskej Belej 
k podaniu vysvetlenia a dorieše-
nia zisteného priestupku.

Po skončení tejto kontrolnej 
akcie pokračovali príslušníci 
oboch zložiek polície v doprav-
no-preventívnej kontrolnej akcii. 
Počas tejto kontroly boli vytvo-
rené kombinované hliadky, ktoré 
vykonávali kontroly vozidiel 
v uliciach mesta až do skorých 
ranných hodín. Celkovo bolo za-
stavených a skontrolovaných 37 
vodičov vozidiel. V 6 prípadoch 
boli zistené priestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky vyriešené na mieste 
blokovými pokutami. 

• 18. január 
Konzumovanie alkoholic-

kých nápojov na verejných 
priestranstvách v našom meste 
pokračovalo aj tento mesiac. 
V poobedňajších hodinách „natra-
fila” hliadka MsP pred predajňou 
potravín Belan na ulici Letnej na 
muža ako si veselo popíjal pivko. 
Keďže menovaný odmietal „pre-
zradiť” svoju totožnosť bol za po-
moci donucovacích prostriedkov 
predvedený na oddelenie MsP. 
Tam bolo zistené, že ide o Jozefa 
K. z ulice Družstevnej. Menova-
nému sa tak cena pivka predražila 

o udelenú blokovú pokutu. 
O niekoľko hodín neskôr na 

tom istom mieste „natrafili” po-
licajti na ďalšiu skupinku. Patrik 
H. a Dávid P. z ulice Slnečnej, 
Dominik H. z ulice Hviezdosla-
vovej, Lukáš M. z ulice Kúpeľnej, 
Ján B. a Patrik O. z ulice Letnej 
si spestrovali večer konzumáciou 
vodky. 

• 23. január 
Pri kontrole mestských lesov 

v časti Belianskych lúk spozo-
rovala hliadka MsP podozrivú 
osobu s koňom. Na mieste bolo 
zistené, že Ján L. z Lendaku si 
podľa jeho vyjadrenia odskočil 
len na „kržoky” a tie si v množ-
stve 34 ks naložil na konský po-
voz. Akékoľvek výhovorky boli 
zbytočné, lebo na takýto výrub 
nemal žiadne povolenie. Pri-
vlastnenie si cudzieho majetku je 
vždy len krádežou a tak ho za to 
neminú aj dôsledky. 

• 30. január 
V dopoludňajších hodinách 

sa v mestských lesoch rozbehla 
ďalšia spoločná kontrolná akcia 
príslušníkov MsP, Obvodných od-
delení PZ v Spišskej Belej a Ždia-
ru a taktiež lesníkov z Mestského 
podniku. Počas kontrolnej akcie 
sa policajtom podarilo zistiť, že 
obyvatelia neďalekej osady v Ra-
kúsoch sa už neštítia kradnúť nie-
len kmene stromov z mestských 
lesov, ale tentokrát im za obeť 
padla včelnica a zazimované 
včely v úľoch. 

 Spracoval: 
Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP

Vo štvrtok 21. januára 2010 
v ranných hodinách vykonala 
spoločná policajná hliadka 
zložená z príslušníka OOPZ 
Spišská Belá a príslušníka MsP 
spoločnú kontrolu v blízkosti 
základnej školy a pri prechodoch 
pre chodcov na ulici 1. mája a pri 
MŠ Mierová. Počas krátkej doby 
sa im podarilo skontrolovať nie-
koľko vodičov odvážajúcich 
deti do školy a udeliť niekoľko 

3. súčinnostná 
preventívno-dopravná akcia

blokových pokút. Mestskí poli-
cajti si pravidelne si všímame 
vodičov jazdiacich bez svetiel, 
či bez zapnutých pásov, resp. 
deti na predných sedadlách bez 
detských sedačiek, ale nemôž-
me vodiča zastaviť a pokutovať 
ho. Naše právomoci sú v tomto 
smere obmedzené a preto sme 
sa rozhodli tento neutešený stav 
riešiť v spolupráci s príslušníkmi 
Obvodného oddelenia PZ.

V súčasnosti katolícka cirkev 
pozná najmenej troch rozdielnych 
svätých, ktorí nesú meno Valentín 
či Valentinus. Všetci zahynuli mu-
čeníckou smrťou. Ten, na ktorého 
si spomíname 14. februára bol 
kňazom v Ríme. Odsúdili ho na 
mučenie palicovaním a keď sa 
ani po ňom nevzdal svojej viery 
sťali ho spolu so sv. Máriom. 
Jeho hlavným „zločinom” však 
nebolo kresťanstvo, ale niečo 
iné. Rímska ríša v 3. stor. viac než 
inokedy musela odolávať vpádom 
polobarbarských germánskych 
kmeňov. Skončila éra veľkých 
dynastií, na cisárskom tróne sa 
v rýchlom slede striedali generáli, 
ktorí si uzurpovali vládu, opiera-
júc sa o vojenskú moc légií. Jeden 
z nich - imperátor Claudius II. 

Sv. Valentín Gótsky - v snahe vytvoriť mocnú 
armádu vydal poľutovaniahodné 
nariadenie. Keďže si všimol, že 
slobodní regrúti bojujú statočnejšie 
a s väčším nasadením ako vojaci, 
ktorých doma čakajú manželky 
a deti, zakázal sobáše mladých pá-
rov. Vstúpiť do manželského stavu 
mohli len tí, ktorí neboli vhodní pre 
vojenské remeslo resp. tí, ktorí si 
svoje roky v armáde už odslúžili.
Kňaz Valentín však nerešpektoval 
nariadenie svojho cisára. Napriek 
upozorneniam zo strany úradov 
naďalej v tajnosti sobášil mla-
dých ľudí, ktorí si chceli vyslúžiť 
túto sviatosť. Jeho činnosť však 
bola čoskoro odhalená, načo ho 
vzali do väzby. Napriek mučeniu 
odmietol ponuku zachrániť si 
život zrieknutím sa Krista. Cisár 
Claudius II. Ho poslal pod katovu 
sekeru 14. februára roku 269.
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• Kedy začala zimná prí-
prava?

- Zimná príprava začala hneď po 
skončení jesennej časti sezóny 2009/
2010 - v novembri minulého roka.

• Kde a ako často sa stretáva-
jú hráči na tréningoch v rámci 
zimnej prípravy?

- Seniori A a B mužstva majú 
spoločné tréningy každý pondelok 
v telocvični ZŠ Petzvala, kde v iný 
deň prebiehajú aj tréningy dorastu.

• Čo zahŕňa zimná príprava, 
na čo je zameraná?

- Tréningy v rámci zimnej 
prípravy sú zamerané hlavne na 
kondičné cvičenia, vytrvalosť, 
silu, obratnosť, stmelenie a spo-
luprácu jednotlivých družstiev. 
Od januára sme zimnú prípravu 
rozšírili aj o tréningy vo vonkaj-
šom prostredí, ktoré boli zároveň 
aj prípravou na sústredenie.

• Kde sa konalo sústredenie 
belianskych futbalistov, na čo 
bolo zamerané?

- Koncom januára sa v Tat-
ranskej Kotline konalo trojdňové 
sústredenie, ktoré bolo náročné 
nielen na kondíciu, ale aj psychi-
ku všetkých hráčov (viď nižšie 
tréningový plán). Sústredenia 
sa zúčastnili hráči oboch skupín 
a taktiež dorastenci. Všetci k sú-
stredeniu pristupovali veľmi zod-
povedne a môžem skonštatovať, 
že toto sústredenie splnilo svoj 
účel. Všetkých 32 zúčastnených 
hráčov bude z tejto prípravy čer-

Zimná príprava belianskych futbalistov 
(Rozhovor s trénerom mužov aj dorastencov - Marcelom Novoroľníkom)

pať počas celej súťaže a verím, že 
sa to odzrkadlí aj na výsledkoch.

• Ako pokračujete v trénin-
goch pred začatím jarnej časti 
súťaže?

- Tréningový plán sme 
rozšírili okrem „telocvične” aj 
o víkendové tréningy v sobotu 
a prípravné zápasy v nedeľu. 
Koncom februára sa zameriame 
už aj na techniku, prácu s loptou 
a streľby na bránu.

• Koľko prípravných zápa-
sov ste už absolvovali a s akými 
výsledkami?

- Plánovaných bolo približne 
10 prípravných zápasov, z ktorých 
6 sme už odohrali a len v jednom 
prípade pre nás zápas skončil 
prehrou (bližšie informácie na 
www.msk.spisskabela.sk).

• Aká je spolupráca medzi 
jednotlivými družstvami?

- Spolupráca, motivácia a varia-
bilnosť medzi družstvami bola jed-
ným z hlavných cieľov ako zefek-
tívniť a zlepšiť účinkovanie našich 
družstiev počas futbalovej sezóny. 
Do tréningov sa zapojili aj starší 
a skúsenejší hráči (J. Hudaček, 
V. Tomas, M. Barnaš), ktorí odo-
vzdávajú svoje skúsenosti mladším 
hráčom. Mladší hráči z dorastu sa 
zúčastnili sústredenia, a sú aktívne 
zapájaní aj do prípravných zápasov 
v A a B tímoch, majú tak možnosť 
lepšie sa vzájomne spoznať a ľah-
šie prejsť z dorastu do A alebo B 
mužstva.

• Aké zmeny nastali v A 
- mužstve?

- V A skupine máme nového 
hosťujucého hráča zo Slovenskej 
Vsi T. Bombaru, ktorý s nami 
absolvoval zimnú prípravu a ráta-
me s ním aj na účinkovaní počas 

súťaže. Odchádzajúcim hráčom 
je M. Heutschy, ktorý prípravu 
absolvoval v klube Vysokých 
Tatier a pravdepodobne prejde 
do ich klubu. 

Traja dorastenci odohrali prí-
pravné zápasy v A tíme a rátame 
s nimi aj počas súťaže. Ukázalo 
sa, že veľmi dobrým rozhodnu-
tím bolo vytvoriť z mužstva zo 
Strážok ako družstvo Spišská 
Belá „B”, pretože sa oba tímy 
dopĺňajú a aj dorastenci majú 
viac možností v športovom vývoji 
v oboch tímoch.

• Aké sú Vaše ciele do konca 
sezóny?

- Budeme pokračovať v práci, 
ktorú sme začali už počas minu-
lej sezóny, v ktorej boli odohraté 
výborné zápasy, no chýbala nám 
„presná koncovka” čo nás stálo 
veľa bodov. Na konci jesennej 
časti sa výkony začali zlepšovať 
a posledných sedem zápasov sme 
neprehrali. Ako som už spomínal, 
zameriame sa tiež na začlenenie 
nových hráčov do tímov, chceme 
zlepšiť spoluprácu medzi tímami 
a samozrejme dosiahnuť čo naj-
lepšie výsledky počas súťaže. 
Cieľom prípravy na jarnú časť je 
dostať družstvá do hernej pohody 
a nasledovať popredné družstvá 
Tatranskú Lomnicu, Kravany, 
Veľkú Lomnicu, na ktorú stráca-
me 5 bodov a dotiahnuť sa na tre-
tie miesto, keďže z prvých štyroch 
zápasoch hráme tri doma. 

N  E  H  N  U  T  E  �  N  O S T I 
v regióne mesta 
Stavebné firmy:

TATARAS TATRY, s. r. o. 
C�O-stav Poprad, s. r. o.  

ponúkajú na predaj: 
nové 3-izbové byty v novom bytovom 

dvojdome v Spi�skej Belej 

Volajte: 0917 592 055, 0911 308 298, 
www.tatrastatry.sk

Stavebné firmy TATRAS 
TATRY, s. r. o., so sídlom v Ho-
lumnici a CŠO-Stav, s. r. o., so 
sídlom v Poprade sa týmto chcú 
čo najsrdečnejšie poďakovať 
primátorovi mesta Spišská Belá 
JUDr. Štefanovi Bieľakovi, kto-
rý výrazne pomohol k realizácii 
projektu výstavby a nadstavby 
bytového dvojdomu v Spišskej 
Belej.

Týmto ponúkame občanom 
mesta Spišská Belá na odpredaj 
šesť 3-izbových bytov a 6 garáží 
do osobného vlastníctva, na ulici 
Moskovskej č. 7. Byty majú 
vlastné kúrenie, veľkú pivnicu, 
parkovacie miesto, a spolupodiel 
na pozemku k bytovému dvojdo-
mu. K bytu je možnosť/možné 
si zakúpiť garáž, ale nie je to 
podmienkou.

Realizácia projektu výstavby a nadstavby bytového dvojdomu na Ul. Moskovskej
Bytový dvojdom je rozdelený 

dvoma samostatnými vstup-
nými vchodmi a to vchodom 
„A” a vchodom „B”. Každý vchod 

ma 3 byty, nachádzajúce sa samo-
statne na 1 NP, 2NP a 3 NP. Každé 
poschodie má teda 1 byt z vchodu 
„A” a jeden z vchodu „B”. Z vcho-

dov „A” a „B” je možnosť dostať 
sa do pivnice. Orientácia domu je 
navrhnutá tak aby každý byt bol 
dostatočne presvetlený. 

Jednoznačne najlacnejšia stav-
ba v širokom okolí Popradu, Kež-
marku a Spišskej Belej. Konečná 
cena za m2 je 896 eur (26 999 Sk) 
s DPH. V cene je celková plocha 
bytu, loggia, pivnica, parkovacie 
miesto a spolupodiel na pozemku 
zastavanom i na nezastavanom 
pozemku - záhrada.

Cena garáže je 8 300 eur čo je 
(250 045 Sk) s  DPH pre kupujú-
cich z bytového domu.

Cena garáže je 8 962 eur čo je 
(269 989 Sk) s  DPH pre externe 
kupujúcich len garáž.

Podrobnejšie informácie 
nájdete na www.tatrastatr.sk.

Bc. Roman Šperka
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Dňa 13. 2. 2010 sa v telocvični 
ZŠ J. M. Petzvala uskutočnil fut-
balový turnaj mladších a starších 
žiakov pod názvom Memoriál 
Ľubomíra Mačugu (spomienka 
na bývalého futbalového trénera 
mládežníckych kategórii v Spiš-
skej Belej).

Kategória mladší žiaci: MŠK 
Slavoj Spišská Belá, FK Lendak, 
ŠK 1907 Kežmarok, FK Poprad

Kategória starší žiaci: MŠK 
Slavoj Spišská Belá, FK Lendak, 
ŠK 1907 Kežmarok, FK Thermal 
Park Vrbov

Zápasy sa odohrávali systé-
mom každý s každým 2x10 min. 
v dvoch skupinách.

Futbalový turnaj Memoriál Ľubomíra Mačugu
Jednotlivé duely rozhodovali 

skúsení arbitri Róbert Fabíny 
a František Ohalek.

Výsledky - mladší žiaci
MŠK Slavoj Sp. Belá - FK 

Lendak 2:3 (góly Sp. Belej: 
vlastný, Štefaniak Denis)

ŠK 1907 Kežmarok - FK 
Poprad 3:1

 MŠK Slavoj Sp. Belá - FK Po-
prad 4:4 (góly Sp. Belej: Čupka 
Daniel 2, Línek Leo 2)

ŠK 1907 Kežmarok - FK 
Lendak 2:3

FK Lendak - FK Poprad 2:2
MŠK Slavoj Sp. Belá - ŠK 

1907 Kežmarok 0:6

Konečná tabuľka 
1. FK Lendak 
 3  2  1  0  7b  8:6
2. ŠK 1907 Kežmarok 
 3  2  0  1  6b  11:4
3. FK Poprad 
 3  0  2  1  2b  7:9
4. MŠK Slavoj Sp. Belá 
 3  0  1  2  1b  6:13

Najlepší jednotlivci 
Najlepší strelec: Baran Martin 

- 4 góly, ŠK 1907 Kežmarok
Najlepší hráč: Lizák Adrián, 

FK Lendak
Najlepší brankár: Buc Matúš, 

FK Poprad
MŠK Slavoj Spišská Belá 

reprezentovali: Hradiský Aďo, 
Britaňák Kristián, Boleš Samo, 
Hudáček Kiťo, Zednikovič Samo, 
Polhoš Jaroslav, Talár Samo, Talár 
Michal, Čupka Daniel, Línek Leo, 
Makovský Paťo, Knieszner Igor, 
Štefaniak Denis, Miklas Domino, 
Tetemonte Braňo, Macko Matúš, 
Brixi Nikolas, Scholtz Ľudko.

Výsledky - starší žiaci
MŠK Slavoj Sp. Belá - FK 

Lendak 3:3 (góly Sp. Belej: 
Slodičák D., Čarnogurský Š., 
Čup A.)

ŠK 1907 Kežmarok - FK Ther-
mal Park Vrbov 9:1

MŠK Slavoj Sp. Belá - FK 
Thermal Park Vrbov 7:1 (góly 
Sp. Belej: Slodičák D. 3, Čar-
nogurský Š., Čup A., Dobeš M., 

Barnáš M.)
ŠK 1907 Kežmarok - FK 

Lendak 6:0
FK Lendak - FK Thermal Park 

Vrbov 3:1
MŠK Slavoj Sp. Belá - ŠK 

1907 Kežmarok 1:7 (gól Sp. 
Belej: Barnáš M.)

Konečná tabuľka
1. ŠK 1907 Kežmarok 
 3  3  0  0  9b  22:2
2. MŠK Slavoj Sp. Belá 
 3  1  1  1  4b  11:11
3. FK Lendak 
 3  1  1  1  4b  6:10
4. FK Thermal Park Vrbov 
 3  0  0  3  0b  3:19 

Najlepší jednotlivci
Najlepší strelec: Džadoň Andrej 

- 6 golov, ŠK 1907 Kežmarok
Najlepší hráč: Grega Patrik, 

ŠK 1907 Kežmarok
Najlepší brankár: Pavlík Dá-

vid, ŠK 1907 Kežmarok
MŠK Slavoj Spišská Belá 

reprezentovali: Brixi Dávid, 
Duchnitzký Leo, Slodičák Domi-
no, Čarnogurský Štefan, Hudáček 
Daniel, Dobeš Matej, Barnáš Ma-
rek, Palčo Michal, Čup Anton, 
Labus Jozef

Za vecné ceny venované do 
turnaja patrí poďakovanie firme 
JH Sport Juraj Heldák zo Sp. 
Belej - www.JHSport.sk. Za 
prípravu občerstvenia ďakujeme 
V - Penziónu.

• Starší žiaci ŠK Kežmarok (1. miesto)

Mesto Spišská Belá 
Vás pozýva si zahrať 

 

BEDMINTON
pre širokú verejnosť

 
Kde? Telocvičňa ZŠ J. M. Petzvala

Kedy? Každú nedeľu 9.00 - 13.00 h
(možnosť pre každého bezplatne si zahrať bedminton 

na 4 štandardných ihriskách so sieťami)

POZOR!
Začíname už od 7. 3. 2010 - každú nedeľu

Bližšie informácie 
na čísle tel.: 0918 383 213 
Zodp. osoba: Rastislav Lech

Výsledky Basketbal - ženy - 2. slovenská liga - skupiny Východ 

Priebežná tabuľka : 

Mužstvo Z V R P Skóre Body

St. Ľubovňa 9 7 0 2 575:441 16

Michalovce 9 7 0 2 541:450 16

TYDAM KE 8 7 0 1 524:378 15

Sabinov 9 4 0 5 446:535 13

Svit 8 3 0 5 412:418 11

Rožňava 7 1 0 6 365:473 8

Sp. Belá 8 0 0 8 373:541 8

• Mladší žiaci MŠK SLAVOJ Spišská Belá 
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• Kedy sa začal hrať mariáš 
v Spišskej Belej súťažne?

- Súťažne sme začali hrať 
mariáš v roku 1998, kedy sme 
zároveň vstúpili do Mariášového 
klubu Vysoké Tatry, ktorý je 
najväčším mariášovým klubom 
na Slovensku. Má vydaných 62 
snímacích kariet, to znamená že 
má 62 členov. 

• Ktorý mariášový klub 
dosahuje v rámci Slovenska 

Mariáš v Spišskej Belej (Rozhovor s Jánom Pašinským zo Spišskej Belej)
najlepšie výsledky?

- Najsilnejším klubom je prá-
ve Mariášový klub Vysoké Tatry. 
Minulý rok získal 1. miesto zo 
všetkých 17 klubov na Sloven-
sku. Názov klubu je viac menej 
reprezentačný, nakoľko jeho čle-
novia sú najmä z okolitých miest 
a obcí okresov Poprad, Kežmarok 
a Spišská Nová Ves. Prezidentom 
klubu je pán František Petráš. 6 
rokov som bol prezidentom tohto 

klubu ja, v súčasnosti som už iba 
platným členom.

 • Koľko hráčov zo Spišskej 
Belej patrí do tohto klubu a aké 
dosahujete výsledky?

 Skupinka desiatich Belan-
čanov, ktorá je v tomto klube, 
je ,myslím si, jednou z najlep-
ších, o čom svedčia aj posledné 
výsledky. Majstrom Slovenska 
vmariáši za rok 2009 sa stal člen 
nášho klubu zo Spišskej Belej - 
Štefan Britaňák. 

• Koľkých súťaží sa v prie-
behu roka zúčastníte? Aký 
je systém bodovania v rámci 
súťaže?

 - Mariáš hrajú traja na troch 
hráčov, je to tzv. 5-centový ma-
riáš. Na začiatku hry sa do banku 
vložia vklady. Hrá sa 50 min., po 
ukončení tohto času je koniec 
kola a podľa výšky peňažnej 
sumy, ktorá jednotlivým hráčom 
ostala sa im prideľujú body. Na 
začiatku roka sa vydáva kalendár 
Mariášových turnajov, z ktorých 
si vyberáme tie ktoré potom nav-

štívime. My v rámci nášho klubu 
hráme mesačne 3 súťaže. Jednu 
máme svoju, ktorá sa hrá každý 
mesiac, v lete je počas jedného 
mesiaca prestávka. Ročne sa hrá 
12 turnajov, ktorých sa zúčastňu-
jú naši členovia a pozvaní sú aj 
niektorí hostia. Za minulý rok 
bolo hodnotených 898 hráčov 
z celého Slovenska. 

Turnaj aj v Spišskej Belej
6. februára 2010 sa uskutočnil 

mariášový turnaj O pohár primá-
tora mesta Spišská Belá, z ktorého 
zároveň prikladám výsledky.

Výsledky turnaja O pohár pri-
mátora mesta Spišská Belá

1. miesto - Štefan Britaňák, 
Spišská Belá

2. miesto - Slávka Kováčová, 
Kežmarok

3. miesto - Jaroslav Tkáč, 
Poprad 

4. miesto - Anton Beliš, Dolný 
Smokovec 

5. miesto - Vladimír Gavalier, 
Poprad 

Dňa 6. 2. 2010 sa uskutočnil 
4. ročník Hokejového turnaja 
o Pohár primátora mesta Spišská 
Belá na hokejovom štadióne 
v Kežmarku. Turnaja sa zúčastnili 
4 družstvá zo Spišskej Belej. Hra-
lo sa systémom každý s každým” 
za asistencie rozhodcov. Každý 
zápas trval 2 x 20 min. Turnaja 
sa zúčastnilo 50 hráčov. 

Výsledky:
Levikovci - Balamuty 6:7
Hokejbalisti - Švajčiarovci 1:8
Levikovci - Hokejbalisti 7:6

Hokejový turnaj Balamuty - Švajčiarovci 3:8
Švajčiarovci - Levikovci 3:4
Hokejbalisti - Balamuty 9:7 
Konečné poradie:
1. Levikovci
2. Švajčiarovci
3. Hokejbalisti
4. Balamuty

Najlepším hráčom turnaja bol 
Miroslav Burdíček (Levikovci) 
a najlepším strelcom turnaja 
Paťo Smolen (Švajčiarovci) s 12 
gólmi. 

Za spoluorganizovanie turnaja 
primátor mesta vyjadruje poďako-
vanie Marcelovi Novoroľníkovi 
(„Levikovi”).

• 1. miesto - družstvo Levikovci

• 4. miesto - družstvo Balamuty

• 2. miesto - družsvo Švajčiarovci 

• 3. miesto - družsvo Hokejbalisti Fighters


