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9. ročník 

DIVADELNÍCI A NADŠENCI
VÁS POZÝVAJÚ 

NA FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD

PRIPOJTE SA A PRÍĎTE S NAMI
„POCHOVAŤ BASU”

Dňa 6. marca (nedeľa) 2011 o 13.00 hod. 
spred MsÚ sa vydá sprievod do ulíc mesta

POCHOVÁVANIE BASY o 16.00 hod. pred MsÚ

PRÍĎTE SPOLU S NAMI OŽIVIŤ TRADÍCIU 
FAŠIANGOV A UŽIŤ SI POSLEDNÚ ZÁBAVU 

PRED NADCHÁDZAJÚCIM PÔSTOM!!!

Prešovský samosprávny kraj, 
konkrétne jeho organizácia Sprá-
va údržba ciest Prešov podala 
projekt na modernizáciu v rámci 
Programu cezhraničnej spoluprá-
ce Slovensko - Poľská republika 
2007 - 2013. Projekt bol schválený 
koncom decembra 2010. V rámci 
projektu sa na slovenskej strane 
uskutoční modernizácia 4 úsekov 
na cestách II. a III. triedy v okrese 
Kežmarok a Stará Ľubovňa v cel-
kovej dĺžke 25,5 km. 

Na prvom úseku (1. etapa - 
II/543 Kamienka - Veľký Lipník, 
dĺžka 11,300 km) dôjde k fré-
zovaniu povrchu krytu vozovky 
a k zhotoveniu novej vrstvy as-
faltu. Na druhom úseku (2. etapa 
- II/542 Sp. Belá - Sp. Hanušovce 
sú navhrnuté tri úseky o celkovej 
dĺžke 6,660 km) dôjde k zhotove-
niu novej vrstvy asfaltu. Na tre-

Modernizácia ciest aj v našom regióne
ťom úseku (3. etapa -III/543 043 
Červený Kláštor - Lechnica 
v dĺžke 0,350 km) je navrhnutý 
asfaltový kryt a v dĺžke 280 m sa 
vydláždi rigol. Na štvrtom úseku 
(4. etapa - III/541 006 Toporec 
- Haligovce je navhrnutá nová 
vrstva asfaltu v dĺžke 7,240 km 
a v km 4,950 sa vybuduje nový 
cestný priepust. Nás najviac 
poteší čiastočná oprava cesty 
smerom na Slovenskú Ves a cez 
Spišskú Maguru a rovnako nový 
asfalt na celom úseku z Toporca 
do Veľkej Lesnej, ktorý bude tu-
risticky veľmi zaujímavý. Práce sa 
začnú až po verejnom obstarávaní, 
t.j. predpoklad koncom tohto roka 
a budú trvať aj počas budúceho 
roka 2012. Uvedený projekt sa 
bude realizovať aj vďaka podpo-
re primátorov mesta Spišská Belá 
a mesta Spišská Stará Ves. 

Aj mesto Spišská Belá ako 
zástupca Regionálneho združenia 
tatranských a podtatranských obcí 
sa od 20. do 23. januára zúčast-
nilo 17. ročníka Medzinárodného 
veľtrhu cestovného ruchu ITF 
SLOVAKIA TOUR 2011 v bra-
tislavskej Inchebe. 

Obce a mestá z nášho regiónu 
tvorili súčasť spoločnej expozí-
cie Prešovského samosprávneho 
kraja (rozloha expozície 120 
m2). Počas 4 dní sme na tomto 
veľtrhu prezentovali aj región 
Belianskych Tatier s jeho turis-
tickými atraktívnosťami vrátane 
novej cyklotrasy. Súbežne sa na 

Účasť na veľtrhu cestovného ruchu
tomto veľtrhu konala aj gastro-
výstava Danubius Gastro spolu 
so špecializovanými výstavami 
Wellness a Fitness, Poľovníctvo 
a oddych, Exposhop, Gastropack 
a Exporeklama. 

Podľa intenzívneho záujmu 
odbornej aj širokej verejnosti 
možno konštatovať, že oblasti 
cestovania, gastronómie a tráve-
nia voľného času sa stávajú čoraz 
populárnejšími. Počas štyroch dní 
sa na celkovej ploche 34 000 m² 
prezentovalo 702 vystavovateľov, 
ktorí pricestovali z 24 krajín. Uve-
dený veľtrh oficiálne navštívilo 
72 531 návštevníkov.

Dňa 18. februára sa uskutočnilo diskusné fórum primátora mesta 
s poslancami mestského zastupiteľstva. Najprv bola vykonaná fyzická 
obhliadka nasledovných objektov mesta: budovy spoločenskej sály 
v Strážkach, budovy bývalej hasičskej zbrojnice v Strážkach, budovy 
bývalej materskej školy v Strážkach. Následne vykonali obhliadku bu-
dovy Základnej školy J. M. Petzvala po jej rekonštrukcii aj za účasti 
riaditeľky školy. Rovnako si poslanci obhliadli stav rekonštrukčných 
prác v budúcom Klube mladých (nad lekárňou na ul. Petzvalova 16). 
Potom nasledovala diskusia v zasadačke mestského úradu aj k téme 
potrebného rozšírenia riadenej skládky odpadov v Spišskej Belej 
(plánované rozšírenie úložného priestoru). Poslanci diskutoval i aj 
o zámere na vybudovanie fotovoltarickej elektrárne v Strážkach pri 
kaštieli (nový zámer spoločnosti DREPAL). Uvedené témy budú aj 
predmetom rokovania na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Diskusné fórum

SNG Kaštieľ Strážky pripravilo na nedeľu 20. februára 2011 pre 
rodičov s deťmi zaujímavú akciu „Nedeľné tvorivé dielne“ v kaštieli. 
Deti sa zoberať využitím separovaného zberu odpadu napr. výrobou 
fotorámčekov, výroba portrétov a pod. 

Nedeľné tvorivé dielne
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Historický 
kalendárDňa 24. januára sa uskutoč-

nilo pracovné rokovanie Regi-
onálneho združenia tatranských 
a podtatranských obcí pod vede-
ním primátora Spišskej Belej Šte-
fana Bieľaka ako predsedu tohto 
združenia. Prítomní starostovia 
a primátori diskutovali o záve-
roch zo zasadnutia predsedníctva 
ZMOS konaného dňa 12. 1. 2011, 
o povinnom zverejňovaní zmlúv, 
faktúra, objednávok obce (mesta) 
od nového roka, o návrhu nove-
ly zákona o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov 

Zasadalo regionálne združenie
a primátorov a o dopadoch zá-
kona o sociálnych službách na 
rozpočty miest a obcí. Značný 
čas venovali aj ďalším legis-
latívnym zmenám právnych 
predpisov týkajúcich sa miest 
a obcí. Od nového roka aj mestá 
a obce budú platiť daň z príj-
mov z predaja alebo prenájmu 
majetku (doposiaľ boli štátom 
oslobodené od tejto dane) a pôj-
de o nemalé financie z rozpočtu 
miest a obcí. Prítomní starostovia 
vyjadrili znepokojenie nad súčas-
nou situáciou, v ktorej dochádza 

k mnohým legislatívnym zme-
nám, ktoré zhoršujú postavenie 
samospráv a zároveň na mnohé 
z týchto zmien samosprávy nie 
sú pripravené pre krátkosť času 
a nedostatok financií a pracovní-
kov. Všetko sa to deje „o nás bez 
nás“. Na tomto rokovaní prítomní 
predseda ZMOS-u Michal Sýko-
ra informoval aj o rokovaniach 
s predsedníčkou vlády SR Ivetou 
Radičovou a zaznela aj informá-
cia o príprave nového volebného 
kódexu, pričom členom pracovnej 
skupiny na prípravu tohto kóde-
xu pri ministerstve vnútra je za 
ZMOS primátor Spišskej Belej. 

Dňa 19.1.2011 sa na podnet 
primátora mesta uskutočnilo na 
mestskom úrade v Spišskej Belej 
pracovné rokovanie so zástupcami 
Krajského úradu cestnej dopravy 
a pozemných komunikácii v Pre-
šove, Slovenskej správy ciest 
Košice a Okresného doprav-
ného inšpektorátu v Poprade. 
Vzhľadom na dlhodobejšie 
monitorovanie situácie na úseku 
cestnej premávky na cestách 
1. triedy v našom meste Spišská 
Belá ako aj na základe podnetov 
obyvateľov mesta primátor mes-
ta predložil nasledovné návrhy na 
zmenu dopravného riešenia na 
nižšie uvedených úsekoch ciest 
1. triedy. Konkrétne je potrebné 
riešiť umiestnenie priechodov pre 
chodcov v našom meste na nasle-
dovných miestach:

Riešenie dopravy v centre mesta
• na ceste 1/67 - na Ul. SNP pri 

autobusovej zastávke pri obchod-
nom dome; 

• na ceste 1/67 - na Zimnej ulici 
pri dome č. 13 oproti parkovisku 
pri bývalom hoteli HP; 

• na ceste 1/67 - na Zimnej ulici 
pri dome č. 34-35 - prechod na 
druhú stranu na Ul. kpt. Nálepku 
č. 11;

• na ceste 1/77 - za mestským 
úradom prechod k evanjelickému 
kostolu.

Vzhľadom na to, že na týchto 
uvedených miestach dnes nie 
sú priechody pre chodcov, tak 
prechádzanie cez štátnu cestu 
v týchto miestach je v rozpore 
s pravidlami cestnej premávky 
a ohrozuje tak chodcov ako aj 
vodičov. A tieto návrhy však 
úzko súvisia s koncepčným rieše-

nie „hlavnej“ križovatky v centre 
mesta - križovatka ciest 1/67 a 1/
77, nakoľko jej súčasné riešenie 
je značne problematické. Preto aj 
tento problém bol opätovne otvo-
rený a hovorilo sa aj o možnosti 
vybudovania križovatky riadenej 
svetelnou signalizáciou. Výsled-
kom tohto rokovania boli dohod-
nuté nasledovné kroky: mesto dá 
urobiť geodetické zameranie tejto 
križovatky a následne dá spraco-
vať dopravnú- inžiniersku štúdiu 
možného riešenia tejto križovatky 
(po zohľadnení nového sčítania 
vozidiel, ktoré vykonala SSC 

• V priebehu januára sa uskutočnila asanácia bývalého hotela Belan 
v Belianskych kúpeľoch. Asanačné práce zrealizoval Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o.. O ďalšom využití pozemku rozhodne mestské 
zastupiteľstvo v priebehu najbližších mesiacov.

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

17. 2. 1921 - Kolaudácia 
lesnej železnice Spišská Belá 
- Lendak.

• Kúpim byt v tehlovom bytovom 
dome v Spišskej Belej. Kontakt: 
0904 453 452.

Inzercia

v roku 2010). Už dnes je však 
jasné, že okružná križovatka na 
tomto mieste za daného stavu 
(existencie okolitých budov) nie 
je možná. V rámci tejto štúdie sa 
budú riešiť aj vyššie navrhované 
priechody pre chodcov, nakoľ-
ko ich umiestnenie úzko súvisí 
s dopravným riešením uvedenej 
križovatky. 

Na záver rokovania prítomní 
zástupcovia SSC boli opätovne 
požiadaní primátorom mesta na 
bezodkladnú opravu nebezpeč-
ných výtlkov na ceste 1/67 medzi 
Spišskou Belou a Kežmarkom. 

Spoločenská kronika - január 2011
Narodili sa:
Zuzana Pajerová, Barbora Danielčáková, Leila Pavličková, Júlia 
Oračková

Životného jubilea sa dožívajú:
Anna Pisarčíková 85 rokov, Margita Pavličková 80 rokov, Anna 
Kittanová 80 rokov, Edita Podolská 75 rokov, Sebastian Zemianek 
70 rokov, Pavel Ulbrich 70 rokov, Helena Gancarčíková 70 rokov, 
Júlia Steigaufová 70 rokov, Helena Sviechovičová 70 rokov, Alojz 
Šelep 70 rokov

Navždy nás opustili:
Katatína Galliková vo veku 75 rokov, Dionýz Gemza vo veku 48 
rokov, Daniel Odrobina vo veku 35 rokov

• 28. februára 2011 si 65. výročie sobáša - kamennú svadbu - pripo-
mínajú Elena a Ondrej Pisarčíkovci, ktorí v Spišskej Belej celý svoj 
aktívny život. Manželia Pisarčíkovci v našom meste žili do roku 1980, 
keď sa presťahovali do Piešťan.
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Dňa 13. 2. 2011 sa v Spišskej 
Belej po roku opätovne usku-
točnila Valentínska kvapka krvi 
- bezplatné darovanie krvi. Or-
ganizátormi tohto podujatia bolo 
Mesto Spišská Belá a Národná 
transfúzna služba SR, pracovisko 
Poprad. Počas nedeľného dopo-
ludnia darovalo krv 36 ľudí. 
Zoznam darcov:
OLEKŠÁK BRANISLAV 
KUCHTOVÁ ANNA 
ČABANOVÁ DANIELA 
TOMALOVÁ JANA 
KUČERA ĽUBOMÍR 
KRIŠANDA FRANTIŠEK 
VAVERČÁK VLADIMÍR 
MAKOVSKÁ MÁRIA 
VILGA FRANTIŠEK 
MIKLASOVÁ BOŽENA 
GRIVALSKÝ MICHAL 
KNIHOVÁ VERONIKA 
VOJTIČKO MARTIN 
KISKA JAROSLAV 
MICHNOVÁ RADOMÍRA 
MICHNA PETER 
NEBUS PETER 
IŠTOCY DANIEL 
BUDZÁKOVÁ LENKA 

Valentínska kvapka krvi
ČARNOGURSKÝ MILOŠ 
ŠIMKULÁK JÁN 
JURČO MIROSLAV 
BRITAŇÁK BRANISLAV 
SCHMIDT ĽUBOSLAV 
PALUŠÁK KAROL 
STRIŠOVSKÁ MICHAELA 
BOŽÍK MARTIN 
VADOVSKÝ MATÚŠ 
HLAVÁČOVÁ MARTA Mgr.
FRIDMANSKÁ PETRA Mgr. 
PODOLINSKÝ MAREK 
ČERVENKA MAREK Mgr.
HOHOL MARTIN 
KUNA JOZEF 
GRIVALSKÁ MONIKA 
KROMKA LUKÁŠ 

Národná transfúzna stanica 
ďakovným listom zo 14. 2. 2011 
vyjadrila poďakovanie primátoro-
vi mesta a Jane Neupauerovej za 
zorganizovanie celého podujatia. 
Primátor mesta vyjadruje verej-
né poďakovanie všetkým ktorý 
darovali krv, aj tým, ktorí prišli 
darovať krv, avšak pre okolnosti 
vylučujúce darovanie krvi ju ne-
mohli darovať.

Od 1. januára 2011 nadobu-
dla účinnosť novela zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch, 
podľa ktorej sa pokuta uložená 
za priestupok môže namiesto 
zaplatenia odpracovať na verej-
noprospešných prácach v obci 
(meste). Podľa § 88a uvedeného 
zákona rozhodnutie o uložení po-
kuty prevyšujúcej 60 eur, ak ne-
bola uložená v blokovom konaní, 
možno vykonať na návrh pácha-
teľa priestupku aj vykonaním ve-
rejnoprospešných prác. Za každé 
3 eurá uloženej pokuty je páchateľ 

Pokuty sa už dajú odpracovať 
priestupku povinný vykonať jednu 
hodinu verejnoprospešných prác. 
Verejnoprospešné práce je pácha-
teľ priestupku povinný vykonať 
v lehote určenej správnym orgá-
nom, ktorá nemôže byť dlhšia ako 
jeden rok. Ak páchateľ priestupku 
nevykoná verejnoprospešné práce 
v určenej lehote, správny orgán 
zabezpečí výkon rozhodnutia ulo-
ženej pokuty alebo jej časti iným 
spôsobom. Výkon rozhodnutia 
vykonaním verejnoprospešných 
prác podľa odseku 1 upravuje 
osobitný zákon.

Od nového roka došlo k úprave (k zníženiu) celkových úhrad za 
používanie telocviční v našom meste z dôvodu, že sa budú platiť 
len prevádzkové náklady a už sa nebude platiť nájomné. Na základe  
rozhodnutia zriaďovateľa škôl (primátora mesta) boli po prerokovaní 
s riaditeľmi škôl určené nasledovné ceny:
ZŠ Štefánikova 19
1. celková úhrada za telocvičňu (v období od 16. septembra do 15. 
apríla) - 6,00 €/hod.  (v tejto sume je kúrenie, elektrická energia, voda, 
upratovanie);
2. celková úhrada za telocvičňu (v období od  16. apríla do 15. 
septembra) - 3,50 €/hod. (v tejto sume je elektrická energia, voda, 
upratovanie);
3. v prípade poskytnutia TUV (sprchy) - jednorazová úhrada 3,30 €.
ZŠ  J. M. Petzvala 
1. celková úhrada za telocvičňu (v období od 16. septembra do 15. 
apríla) - 6,50 €/hod.  (v tejto sume je kúrenie, elektrická energia, voda, 
upratovanie);
2. celková úhrada za telocvičňu (v období od  16. apríla do 15. 
septembra) - 4,00 €/hod. (v tejto sume je elektrická energia, voda, 
upratovanie);
3. v prípade poskytnutia TUV (sprchy) - jednorazová úhrada 3,30 €.

V prípade oboch telocviční  sa teda nájomné nebude vyberať (t. j. 
platia sa len prevádzkové náklady) a škola bude uzatvárať nie nájomné 
zmluvy, ale zmluvy  o výpožičke (t. j. užívanie bez platenia nájomné-
ho a za úhradu prevádzkových nákladov). Upravili sa aj podmienky 
spôsobu platenia týchto úhrad za užívanie telocvične, čo je obsahom 
samotných zmlúv.

Platby za telocvične  

• Rekonštrukčné práce na hasičskej zbrojnici v našom meste pokračujú 
aj cez zimu a trvať majú do konca mája tohto roku - pohľad na nové 
podkrovie.

• V súčasnosti sa aj vďaka aktívnym mladým ľuďom finišujú dokončo-
vacie práce na klube pre mladých (nízkoprahové centrum) v priestoroch 
nad lekárňou na Petzvalovej ul. č. 16.

TZV. VRECOVÝ SYSTÉM ZBERU
• Plasty, kovy, odev - 17. 3., 7. 4. 28. 4., 19. 5., 9. 6., 30. 6. (každý 

tretí týždeň)
• Sklo, papier, tetrapaky - 18. 3., 8. 4., 29. 4., 20. 5., 10. 6., 1. 7. 

(každý tretí týždeň)
• Biologicky rozložiteľný („zelený“) odpad - 18. 4., 2. 5., 16. 5., 

30. 5., 13. 6., 27. 6. (každý druhý týždeň) 
TZV. SEPARAČNÉ HNIEZDA (SYSTÉM ZBERU DO NÁDOB)

Zber a vývoz nádob (kontajnerov)na separovaný zber na sídliskách 
ale aj na uliciach (v tzv. separačných miestach) sa bude uskutočňovať 
podľa potreby (len v prípade naplnenia týchto nádob). 

Harmonogram - separovaný zber 
odpadov v Spišskej Belej - 1. polrok 2011
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Dňa 29. 11. 2010 sa v ZUŠ 
Spišská Belá uskutočnilo školské 
kolo vedomostnej súťaže z hudob-
nej náuky „Hnúšťanský akord”. 
Družstvá na prvom mieste postú-
pili do okresného kola, ktoré sa 
konalo 13. 12. 2010 v Sp. Belej. 

V A kategórii postúpili žiaci 
zo Spišskej Belej, a to: Helenka 
Zamkovská, Katarína Ščigulinská 
a Patrícia Galiková. V B kategóri 
postúpili žiaci zo Spišskej Belej 
- Natália Marhefková, Veronika 
Neupauerová a Adam Vošček. 
V C kategórii sa nesúťažilo. Tieto 
družstvá postúpili na krajské kolo, 
ktoré sa konalo 11. 2. 2011 v ZUŠ 
Sabinove. Po prvom zmeškanom 
autobuse zo Starej Ľubovňe p. uč. 
Šavelová zavolala riaditeľke ZUŠ 
v Sabinove, ktorá presunula kate-
górie, vďaka čomu sme sa súťaže 
mohli zúčastniť. Žiaci si ešte počas 
cesty opakovali učivo. Po príchode 
ich čakalo občerstvenie a trojčlen-
ná porota. V súťaži si porovnali 

ZUŠ na Hnúšťanskom akorde 
vedomosti z družštvami zo Sabi-
nova, Lipian, Širokého. Spišská 
Belá v A kategórii sa umiestnila 
na treťom mieste. Družstvo v B 
kategórie sa umiestnilo na druhom 
mieste. Žiaci si odniesli pohár, dip-
lom a vecné ceny.

Súťaž prispela k porovna-
niu svojich vedomostí s inými 
súťažiacimi. Žiaci si mohli 
pozrieť ako sa vyučuje v inej 
ZUŠ a v neposlednom rade mali 
aj výlet. Na túto súťaž sa žiaci 
museli pripravovať aj mimo 
vyučovacích hodín, v škole aj 
doma. Otázky boli zamerané na 
intonáciu, rytmus, poznanie diel 
skladateľov, stupníc, akordov, hu-
dobných nástrojov, rozoznávania 
hudobných ukážok... Chcem sa 
poďakovať ZUŠ Spišskej Belej 
za možnosť zapojiť sa do súťaže 
ako aj organizátorom krajského 
kola ZUŠ Sabinov.

Mgr. Grichová Slávka, 
ZUŠ Spišská Belá

Koncom minulého roka sme 
informovali o úspechu žiakov 
Základnej umeleckej školy 
v Spišskej Belej na medzinárod-
nej výtvarnej súťaži Medzinárod-
né bienále grafiky detí a mládeže 
Torúň 2010 (Poľsko). Dňa 10. 
februára 2011 sa v Slovenskom 
inštitúte vo Varšave uskutočnila 
vernisáž výstavy z uvedenej vý-
tvarnej súťaže - už jej 17. ročníka 
tohto bienále. Téma súťaže bola: 
„Biologická rôznorodosť“, zú-
častnili sa ho deti a mládež zo 43 
štátov sveta. 

V poslednom 17. ročníku 
tejto súťaže najviac ocenení 
a hlavnú cenu Maršálka Vojvod-
ského úradu v Torúni získali deti 
zo Základnej umeleckej školy 
v Spišskej Belej. Slávnostnej ver-
nisáže v priestoroch Slovenského 
inštitútu vo Varšave sa zúčastnili 
ocenení žiaci Natália Pitoňá-

Vernisáž výstavy vo Varšave
ková, Daniel Sebastián Čaban, 
Frederika Krempaská a Klaudia 
Zatkovská spolu s pedagógmi, 
riaditeľskou ZUS Spišská Belá 
Alenou Rančákovou a zástup-
com primátora mesta Spišskej 
Belej Jozefom Kunom. Výstavu 
otvoril Charge d´affaires a. i. Slo-
venskej republiky Peter Kormúth 
spolu s riaditeľkou Slovenského 
inštitútu vo Varšave Helenou 
Jacošovou. Podujatia sa zúčastnil 
Roman Czyžniewsky z Mar-
šalkovského úradu Vojvodstva 
Kujawsko-Pomorského v Torú-
ni, riaditeľ Galérie a strediska 
výtvarnej tvorivosti detí v Torúni 
Daniel Delik a výtvarníčka Maria 
Reszkiewicz, ktorí vystúpili s ku-
rátorským príhovorom a vyzdvihli 
vysokú úroveň prác slovenských 
detí. Výstava bude trvať v Slo-
venskom inštitúte vo Varšave do 
konca februára 2011. 

10. február bol v Centre 
voľného času v Spišskej Belej 
výnimočný. Zišlo sa tu veľa 
princezien a princov. Pre 
predškolákov centrum pripra-
vilo II. ročník plesu princezien 
a princov. Deti žiarili šťastím, 
hlavne dievčatá sa predvádzali 
v krásnych šatôčkach. Pre deti 
bolo prichystané občerstvenie - 
zákusky, ktorými detské jazýč-
ky potešili naši sponzori. Popo-
ludnie bolo plné tanca, súťaží, 
no nechýbala ani tombola, ako 
na skutočnom „dospeláckom“ 
plese. Vďaka štedrým spon-
zorom boli tombolou obdarené 
všetky deti. Vo večerných hodinách sme sa v dobrej nálade rozchádzali 
domov. Naše poďakovanie patrí sponzorom: Cukrárenská výrova Fan-
tázia - K. Šperková; Cukráreň Fontána - P. Bialončík; Kvety Kristína 
- Kristína Krempaská; Kvetinárstvo Gerbera - J. Hudačeková; Dekor 
- J. Mešár; Anplast - Š. Podracký; Kancelárske potreby - J. Venglárová; 
Občianske združenie CEDIMA.

Ples princezien a princov

Tak ako minulý, aj tento rok 
sa divadelný súbor zo Spišskej 
Belej THEATROBALANS zú-
častnil nadregionálnej súťažnej 
prehliadky všetkých divadelných 
žánrov neprofesionálneho divadla 
Podtatranského regiónu „Divadel-
ná Šuňava 2011“, ktorá sa konala 
v Kultúrnom dome v Šuňave 
v dňoch 25. - 27. februára 2011. 
V tomto, už 19. ročníku sa počas 
3 dní predstavil doposiaľ rekordný 
počet, a to 17 kolektívov spolu s 23 
inscenáciami rôznych divadelných 

THEATROBALANS a Divadelná Šuňava
žánrov. Konkurencie sme sa však 
nezľakli, čo sa nám skutočne opla-
tilo - THEATROBALANS získalo 
1. miesto vo svojej kategórii (čino-
hra) a tiež cenu za najlepší ženský 
herecký výkon, ktorú porota ude-
lila Marte Hlaváčovej. Milé naše 
Belanské obecenstvo - veríme, 
že sa spolu s nami tešíte z nášho 
úspechu a budete nám držať palce 
aj pri našom vystúpení na Kraj-
skej scénickej žatve 2011, ktorá 
sa bude konať v apríli v Levoči. 
Ďakujeme.

Viac aktuálnych informácii získate 
na www.spisskabela.sk
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Ak áno, prečo nie? Beľania 
si v 50. rokoch minulého storo-
čia travertínovú sochu Milana 
Rastislava Štefánika, zakladateľa 
ČSR a slovenskej zvrchovanosti 
vo svojom meste z r.1938 ne-
zničili. 

Uchovali si ju pre „Pražskú 
jar“ v roku 1968 a umiestnili 
si jeho sochu pred evanjelický 
kostol pri dnešnej Štefánikovej 
ulici. Jej pôvodne miesto pri rad-
nici, dodnes krášlilo vzácne dielo 
akademického sochára Arpáda 
Račku. Je to pieskovcová socha 
partizána, ktorý sa nápadne podo-
bá na svojho predchodcu. Chýba 
mu iba francúzska generálska 
čiapka a namiesto samopalu 
v ruke spis Pittsburgskej dohody. 
V 70. rokoch normalizácie bola 
Štefánikova socha definitívne 
rozbitá a odstránená. Štefánikova 
ulica a škola ostala premenovaná 
na Leninovu. Štefánikov duch 
akoby sa vytratil. 

Dramatický počin 
Štefánikovej školy

Pri 130. výročí narodenia M. 
R. Štefánika akoby zázrakom 

Ožíva Štefánikov duch v Spišskej Belej? 
zrazu ožil Štefánikov duch. Pe-
dagógovia a učitelia belianskej 
ZŠ Štefánikova nezištne stvorili 
a prezentovali prednedávnom pô-
sobivé dramatické audiovizuálne 
pásmo pre občanov mesta Spišská 
Belá a jeho obidve školy. Nebol 
to žiaden priemerný dramatický 
kúsok. Priznávam sa, že ich 
predstavenie na mňa zapôsobilo 
oveľa emotívnejšie ako podobná 
prezentácia z vystúpenia známych 
slovenských hercov v Martin-
skom divadle pred 20 rokmi ako 
súčasti valného zhromaždenia 
Matice Slovenska. Aj napriek 
takmer 15-minútovému aplauzu 
matičiarskeho publika z celého 
Slovenska nezapôsobilo na mňa 
pásmo tak, ako v Spišskej Belej 
koncom minulého roku. Možno 
aj preto, že hralo viacero detí 
mojich bývalých žiakov na ško-
le, kde som pôsobil takmer 10 
rokov. Herecké výkony žiakov, 
audiovizuálna prezentácia aj 
dobových filmových záberov zo 
života Štefánika, citlivé režijná 
práca učiteliek Mgr. M. Dlugo-
šovej, Mgr. D. Baksovej, Mgr. V. 
Vráblovej a hlavne aktívna účasť 

takmer 30 žiakov na tomto pásme 
sa stali nezabudnuteľnými. Dra-
matické pásmo sa hralo koncom 
kalendárneho roka (práve vtedy, 
keď vlastne klasické vyučova-
nie stráca na svojej sile) a malo 
mimoriadnu náučnú hodnotu. 
Škoda, že ho nevidelo viacero 
škôl z okolia. Odporúčam ho 
pre školy aspoň v elektronickej 
podobe. 

Ako som ukradol sadrovú 
bustu Štefánika z mojej 

belianskej školy?
Podobne ako snopy nami 

vypestovaného žita z našej skon-
fiškovanej role v 50-tych rokoch. 
Asi aj vtedy vyhŕkli slzy môjmu 
nebohému otcovi, keď som Štefá-
nika zočil za komínom na pôjde 
mojej bývalej starej školy v 70. 
rokoch v spoločnosti viacerých 
búst rôznych prominentov via-
cerých období, najmä slovenské-
ho štátu. Ani neviem ako som sa 
tam zázrakom dostal a chmatol 
sadrovú bustu hlavy M. R. Šte-
fánika. Veď otec mi dal jeho 
krstné meno a vychovával ma 
v jeho duchu. Myslím, že busta 
M. R. Štefánika sa doteraz cítila 

lepšie v mojom súkromí. Rád by 
som ju však vrátil naspäť svojej 
„Štefánikovej“ škole v pevnej-
šej, bronzovej podobe a pomohol 
vniesť tiež pozitívnu energiu od-
kazu Štefánika ďalším generáci-
ám. Tiež obohatiť aj Štefánikove 
múzeum v Košariskách.

 Bronzová busta M. R. Šte-
fánika by sa lepšie vynímala na 
priečelí budovy Štefánikovej sta-
rej školy a stala by sa tiež akýmsi 
duševným majetkom všetkých 
Slovákov v Spišskej Belej v šir-
šom okolí. 

Cestu k našim srdciam nateraz 
otvorili učitelia a žiaci belianskej 
Štefánikovej školy. Už sa otvorili 
aj pre spoluprácu srdcia predstavi-
teľov mesta Spišská Belá, členov 
Štefánikovej a Astronomickej 
spoločnosti, akademického so-
chára Laca Galka, RNDr. Voj-
techa Rušína PhD. a viacero 
súkromných osôb. Medziiným aj 
viacerým nositeľom mena Milan, 
ktorým dali rodičia meno po na-
šom slávnom slovenskom rodá-
kovi. Možno sa otvoria aj Vám, 
ktorí azda viete viac o osude M. R. 
Štefánika v Spišskej Belej. 

Milan Choma 

Vo večerných hodinách v pia-
tok 21. januára sa v našom meste 
uskutočnila v poradí 1. preven-
tívno - bezpečnostná kontrolná 
akcia príslušníkov MsP a prísluš-
níkov Obvodného oddelenia PZ 
v Spišskej Belej. Táto kontrolná 
akcia bola zameraná na kontrolu 
podávania alkoholických nápojov 
osobám mladším ako 18 rokov. 
Policajné hliadky počas večera 
vykonali kontrolu v miestnych 
reštauračných a pohostinských 

1. Preventívno-bezpečnostná akcia
zariadeniach. Celkovo bolo skon-
trolovaných viac ako 31 osôb, 
z toho bolo 6 osôb mladistvých. 
Počas vykonania orientačnej dy-
chovej skúšky bolo zistené, že 2 
mladiství požili alkoholický nápoj 
priamo v bare. Za uvedený správny 
delikt budú obaja mladiství riešený 
v správnom konaní a v blokovom 
konaní bude riešená čašníčka, kto-
rá im alkoholický nápoj podala. 
Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP 
• Počas zimných prázdnin sa na jednej z budov Základnej školy na 
Štefánikovej ulici vymenili okná.
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�

Riadite�ka materskej �koly pod�a
§ 3 ods. 1 a 2 Vyhlá�ky 
Ministerstva �kolstva SR  

�. 306/2008 Z. z. o materskej 
�kole v znení zmien a doplnkov 
Vyhlá�ky Ministerstva �kolstva 

SR �. 308/2009 Z. z. 

vyhlasuje�

Prijímame prednostne:
deti na predprimárne 
vzdelávanie (5-6-ro�né)
deti s odlo�enou 
povinnou �kolskou 
dochádzkou  
deti so �peciálnymi 
potrebami
v prípade vo�ných miest 
2-3�ro�né deti�

Pracujeme ako: 
�kola rodinného typu 
podporujúca zdravie, 

�udové tradície  
a folklór

ZÁPIS
DO MATERSKEJ �KOLY 
od 15. februára 2011 
do 15. marca 2011�

�

� �

Ponúkame:
výu�bu anglického

a nemeckého jazyka, 
prácu vo výtvarnom 

krú�ku,
prácu vo folklórnom 

súbore

Materská �kola má:
plne kvalifikovaný kolektív 

pedagogických zamestnancov 
pokojné prostredie pre

výchovno-vzdelávaciu �innos�
moderne vybavenú �kolskú jedále�
�kolskú záhradu vybavenú novými 

preliezkami, hojda�kami, �mýka�kami 
a pieskoviskami 

Spolupracujeme:  
s logopedickou porad�ou
Centrom vo�ného �asu Spi�ská Belá  
Základnou �kolou J. M. Petzvala, Moskovská 
20, Spi�ská Belá  
Základnou �kolou, �tefánikova 19, Spi�ská Belá  
Základnou umeleckou �kolou Spi�ská Belá  
Mestskou kni�nicou Spi�ská Belá
Centrom pedagogicko�psychologického 
poradenstva a prevencie Ke�marok 

�
�

Mami�ky s malými 
de�mi mô�u priamo 

nav�tívi� na�e 
zariadenie.

�

Organizujeme:
rôzne podujatia,
tvorivé dielne,  
divadelné
predstavenia,
�portové aktivity,  
výstavky
výtvarných
prác detí �

Margita Labisová, 
riadite�ka materskej 

�koly
�



MAREC 2011Spišskobeliansky spravodajSTRANA 6 MAREC 2011STRANA 7 Spišskobeliansky spravodaj

• Dňa 7. januára 2011 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie daru 
- fotografie z roku 1913 pod názvom „Muži v sviatočnom oblečení“. 
Fridrich Wilhem Neuhaus (naľavo) odovzdáva uvedený dar primátorovi 
mesta Štefanovi Bieľakovi za účasti . Uvedený obraz bude vystavený 
v Múzeu J. M. Petzvala, avšak stal sa majetkom mesta.

Ako historik, autor, zberateľ 
umenia a podporovateľ umenia 
som minulý týždeň navštívil so 
svojou manželkou vaše malebné 
mestečko a miesto narodenia 
a múzeum svetoznámeho mate-
matika, fyzika a vynálezcu, hlavne 
vo svete optiky a fotografie, pro-
fesora Dr. Jozefa Maximiliána 
Petzvala. 

„Čo je Einstein pre mate-
matiku a fyziku je Petzval pre 
fotooptiku.“

Vo svete médií som už zná-
ma osobnosť (Google Friedrich 
Neuhaus, Štrba) a pretože sa 
zaujímam o históriu a techniky 
fotografovania, rozhodol som sa 
z príležitosti 204. výročia naro-
denia tohto pre mňa výninočné-
ho človeka a fotopioniéra, ktorý 
sa 6. januára vo vašom meste 
narodil, darovať originálnu kópiu 
fotografie svetoznámeho foto-
grafa Augusta Sandera, ktorého 

Dar pre mesto a múzeum J. M. Petzvala 
tvorba je nerozlučne spätá s Pe-
tzvalovým patentom fotooptiky. 
Naviac August Sander sa narodil 
a zomrel v susedstve môjho ro-
diska. O to väčší je môj záujem 
o jeho svetoznáme diela a svet 
fotografie.

 Podľa dostupných informácií 
existuje vo svete len jeden originál 
Sanderovej fotografie s motívom 
štyroch mužov, ktorú vlastním 
práve ja. Jeden z najlepších slo-
venských fotografov Robo Kocan 
(viď Google), vytvoril jedinečnú 
fotokópiu tohto originálu, ktorý 
chcem darovať vášmu mestu. Fo-
tografia má názov „Roľníci v ne-
deľnom šate“ a pochádza z roku 
1913 a jej objednávateľom bol 
môj drahý a pre mňa veľmi vzác-
ny človek môj starý otec Carl 
Vohl (vľavo na fotografii).

 Druhá fotokópia poputuje do 
Múzea moderného umenia (Mu-
seum Modern Art) v New Yorku, 
tretia do zbierky kráľa módy a fo-
tografa Carla Lagerfelda, štvrtá 

Dňa 17. 2. 2011 sa uskutočnilo 
pracovné rokovanie zástupcov ve-
denia Mestského podniku Spišská 
Belá, s. r. o. (Ing. Klein, Ing. Petrek, 
Ing. Andráš, Ing. Pisarčík, Ježik) 
a zástupcom vedenia Štátnych lesov 
TANAP-u Tatranská Lomnica (Ing. 
Liška, Ing. Fabián, Ing. Gaži, Ing. 
Jurčo) za účasti primátora nášho 
mesta. Predmetom rokovania 
boli témy: spracovanie kalamitnej 
drevnej hmoty, odbytové ceny, 
hospodárenie v chránených úze-
miach, zonácia TANAP-u, poško-
dzovanie lesa rómskym obyvateľ-
stvom, problémy s premnoženým 
medveďom. Rovnako sa prítomní 
dohodli na budúcej vzájomnej 
komunikácii a výmene skúsenosti 
v tejto oblasti. 

Pracovné  stretnutie 
so ŠL TANAP-u

Dňa 18. 2. 2011 Základná 
umelecká škola v Spišskej Belej 
pripravila koncert pedagógov 
ZUŠ a ich hostí. Počas jeden 
a polhodinového programu sa 
postupne predstavili: Mária Dan-
čova, Anna Kostková, Slávka 
Grichová, Mária Tomleinová, 
František Grich, Slávka Pisarčí-
ková, Marcela Makovská, Zuzana 

Koncert pedagógov hostí školy ZUŠ
Grivalská, Dagmar Ambrózová, 
Matej Kovalčík, Dominik Pal-
ma, Alžbeta Džurňáková, Lucia 
Kostúrová, Marián Lieskovjan-
ský, František Kačica a Ladislav 
Pompa. Hudobný koncert svojou 
pantomímou spestril p. učiteľ 
Martin Fečunda z dramatického 
odboru. Ďakujeme za príjemný 
umelecký zážitok. 

do dynastie Fichtel & Sachs v St. 
Moritzi vo Švajčiarsku, piatu 
darujem Radnici v Altenkirche-
ne v Nemecku a  šiesta zostane 
v zbierke umelca Roba Kociána; 
nakoniec dva kusy zostanú v mo-
jej rodinnej zbierke. 

Zároveň odovzdám Múzeu 
Jozefa Maximiliána Petzvala 

z príležitosti jeho 204. výročia 
narodenia dar, a to historický 
fotoaparát, kompletný s originál 
príslušenstvom, ďalej profi Pola-
roid SX70, kovovej konštrukcie 
so sklenenou optikou presne taký, 
aký používal Helmut Newton. 

Friedrich Wilhelm Neuhaus, 
Štrba
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Výplata predčasného sta-
robného dôchodku zamestnancov 
povinne dôchodkovo poistených 
z dôvodu, že majú právo na ne-
pravidelný príjem

Na účely dôchodkového 
poistenia je od 1. januára 2011 
zamestnancom aj fyzická osoba 
v právnom vzťahu, ktorý jej za-
kladá právo na príjem zdaňovaný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) 
a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, okrem fy-
zickej osoby v právnom vzťahu na 
základe dohôd o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pome-
ru, žiaka strednej školy a študenta 

Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad informuje...
vysokej školy pri praktickom 
vyučovaní v období odbornej 
(výrobnej) praxe a v prípade po-
súdenia postavenia zamestnanca 
s nepravidelným príjmom okrem 
člena volebnej komisie. 

Od 1. januára 2011 sa zamest-
nancami stávajú aj niektoré fyzic-
ké osoby, ktoré do 31. decembra 
2010 toto postavenie nemali, na-
príklad konatelia s. r. o., členovia 
štatutárnych orgánov, správnych 
a dozorných rád, spoločníci s. r. 
o., ktorí za výkon funkcie dostá-
vajú odmenu, pričom v prevažnej 
väčšine pôjde o zamestnancov 
s nepravidelným príjmom. Ide 
o činnosti, výkon ktorých má 

za následok zánik nároku na 
výplatu predčasného starobného 
dôchodku.

Právny predpis pritom sta-
novuje deň zániku nároku na 
výplatu predčasného starobného 
dôchodku, ktorý bol priznaný 
pred 1. januárom 2011 rôzne, 
podľa toho, či poistenec, takúto 
činnosť vykonával už pred 1. ja-
nuárom 2011 alebo nie. Rovnako 
je to aj vtedy, ak ide o zamest-
nanca s pravidelným mesačným 
príjmom (napr. zamestnanec 
v pracovnom pomere).

• Ak poberateľovi predčasné-
ho starobného dôchodku po 31. 
decembri 2010 vznikol takýto 
právny vzťah zakladajúci právo 
na nepravidelný príjem, zanikne 
nárok na výplatu predčasného sta-
robného dôchodku od najbližšie-
ho výplatného termínu dôchodku 
splatného po vzniku povinného 
dôchodkového poistenia (pozri 
príklad č. 1).

• Ak poberateľovi predčasné-
ho starobného dôchodku vznikol 
právny vzťah zakladajúci právo 
na nepravidelný príjem ešte pred 
1. januárom 2011 a trvá ďalej aj 
po tomto dni, nárok na výplatu 
predčasného starobného dôchod-
ku zanikne od najbližšieho výplat-
ného termínu dôchodku splatného 
po splatného po 28. februári 2011 
(pozri príklad č. 2).

Príklad č. 1: Poberateľ pred-
časného starobného dôchodku 
(dôchodok sa mu vypláca 22. 
dňa v mesiaci) je konateľom 
spoločnosti ručením obmedze-
ným od 1. februára 2011. Z tejto 
činnosti mu od 1. februára 2011 
vznikne povinné dôchodkové 
poistenie zamestnanca. Nárok na 
výplatu predčasného starobného 
dôchodku mu zanikne od 22. 
februára 2011.

Príklad č. 2: Poberateľ pred-
časného starobného dôchodku 
(dôchodok sa mu vypláca 22. 
dňa v mesiaci) je konateľom 
spoločnosti ručením obmedze-
ným od 20. augusta 2010. Z tejto 
činnosti mu od 1. januára 2011 
vznikne povinné dôchodkové 
poistenie zamestnanca podľa § 
293bp ods. 3 zákona č. 461/2003 
Z. z. v znení zákona č. 543/2010 
Z. z. Činnosť konateľa naďalej 
vykonáva až do 20. mája 2011. 
Nárok na výplatu predčasného 
starobného dôchodku mu zanikne 
od 22. marca 2011. Ak by tomu 
istému poberateľovi predčasné-
ho starobného dôchodku vzniklo 
povinné dôchodkové poistenie 
zamestnanca 1. januára 2011, 
nakoľko až týmto dňom sa stal 
konateľom, zanikne mu nárok na 
výplatu predčasného starobného 
dôchodku od 22. januára 2011.

PhDr. Jozef Cvoliga,
riaditeľ pobočky

Výsledky:
MBK Spišská Belá - ŠKBD Spišská Nová Ves  69:53
TYDAM UPJŠ Košice - MBK Spišská Belá  58:63
ŠŠK SOUŽ Košice - MBK Spišská Belá  96:47
MBK Ružomberok B - MBK Spišská Belá  65:44
MBK Spišská Belá - BK EILAT Prešov  53:74
ŠKBD Spišská Nová Ves - MBK Spišská Belá  47:54

Celková tabuľka - skupina Východ
 Team Z B+ B- V P S B

1. TYDAM UPJŠ Košice 6 408 351 5 1 57 11
2. ŠŠK SOUŽ Košice 6 456 397 3 3 59 9
3. MBK Spišská Belá 6 330 393 3 3 -63 9
4. BK EILAT Prešov 4 250 219 3 1 31 7
5. MBK Ružomberok B 4 226 235 3 1 -9 7
6. ŠKBD Spišská Nová Ves 6 297 382 0 6 -85 6
7. MBK Liptovský Mikuláš 4 270 260 1 3 10 5

1. slovenská basketbalová liga žien

Centrum voľného času 
v Spišskej Belej zorgani-
zovalo pre deti nášho mesta 
karneval na ľade na Tatran-
skej ulici. V deň karnevalu 
sa počasie pokazilo, oteplilo 
sa a tak bol karneval na ľade 
bez korčulí. 

Príležitosť obliecť si 
karnevalovú masku síce 
nevyužili všetky deti, no do 
tanca bolo všetkým, aj rodi-
čom. Karneval bol otvorený 
promenádou karnevalových 
masiek, ktoré hodnotila 
porota v zložení učiteľov 
a rodičov. Počas karnevalu 
bolo niekoľko súťaží, do ktorých sa deti radi zapájali. V podvečerných 
hodinách, keď sa ochladilo, zohriali sme sa pri teplom čaji. Karneval 
prebiehal v príjemnej atmosfére. Vďaka sponzorom boli všetky deti, 
ktoré prišli v maskách, ocenené peknými cenami. Podľa vyjadrenia 
poroty sa víťazom karnevalu stala Biela a čierna pani. 

Sponzori: Anplast - Štefan Podracký; Kvetinárstvo Gerbera - J. Hu-
dačeková; Kvety Kristína - Kristína Krempaská; Kancelárske potreby 
- Janka Venglárová; Firma Dekor - Ján Mešár; Belianska vináreň 
- Eduard Griglák.

Karneval

Spoločnosť pre predškolskú výchovu v Kežmarku slávnostne otvo-
rila dňa 11. februára 2011 výstavu detských prác pod názvom „Rukou 
dieťaťa“. V priestoroch výstavnej siene Barónka sa zhromaždili práce 
detí z materských škôl celého okresu Kežmarok. Deti v jednotlivých 
triedach našej škôlky od začiatku školského roka pripravovali pod ve-
dením učiteliek práce rôznymi výtvarnými technikami. Z vybraných 
prác vzniklo vhodnou inštaláciou vkusné dielo, ktoré prezentuje prácu 
materskej školy, ako aj mesto Spišská Belá.   Mgr. Alžbeta Kisková

„Rukou dieťaťa“
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1. január 
Len 40 minút ostali nepo-

písané stránky nášho denníka. 
Chlapa robia chlapom jeho činy 
a tak sa veľkými písmenami do 
nášho denníka zapísal Štefan K. 
z Ulice L. Novomeského. Tým 
najvhodnejším sa mu zdalo na-
pádanie zabávajúcich sa ľudí na 
námestí počas konania novoroč-
ných osláv. Keďže menovanému 
nepomohlo ani dohováranie 
najbližších príbuzných bol hliad-
kou MsP „spacifikovaný“ za po-
moci donucovacích prostriedkov 
a predvedený na oddelenie MsP. 
Veríme, že príslovie „ako na nový 
rok, tak po celý rok“ v jeho prípa-
de nebude platiť! 

4. január
Počas kontroly mestských le-

sov v časti Belianskych lúk spo-
zorovala hliadka zničený náučný 
chodník. Krátkou obhliadkou 
bolo zistené, že ide o trvalé po-
škodenie jednotlivých mostných 
konštrukcií, a to „krádežou“ dre-
vených dosiek a hranolov. Vec 
je v štádiu objasňovania. Naj-
pravdepodobnejšími páchateľmi 
opätovnej krádeže sú rómovia 
z blízkej osady. Títo už boli pri-
chytení pri rozkrádaní náučného 
chodníka lesníkmi z mestského 
podniku koncom decembra mi-
nulého roku. 

7. január 
V popoludňajších hodinách 

anonym upozornil hliadku MsP 

Z denníka mestskej polície (január 2011)
na neznámeho muža ležiaceho 
na miestnej komunikácii pred 
rodinným domom na Petzvalovej 
ulici. Na mieste bolo zistené, že 
ide o miestneho nezamestnaného 
Rastislava Š. Ten pravdepodobne 
po celodennej „práci“ odpadol od 
únavy pod vplyvom alkoholu. Za 
odvoz menovaného do jeho te-
rajšieho bydliska mu hliadka za 
vzbudenie verejného pohoršenia 
uložila blokovú pokutu. 

11. január 
Každý, kto sa chce dostať 

z bodu A do bodu B a je od-
kázaný na prostriedky verejnej 
dopravy sa snaží riadiť platným 
grafikonom príchodov a odcho-
dov. Oskarovi P. z Krížovej Vsi 
sa však spleť rôznych čísel javila 
ako „španielska dedina.“ Po na-
stúpení do jazdnej súpravy sa po-
kúšal výpravcu osobného vlaku 
„presvedčiť“, aby ešte niekoľko 
minút čakal na príchod jeho 
príbuzných bežiacich z blízkej 
obce. Keďže zamestnanci ŽSR 
takúto ponuku odmietli, začal 
sa k nim menovaný správať vul-
gárne a „štipľavými“ nadávkami 
ich zosmiešnil pred viacerými 
cestujúcimi. Celý prípad po za-
dokumentovaní bol odstúpený na 
správne konanie. 

Vulgárne nadávky ako keby 
dnešný deň boli hlavnou náplňou 
práce hliadky MsP. Krátko po zo-
tmení neznáma osoba telefonicky 
oznámila policajtom, že v časti 
„medzi jarkami“ sa zdržiava sku-

pinka miestnych „štamgastov“, 
ktorá okrem hlučného správania 
sa aj konzumuje alkohol. Po 
príchode hliadky na miesto bolo 
zistené, že na zemi sa nachádzalo 
niekoľko prázdnych plastových 
fliaš a plechoviek od piva. Všetci 
prítomní boli hliadkou vyzvaní, 
aby po sebe upratali pohodené 
fľaše. Silne podguráženému Dá-
vidovi B. zo Štefánikovej ulice sa 
to však asi zdalo pod jeho úroveň 
a za tak nerešpektovanie výzvy 
verejného činiteľa bol predvede-
ný na oddelenie MsP k podaniu 
vysvetlenia. 

13. január 
Krátko po 14. hodine si ob-

sluha KMS všimla ako vodič 
kamióna nezvládol riadenie 
svojho tátoša v centre a zadnou 
časťou auta zdemoloval oporný 
múr z palisád. Hliadke MsP sa 
vodiča podarilo dolapiť až na 
nákladnej železničnej stanici. Po 
zistení, že ide o občana Bieloruska 
príslušníci MsP privolali hliadku 
dopravnej polície, ktorá vec rieši 
ako dopravnú nehodu. 

18. január 
Napriek tomu, že je v našom 

meste všeobecne známy zákaz 
konzumácie alkoholu na verej-
ných priestranstvách, vždy sa 
nájdu jednotlivci, ktorí skúšajú 
šťastie. V popoludňajších hodi-
nách sa tento pokus nevyplatil 
Adamovi H. z Podhoran, ktorý bol 
hliadkou prichytený pri konzumá-
cii piva v blízkosti zastávky SAD. 
Snáď udelená bloková pokuta ho 

presvedčí o tom, že VZN mesta 
platia pre všetkých rovnako. 

20. január 
Pre väčšinu motoristov 

znamená biela okrúhla značka 
s červeným lemom zákaz vjazdu. 
To však nebol prípad Jaroslava H. 
z Krížovej Vsi, ktorý ju so svojím 
vozidlom nerešpektoval a skrátil 
si cestu v blízkosti materskej škôl-
ky. Hliadka MsP mu jej význam 
rada vysvetlila. Za toto „školenie“ 
mu však predložili účet vo forme 
pokutových blokov. 

21. január 
V dopoludňajších hodinách 

bola hliadka MsP privolaná 
k vyrovnávaniu si účtov medzi 
miestnymi „gangmi“ z obce 
Krížová Ves a Podhorany. Išlo 
o žiakov zo základných škôl na 
ulici Moskovskej a Štefánikovej. 
Takéto pouličné strety sme zača-
li pozorovať už asi týždeň a to 
prevažne v blízkosti obchodného 
domu. Hlavných aktérov bitiek 
sme identifikovali a v prípade 
pokračujúcich bitiek sme im dali 
možnosť „rozdať“ si to s niekým 
z nás. A výsledok? 

31. január 
Po minuloročných skúse-

nostiach policajtov a lesníkov 
s výrubom stromov v blízkosti 
rómskej osady sme boli opä-
tovne požiadaní o zabezpečenie 
bezpečnosti lesných robotníkov 
počas výrubu. Keďže davová 
psychóza rómov rástla s každým 
padnutým stromom, boli o vý-
pomoc požiadaní aj kolegovia 
z OOPZ Spišská Belá a Kežma-
rok so služobným psom. Počas 
celého dňa sme si stihli vypočuť 
niekoľko poznámok typu “aj tak 
budeme kradnúť, so samopalmi 
ste prišli na nás a pod.“ Veľmi 
ťažko im bolo vysvetliť, haluzinu 
si budú môcť pozbierať, ale až po 
skončení ťažby. Krátko po 14-tej 
hodine sa celé divadlo začalo 
a v priebehu 30 minút bola celá 
lokalita „vyčistená“ do poslednej 
haluze. Keby aj v práci boli takí 
rýchli. V práci?
Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP

KONTAKTY 
na Mestskú políciu 

v Spišskej Belej:
tel.: 052/459 15 55 

mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk
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V sobotu 29.1.2011 sa usku-
točnil Volejbalový turnaj o pohár 
primátora mesta Spišská Belá aj 
so zahraničnou účasťou. Mesto 
sa rozhodlo takto obnoviť bývalú 
tradíciu volejbalového turnaja 
o pohár oslobodenia mesta, ktorý 
sa v minulosti tešil veľkému zá-
ujmu a odohrával sa každoročne 
koncom januára. Turnaj sa odo-
hral vo vynovenej  telocvični ZŠ 
J. M. Petzvala a zúčastnilo sa ho 
8 družstiev, ktoré hrali v 2 základ-
ných skupinách na 2 skrátené sety 
(do 15). Turnaja sa zúčastnili aj 2 
poľské družstvá - zo Szczawnice 
a z Krempach. 

Najlepším hráčom turnaja bol 
Marcel „Mike“ Malík (Spišská 
Belá A). Najlepším trom tí-

Obnovený volejbalový turnaj
mom odovzdal športové poháre 
primátor mesta a p. Juraj Pešta 
(nestor belianskeho volejbalu). 
Osobitne ďakujeme za prípravu 
a priebeh turnaja Jozefovi Kuno-
vi, Marcelovi Banczikovi, Jarovi 
Dobešovi a Marekovi Červenkovi 
a zamestnancom mesta (technická 
príprava) a Základnej škole J. M. 
Petzvala. 

Konečné poradie:
1. Szczawnica (PL)
2. Spišská Belá A 
3. Old boys Sp. Belá
4. Vysoké Tatry
5. Krempachy (PL)
6. Spišská Belá B
7. Slovenská Ves
8. Balamuty (Sp. Belá)

• 3. miesto Old boys Spišská Belá • 2. miesto Spišská Belá A

• 1.miesto družstvo poľskej Szczawnice
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Dňa 6. 2. 2011 sa uskutočnil 
už 2. ročník halového futbalo-
vého turnaja mladších a starších 
žiakov pod názvom „Memoriál 
Ľubomíra Mačugu“ (spomienka 
na bývalého futbalového trénera 
mládežníckych kategórii v Spiš-
skej Belej). Turnaj zorganizoval 
MŠK SLAVOJ Spišská Belá 
a zápasy sa odohrávali v telo-
cvični ZŠ J. M. Petzvala. Turnaja 
sa zúčastnili starší a mladší žiaci 
FK Poprad, MŠK Kežmarok, FK 
Lendak, a MŠK SLAVOJ Spiš-
ská Belá. Všetky zápasy v trvaní 
1 x 20 min. rozhodovali skúsení 
rozhodcovia - Vladimír Gavalier 
a Marek Paciga.

Výsledky turnaja
Mladší žiaci: 
MŠK Slavoj Sp. Belá - FK Len-
dak  2:1
Góly Sp. Belej: vlastný, Hudá-
ček
MŠK Kežmarok - FK Poprad   
 0:3 
MŠK Slavoj Sp. Belá - FK Po-
prad  0:5 
MŠK Kežmarok - FK Lendak   
 3:0 

Memoriál Ľubomíra Mačugu
FK Lendak - FK Poprad  0:4 
MŠK Slavoj Sp. Belá - MŠK 
Kežmarok  0:3 

Konečná tabuľka 
1. FK Poprad  9b  12:0 
2. MŠK Kežmarok  6b  6:3 
3. MŠK Slavoj Sp. Belá 3b  2:9 
4. FK Lendak  0b  1:9

Najlepší jednotlivci: 
Najlepší strelec: Weiss Dávid (5 
gólov) - FK Poprad
Najlepší hráč: Lizák Adrián - FK 
Lendak
Najlepší brankár: Slovik Kristián 
- MŠK Kežmarok 

Starší žiaci: 
MŠK Slavoj Sp. Belá - FK Len-
dak  2:11
Góly Sp. Belej: Mlak 2
MŠK Kežmarok - FK Poprad   
 6:3 
MŠK Slavoj Sp. Belá - FK Po-
prad  1:13
Gól Sp. Belej: Dobeš

MŠK Kežmarok - FK Lendak  
 9:0 
FK Lendak - FK Poprad  1:3 

• Družsvo mladších žiakov MŠK SLAVOJ Spišská Belá obsadilo 
3. miesto - tréneri Ľudovít Gumulák a Peter Tomas.

MŠK Slavoj Sp. Belá - MŠK 
Kežmarok  0:8

Konečná tabuľka
1. MŠK Kežmarok  9b  23:3 
2. FK Poprad  6b  19:8
3. FK Lendak  3b  12:14 
4. MŠK Slavoj Sp. Belá  0b  3:32

Najlepší jednotlivci:
Najlepší strelec: Korenko Jakub 
(7 gólov) - FK Poprad 

Najlepší hráč: Knaus Martin - 
MŠK Kežmarok
Najlepší brankár: Hudáček Ondrej 
- FK Lendak

Tento turnaj sa uskutočnil 
aj s podporou Podtatranského 
futbalového zväzu v Poprade. Za 
finančný príspevok ďakujeme On-
drejovi Šmijovskému zo Spišskej 
Belej. Za prípravu občerstvenia 
ďakujeme V - Penziónu.


