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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na zasadnutí dňa 22. 2. 2012
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej prijalo aj nasledovné
rozhodnutia:
Nový štatút mesta
Mestské zastupiteľstvo
schválilo návrh nového štatútu
mesta Spišská Belá. Štatút je
„najvyšším zákonom“ mesta,
ktorý vychádza zo zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení (štatút je zverejnený na
www.spisskabela.sk v časti
úradná tabuľa)
Prevádzkový poriadok
cintorínov
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2012, ktorým sa
vydáva prevádzkový poriadok
verejných pohrebísk v meste
Spišská Belá (nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk
v časti úradná tabuľa). Tento
nový prevádzkový poriadok
nahrádza doterajší poriadok,
avšak nezavádza žiadne zásadné zmeny oproti doterajšiemu
stavu, bol prijatý z dôvodu, že

je platný a účinný nový zákon
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
a preto bolo mesto povinné
prijať nový prevádzkový poriadok.
Výstrojné súčiastky príslušníkov mestskej polície
Mestské zastupiteľstvo
schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012
o výstrojných súčiastkach
príslušníkov Mestskej polície Spišská Belá (nariadenie je
zverejnené na www.spisskabela.sk v časti úradná tabuľa).
Podľa zákona č. 564/21991 Zb.
o obecnej polícii je mesto povinné určiť rozsah a štandard
oblečenia a vybavenia príslušníkov mestskej polície, preto sa
prijíma toto nariadenie, aj keď
sa neurčuje žiadne nové vybavenie (už dnes majú určené tieto
štandardy).

mení a dopĺňa VZN č. 9/2004
o niektorých podmienkach
držania psov na území mesta
Spišská Belá (nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk
v časti úradná tabuľa)
Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta
Spišská Belá č. 4/2012, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN mesta
Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych daniach a miestnym poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov

(nariadenie je zverejnené na
www.spisskabela.sk v časti
úradná tabuľa). V oboch prípadoch ide len o formálne zmeny
vyvolané zmenou príslušných
zákonov, ktoré sa meritórne
netýkajú obyvateľov mesta.
Zmeny platieb za sociálne
služby v ZOS Strážky
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Spišská Belá č.
5/2012, ktorým na mení a dopĺňa VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území
mesta Spišská Belá a o úhradách
(Pokračovanie na 2. str.)

Zmena ďalších nariadení
mesta
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2012, ktorým sa

Zber veľkoobjemového odpadu
(tzv. jarné upratovanie)
Obyvatelia nášho mesta sa
môžu celoročne bezplatne zbavovať nadrozmerného odpadu
v areáli skládky odpadov v
Spišskej Belej a okrem toho tiež
v rámci jarného upratovania
mesta v dňoch:
piatok 23. 3. 2011
a sobota 24. 3. 2011
piatok 14. 4. 2011
a sobota 15. 4. 2011
Pre tento účel budú pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK-ky) na obvyklých
miestach v meste. Bude tu
možné uložiť veľkoobjemový
komunálny odpad - vyradené
predmety z domácností, ktoré
pre ich rozmery nie je možné
umiestniť do odpadkových
nádob. Žiadame občanov o

dodržiava nie jednoduchých
pravidiel pri tomto zbere:
- pristavené kontajnery nepreplňujte,
- je zakázané tu ukladať nebezpečný odpad, bielu techniku,
elektronický odpad a stavebnú
suť v akomkoľvek množstve
- na to je určený zberný dvor
na Mestskom podniku na Továrenskej ulici (tam to môžete
bezplatne umiestniť),
- drevený odpad (konáre,
kríky...) dávajte vedľa kontajnerov,
- do týchto kontajnerov
nepatrí bežný domový (komunálny) odpad,
- kontajnery nie sú určené pre
podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojich prevádzok!!!

Príjemné a pokojné prežitie
Veľkonočných svatkov
vám praje primátor mesta,
poslanci mestského zastupiteľstva
a zamestnanci mesta

STRANA 2
PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

VSE, a. s., Košice oznamujú
svojom zákazníkom prerušenie distribúcie elektriny
z dôvodu plánovaných
rekonštrukčných prác na
zariadení nízkeho napätia
v Spišskej Belej, mestskej
časti Strážky:
20. a 22. marca od 7.50
do 15.00 h - Popradská
185/219, Popradská č. 33
- 59 nepárne, č. 30 - 64
párne, Medňanského č. 2
19. a 26. marca od 8.00 do
15.00 h - Ul. Medňanského
č. 70 - 80
21. a 23. marca od 8.00 do
15.00 h - Popradská 11, Popradská č. 1 - 31 nepárne, č. 2
- 28 párne a č. 55, 56, 62

ALKOHOL, NÁVYKOVÉ
LÁTKY A DETI

Viete, že podľa zákona č. 219/
1996 Z. z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb v znení
neskorších predpisov:
1. Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov
nesmú požívať alkoholické
nápoje alebo iné návykové
látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej
skúške alebo orientačnému
vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných
látok.
2. Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez
dozoru svojich zákonných
zástupcov po 21.00 hodine
na verejne prístupných
miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
Za porušenie uvedených zákazov maloletou osobou (do
15 rokov) môže mesto uložiť
zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33
eur. Za porušenie uvedených
zákazov mladistvou osobou
do 18 rokov jej mesto uloží
pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj
zákaz navštevovať verejne
prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú
alkoholické nápoje.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
za tieto služby (nariadenie je
zverejnené na www.spisskabela.sk v časti úradná tabuľa).
Táto zmena nariadenia musela
byť prijatá na základe zmeny
zákona o sociálnych službách
č. 448/2008 Z. z., ktorá je účinná
od 1. 3. 2012. O podstate týchto
zmien budeme informovať v samostatnom článku.
Úprava prevádzkovej doby
Mestské zastupiteľstvo
schválilo predĺženie prevádzkovej doby v prevádzke Hysteri
klub na Tatranskej ulici č. 31 žiadateľovi spoločnosti Klub Belá,
s. r. o., Tatranská 31, Spišská Belá
nasledovne: Po - Štv od 16.00 23.00 h, Pia - So od 16.00 - 04.00
h, Ne od 16.00 - 22.00 h.
Mestské zastupiteľstvo schválilo predĺženie prevádzkovej
doby v kaviarni DRUM CAFÉ
na Zimnej ulici č. 15 v Spišskej
Belej žiadateľovi Martin Siska,
SNP 59, Spišská Belá nasledovne: Po - Štv od 12.00 - 23.00 h,
Pia - So od 12.00 - 24.00 h, Ne od
12.00 - 23.00 h.
Zmeny v organizačnej
štruktúre mestského úradu
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o zmene organizačnej štruktúry a organizačného poriadku Mestského úradu
Spišská Belá. Nová organizačná
štruktúra neznamená vytvorenie
nových pracovných miest (prijatie nových úradníkov). Dokonca
zrušilo sa jedno miesto na finančnom oddelení, znížil sa úväzok
na odd. životného prostredia
(z 8 h na 6 h). Zmena spočíva
najmä v inom prerozdelení
doterajších kompetencií medzi
existujúci zamestnancov úradu
a vytvorení nového odboru sociálnych vecí a zamestnanosti,
avšak bez vytvorenia nových
miest a prijímania nových ľudí.
Jednoducho táto agenda je dosť
zložitá a zároveň v súčasnosti
veľmi dôležitá a preto sa jej
bude venovať väčšia pozornosť
zo strany mesta aj takýmto
spôsobom. Vedúcou odboru sa
stala Marta Klokočová, ktorá
naďalej bude vykonávať svoju
doterajšiu personálnu agendu
a popri nej jej pribudla nová
náplň - vedúcej odboru. Zmeny
organizačného poriadku nebudú
znamenať navýšenie mzdových

prostriedkov. Podľa súčasnej zákonnej úpravy je v kompetencii
primátora mesta určovať organizačnú štruktúru mestského
úradu, avšak objem finančných
prostriedkov na chod mestského
úradu schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva v rozpočte
mesta. Zároveň bola do štruktúry úradu doplnená už skôr
zriadená Správa športových,
rekreačných a oddychových
zariadení mesta. Tieto zmeny
platia od 1. 2. 2012. Upravená
organizačná štruktúra je zverejnená na www.spisskabela.sk
v časti mestský úrad.
Kancelárske priestory
Mestské zastupiteľstvo
schválilo prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta
nachádzajúcich sa v obytnom
dome na prízemí na ulici
Hviezdoslavovej č. 1 v Spišskej
Belej o celkovej ploche cca 17
m2 nájomcovi Ing. Jánovi Trebuňovi, Spišské Hanušovce na
zriadenie kancelárie súdneho
znalca v odbore oceňovanie
nehnuteľností a stavebného
dozora. Podmienkou mesta
však bolo, že nájomca kompletne zrekonštruuje tieto priestory
na svoje náklady, nakoľko
v súčasnosti sú tieto priestory
úplne nepoužiteľné (ide o bývalé skladové priestory). Mesto
zverejnilo verejnú ponuku na
prenájom týchto priestorov.
Záujem prejavili 3 záujemcovia
(3 ponuky), avšak vzhľadom
na uvedenú požiadavku mesta
poslanci rozhodli tak ako je
vyššie uvedené (v ostatných
2 ponukách boli navrhované
prevádzky nevhodné do týchto
priestorov vzhľadom na druh
prevádzky a potrebu veľkej
investície).
Prvá zmena rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo
schválilo zmenu rozpočtu mesta
na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 1/2012. Táto zmena sa
týkala najmä rozpisu finančných
prostriedkov pre obe základné
školy po oznámení ich celkovej
výšky zo strany ministerstva
školstva. Mzdové prostriedky
dostanú obe školy v plnej výške a bude vecou riaditeľov škôl
ako s nimi budú nakladať. Viac
finančných prostriedkov na
prevádzku a údržbu dostane

Základná škola Štefánikovej
ulici, nakoľko tento rok je potrebné najmä vyriešiť havarijný
stav strechy telocvične, vymeniť
okná na prednej budove školy
a postupne dokončiť podkrovie
v zadnej budove.
Výstavba 17 bytov
na Štefánikovej ul. č. 18
Mestské zastupiteľstvo schválilo spoluprácu so spoločnosťou
Chemostav a.s. Svit na projekte
výstavby 17 nájomných bytov na
Štefánikovej ulici č. 18 v Spišskej
Belej v zmysle predloženého
zámeru a zmysle predloženej
projektovej dokumentácie (podmienky spolupráce budú určené
samostatnou zmluvou o spolupráci). Zároveň bude zriadené
vecného bremena na pozemok
parc č. 588 v k. ú. Spišská Belá
na umiestnenie stavby 17 nájomných bytov na Štefánikovej ulici
č. 18 v Spišskej Belej v prospech
spoločnosti Chemostav, a. s.,
Svit do času odkúpenia týchto
bytov.
Dotácie z rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo
schválilo návrh na poskytnutie
(rozdelenie) dotácií z rozpočtu
mesta Spišská Belá na rok 2012
pre neziskové organizácie.
Zoznam schválených dotácií
je zverejnený na www.spisskabela.sk v časti Dôležité dokumenty. Uvedené dotácie tak
ako každoročne bolo schválené
na základne osobitných žiadostí týchto organizácii. Tieto
žiadosti posúdila osobitná
komisia zriadená mestským
zastupiteľstvom, ktorá spracovala návrh na rozdelenie týchto
dotácii. O výške dotácií rozhodli
poslanci mestského zastupiteľstva. Je nutné povedať, že aj
tento rok sa rozdelí približne
rovnaký objem dotácii pre neziskové organizácie.
Oblastná organizácia
cestovného ruchu
Mestské zastupiteľstvo
schválilo vstup Mesta Spišská
Belá do Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Tatry - Spiš Pieniny ako spoluzakladajúceho
člena tejto organizácie založenej
podľa zákona č. 91/2010 Z. z.
o podpore cestovného ruchu.
Zároveň na základe dohodnutého mechanizmu schválilo

STRANA 3
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
členský príspevok mesta do tejto organizácie pre rok 2012 vo
výške 1 565 eur. Viac informácii
bude v osobitnom článku.
Majetkoprávne vysporiadania vlastníctva
k užívaným pozemkov
1. Mestské zastupiteľstvo
schválilo predaj pozemku pri
rodinnom dome v Tatranskej
Kotline Jaroslavovi Krišandovi a manž., bytom Tatranská
Kotlina za kúpnu cenu 26,55
€/m2 v rámci majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva
k tomuto pozemku na účely
zriadenia záhrady.
2. Mestské zastupiteľstvo
schválilo predaj pozemku o výmere 34 m2 v k. ú. Spišská Belá
kupujúcemu Jozefovi Hudáčekovi s manž., bytom Spišská
Belá, Letná 31 za kúpnu cenu
7 €/m2 v rámci majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva
k tomuto pozemku za rodinným
domom.
3. Mestské zastupiteľstvo
schválilo kúpu pozemku parc.
č. KN „E“ 6668/1 - trvalý trávny
porast o výmere 120 m 2 (IBV
S.Webera) a pozemku parc.
č. KN „E“ 6669/2 - orná pôda
o výmere 125 m2 (Krátka ul.) do
vlastníctva mesta od vlastníka
Jána Novoroľníka, trvale bytom
L. Svobodu 631/6, Spišská Belá
za kúpnu cenu 7 € /m2 z dôvodu
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnou
komunikáciou (Krátka ul., IBV
S. Webera).
4. Mestské zastupiteľstvo
schválilo zámer Kataríny Grigerovej, rod. Grigerová, trvale
bytom ul. L. Novomeského 37,
Spišská Belá o odkúpenie časti
pozemku vo vlastníctve mesta
za kúpnu cenu 7 €/m2 z dôvodu
majetkoprávneho vysporiadania pozemku za rodinným
domom.
5./ Mestské zastupiteľstvo
schválilo odkúpenie pozemku
o výmere 284 m2 a o výmere 47
m2 do majetku mesta z dôvodu
majetkoprávneho vysporiadania
pozemkov pod miestnou komunikáciou na Partizánskej ulici aj
za účelom výstavby dažďovej
kanalizácie od spoluvlastníkov
uvedených v prílohe tohto uznesenia za jednotnú kúpnu cenu
1 € za každý spoluvlastnícky
podiel každého spoluvlastníka.

Zriadenie vecného
bremena
Mestské zastupiteľstvo
schválilo bezplatné zriadenie
vecného bremena na pozemku
parc. č. 8270/4 v k. ú. Spišská Belá v prospech VSD, a.
s., Košice pre zriadenie NN
prípojky pre stavbu: 2 x 8-b.j.
Strážky, Popradská 11, Spišská
Belá. Zároveň mestské zastupiteľstvo schválilo bezplatné
zriadenie vecného bremena na
uloženie systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd
do vodného toku na pozemku
zapísanom na LV č. 402 parcela
KN „C“ 534/1 o výmere 84 961
m 2 , druh pozemku ostatné
plochy, časť Tatranská Kotlina
v prospech mesta Vysoké Tatry
(v zmysle predloženého technického riešenia).
Prevádzkovanie bufetu na
futbalovom štadióne
Mestské zastupiteľstvo
odročilo prenájom priestorov
na prevádzkovanie bufetu na
futbalovom štadióne v Spišskej
Belej.
Zmena nájomcu bytu
Mestské zastupiteľstvo
schválilo zmenu nájomcu v nájomnom byte č. 3 na ulici Hviezdoslavova 1, Spišská Belá z Petra
Mišeka na Cecíliu Strelcovú (doposiaľ spoločne užívala byt s p.
Mišekom) s účinnosťou od 1. 3.
2012 na dobu 1 roka z dôvodu
zmeny rodinných pomerov.
RÔZNE
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
a) správu o činnosti Mestskej
knižnice v Spišskej Belej za rok
2011 (správa je zverejnená na
www.spisskabela.sk v časti
Dôležité dokumenty);
b) správu o činnosti Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej za

rok 2011 (správa je zverejnená
na www.spisskabela.sk v časti
Dôležité dokumenty);
c) informáciu primátora
mesta o návrhu (možnosti)
odpredať mestské nájomné
byty v meštianskych domoch
na Štefánikovej ulici v Spišskej
Belej s potrebou ďalšej diskusie
o tejto téme.
Činnosť hlavného
kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za
rok 2011, Správa o výsledkoch
kontroly hlavného kontrolóra
mesta podľa schváleného plánu
od 12. novembra 2011 do 16.
februára 2012, Vyhodnotenie
stavu plnenia prijatých opatrení mestským zastupiteľstvom
za rok 2011 a predchádzajúce
obdobia a Informáciu o tvorbe
a použití rezervného fondu
Mesta Spišská Belá k 31. decembru 2011.
Mestský hasičský zbor
Mestské zastupiteľstvo schválilo novú organizačnú štruktúru
Mestského hasičského zboru
Spišská Belá. Táto zmena sa týka
len personálnych zmien (vzhľadom na súčasný stav). Nová
organizačná štruktúra je zverejnená na www.spisskabela.sk
v časti mestské organizácie)
Skaľana
Mestské zastupiteľstvo zrušilo svoje uznesenie č. 23/2001 vo
veci schválenia prevodu nájmu
z Pavla Kačmarčíka, Spišská Belá
(doterajší nájomca) na spoločnosť AGRECO, a. s., Bratislava
(prenájom lokality Skaľana, k. ú.
Tatranská Lomnica). To znamená, že p. Kačmarčík zostáva
naďalej nájomcom toho územia
do uplynutia platnosti nájomnej
zmluvy - do roku 2014.

www.spisskabela.sk

Výročná schôdza Mestského
poľovníckeho spolku
V sobotu dňa 25. februára sa uskutočnila výročná schôdza
Mestského poľovníckeho spolku POĽANA Spišská Belá. Na tejto
schôdzi, ktorej sa zúčastnil aj primátor nášho mesta, poľovníci
hodnotili uplynulý rok a svoju poľovnú sezónu. Poľovníci si volili
aj nové vedenie, pričom došlo ak určitým zmenám vo výbore MPS,
avšak predsedom spolku zostal Vladimír Klein.

MAREC 2012
SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE

Dňa 14. marca 2012 primátor mesta Štefan Bieľak prijal
v obradnej sieni mestského
úradu na slávnostnom
obrade 32 jubilantov, ktorí
sa dožili v posledných 3 mesiacoch okrúhleho alebo
vysokého životného jubilea.
Pri tejto príležitosti každému z nich odovzdal kyticu
kvetov a malý finančný dar.
V popoludňajších hodinách
privítal na slávnostnom
obrade 17 novorodencov,
ktorí pribudli do radov
občanov nášho mesta za posledné 3 mesiace. Rodičom
odovzdal malý finančný dar
a kyticu kvetov a poprial im
veľa trpezlivosti a lásky pri
výchove ich ratolestí.

ZMENA SÍDLA VÚB

Od 19. 3. 2012 je pobočka VÚB
v Spišskej Belej presťahovaná
na nové miesto - do nových
priestorov pofyfunkčného
domu na ulici SNP vedľa
obchodného domu COOP
Jednota. Zaparkovať autá
môžete na parkovisku pri
obchodnom dome alebo pri
cintoríne alebo na námestí
(Hviezdoslavova ulica).

VALETÍNSKA KVAPKA
KRVI

Dňa 12. 2. 2012 (nedeľa)
Mesto Spišská Belá v spolupráci Národnou transfúznou
stanicou v Poprade zorganizovali v našom meste už
tradičnú Valetínsku kvapku
krvi. Počas toho dňa v čase
od 8.00 do 12.30 hod. bolo
možné bezplatne darovať
krv v priestoroch Mestského úradu v Spišskej Belej.
Bezplatne darovali krv títo
darcovia: Bonková Henrieta
Mgr., Gallik Patrik, Stolarčík
Miroslav, Tomala František,
Britaňák Pavol, Krišanda
František, Čižiková Viera,
Ištocy Daniel, Michna Peter,
Michnová Radomíra, Schmidt
Ľuboslav, Danko Branislav,
Makovská Mária, Mačutek
Ondrej, Bieľak Štefan JUDr.,
Bieľaková Lucia Bc., Vadovský Matúš, Čarnogurský Miloš, Mazurek Peter, Kovalčík
Jozef, Grotkovská Gabriela,
Grotkovská Zuzana a Dobeš
Jaroslav Mgr. Ďakujeme!

STRANA 4

Zonácia Tatier
Dňa 24. februára sa na Mestskom úrade v Starom Smokovci za účasti ministra životného
prostredia Józsefa Nagya
a generálneho riaditeľa odboru
ochrany prírody a krajiny MŽP
SR Rybaniča uskutočnila prezentácia nového návrhu zonácie TANAP-u. Uvedeného rokovania
sa zúčastnil aj primátor nášho
mesta Štefan Bieľak a zástupcovia Mestského podniku Spišská
Belá s. r. o. - Vladimír Klein,
riaditeľ podniaku a Miroslav
Andráš, vedúci strediska správy mestských lesov. Na tomto
stretnutí boli predstavené dva
návrhy zonácie TANAP-u (ako
budúci model ochrany prírody
v Tatrách na území TANAP-u) vedecký návrh a lesnícky návrh.

Spišskobeliansky spravodaj
Oba návrhy sa zásadne odlišujú
a preto nájsť zhodu medzi nimi
bude veľmi ťažké. Zonáciou TANAP-u bude sa musieť zaoberať
nová vláda. Pokiaľ nebude prijatý nový zákon o ochrane prírody a krajiny, nebude prijatá ani
zonácia TANAP-u, keďže zákon
musí najskôr vyriešiť náhrady za
obmedzenie hospodárenia súkromným vlastníkom lesov v národnom parku. K dohode definitívne nedospeli ani zástupcovia
rezortu životného prostredia
so zástupcami Štátnych lesov
TANAP-u. Predložený vedecký
návrh vyvolal veľkú nespokojnosť aj medzi vlastníkmi neštátnych lesov a miestnou územnou
samosprávou.
Podľa primátora nášho mesta Štefana Bieľaka je akýkoľvek
návrh zonácie potrebné riešiť

s dvoma skupinami subjektov:
Po prvé, so samosprávami, ktoré cez svoje územné plány rozhodujú o rozvoji celého svojho
územia a teda aj o území v TANAP-e. Po druhé, treba komunikovať s vlastníkmi pozemkov,
ktorých zonácia obmedzí a treba
im predložiť už konkrétny model náhrady ujmy za ich obmedzenie. To sa týka aj nášho
mesta ako vlastníka mestských
lesov. Všetci v tomto regióne
zonáciu potrebujeme, ale musí
ísť o rozumný návrh medzi tým
čo chrániť a čo nie a teda určite
nerozširovať súčasné územie
s najvyšším stupňom ochrany
o ďalšie územia. Podľa Michala
Sýkoru, starostu obce Štrba,
samospráva potrebuje čím skôr
zákon o ochrane prírody a krajiny a schválenú zonáciu, pretože
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jedno s druhým súvisí.
Asi najdlhšie rokovania budú
so súkromnými vlastníkmi
lesov, kde je potrebné rokovať
s každým vlastníkom o každej
parcele v katastri či doline a zároveň čakať na návrh zákona
o ochrane prírody a krajiny,
ktorý určí spôsob a rozsah náhrady neštátnym vlastníkom.
Základom podľa ministra J.
Nagya je, aby štát vedel, čo
chce na svojich pozemkoch mať.
Na tomto stretnutí sa prítomní
dohodli na vytvorení troch podskupín, v rámci ktorých bude
potrebné prerokovať konkrétny
návrh zonácie. Jedna sa bude
venovať oblasti zonácia a cestovný ruch, druhá podskupina
- zonácia a samospráva a tretia
podskupina - zonácia a vlastníci
pozemkov.

Vymeňte seriál za atmosféru kaštieľa
Ak vás zaujíma regionálna
história a chceli by ste sa viac
dozvedieť o niektorých zaujímavých osobnostiach, ktoré
žili pod Tatrami, vyberte sa
napríklad do kaštieľa Strážky
v miestnej časti Spišskej Belej.
Nevšednou postavou, ktorej
je venovaná aj samostatná expozícia v kaštieli, je posledná
jeho majiteľka barónka Margita
Czóbelová. Zomrela pred 40
rokmi a v okolí Spišskej Belej
sa nájdu ešte ľudia, ktorí si na
ňu spomínajú. Dozviete sa aj to,
ako sa barónka zvykla kúpavať
v blízkej rieke Poprad a liečiť si

tak artrídu. Zrejme po svojom
strýkovi známom maliarovi
Ladislavovi Mednyánszkom
zdedila výtvarný talent a obzrieť
si tak budete môcť aj jej obrazy
zväčša s témami z okolia Strážok a autoportréty. Po takejto
návšteve už pri každej ďalšej
ceste okolo budete kaštieľ a jeho
okolie vnímať inak, s oveľa väčším záujmom. Počas dovoleniek
v zahraničí si neraz doprajeme aj
návštevy tamojších historických
a kultúrnych pamiatok. Ale
vieme, aké zaujímavosti máme
len pár kilometrov od domu?
Kaštieľ v Strážkach je otvorený

aj v sobotu a nedeľu od 10.00 do
17.00 h, a tak neváhajte a vynechajte víkendové sledovanie
televízneho seriálu a spoznajte

životné osudy nielen barónky
Czóbelovej, ale aj jej predkov.
(Prevzaté z Podtatranských
novín)

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry - Spiš - Pieniny
Dňa 24. februára sa uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie novozaloženej Oblastnej
organizácie cestovného ruchu
TATRY - SPIŠ - PIENINY. Založenie tejto organizácie umožnil
novelizovaný zákon o podpore
cestovného ruchu, ktorý motivuje verejné a súkromné subjekty
ku vzájomnej spolupráci. V oblastnej organizácii Tatry - Spiš
- Pieniny sa rozhodlo vzájomne
spolupracovať 5 miest (Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará
Ves, Levoča a Spišské Podhradie), 10 obcí (Vrbov, Ždiar,
Osturňa, Veľká Franková, Malá
Franková, Červený Kláštor,
Majere, Matiašovce, Spišské
Hanušovce, Jezersko) a 12 podnikateľských subjektov z oblasti
Tatier, Spiša a Pienin.

Na tomto zasadnutí si
prítomní zástupcovia zvolili
svoje orgány - predstavenstvo
a dozornú radu. Predstavenstvo
bude mať 8 členov (4 zástupcovia
za samosprávu - primátor Kežmarku, primátor Levoče, starosta
Ždiaru a starosta obce Červený
Kláštor a 4 za podnikateľov).
Predsedom predstavenstva
sa stal Igor Šajtlava, primátor
Kežmarku. Dozorná rada bude
mať 4 členov (2 zástupcovia za
samosprávu - starosta obce Jezersko a primátor mesta Spišské
Podhradie a 2 za podnikateľov).
Oficiálne sídlo združenia je Kežmarok. Za riaditeľa organizácie
bola zvolená Gabriela Bodnárová, vedúca odboru regionálneho
rozvoja a cestového ruchu Mestského úradu v Kežmarku.

„Financovanie oblastnej organizácie bude zabezpečené predovšetkým z vkladov, ktoré zložia
mestá a obce a tiež z vkladov
podnikateľov. Druhá možnosť,
ktorá však nie je garantovaná
štátom, je dotácia vo výške 90 %
z vybratých členských príspevkov, avšak nesmie presahovať
sumu určenú zákonom,“ vysvetlila financovanie organizácie jej
riaditeľka Gabriela Bodnárová.
„Máme veľmi dobré východiskové pozície, zaujímavé destinácie
a produkty, ktoré môžeme ponúkať v letnom a zimnom období.
Bude to zaujímavá a efektívna
spolupráca,“ dodala Bodnárová. Založenie organizácie Tatry
- Spiš - Pieniny považujú primátori a starostovia za výnimočný
krok. „Je tu ďalšia možnosť spojiť

mestá a obce s podnikateľmi do
jedného subjektu, ktorý budeme spoločne koordinovať.
Vidím v tom predovšetkým
komunikáciu a spoločný postup
v oblasti cestovného ruchu na
danom území,“ povedal primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak.
Kežmarská podnikateľka Silvia
Holopová vidí vo vzájomnej
spolupráci medzi samosprávou
a podnikateľskými subjektmi
veľa príležitostí. „Podnikatelia
a samospráva by mali aktívne
spolupracovať pri prezentácii
destinácie, v ktorej pôsobia.
Mali by pripraviť spoločný
konkurencieschopný produkt
pre turistov, ktorý ich pritiahne
do jednotlivých regiónov,“ povedala Holopová, riaditeľka hotela
Hviezdoslav v Kežmarku.

STRANA 5

Diskusné fórum
Dňa 14. marca 2012 sa uskutočnilo diskusné fórum primátora mesta s poslancami mestského zastupiteľstva v Spišskej
Belej. Predmetom 3-hodinovej
diskusie boli najmä tieto témy:
1. Problematika bývania
v Spišskej Belej - riešila sa
potreba riešenia výstavby
nízkonákladového dočasného
bývania pre obyvateľov mesta,
ktorí sa náhle ocitnú v núdzi bez
bývania - jeden z problémov je
nájsť vhodnú lokalitu pre takúto
výstavbu a následne navrhnúť
vhodný model tohto bývania.
Primátor mesta predloží na
rokovanie MsZ materiál s návrhom riešenia tohto bývania.
2. Priemyselná zóna Sever
- primátor mesta informoval
o stretnutí s vlastníkmi pozemkov v tejto zóne vo veci

Spišskobeliansky spravodaj
dohodnutia postupu pri riešení
výstavby inžinierskych sietí pre
túto zónu (mesto je pripravené
dať spracovať na svoje náklady projektové dokumentácie
s príslušnou inžinierskou činnosťou).
3. Cesta a parkovisko pri
futbalovom štadióne - primátor mesta predložil návrh štúdie
riešenia tohto parkoviska, ktoré
sa bude riešiť dočasnou úpravou
- vyštrkovaním a definitívne sa
upraví až spolu s prístupovou
cestou (až po výstavbe dažďovej
spláškovej kanalizácie).
4. Nové parkovisko pri
rybníku - primátor mesta informoval poslancov o potrebe
rozšírenia parkovacích plôch
pri Belianskom rybníku vzhľadom na nedostatočnú kapacitu
súčasného parkoviska spôsobenú značným využívaním
cyklotrasy. Parkovisko by sa

zriadilo v zmysle územného
plánu mesta - avšak len na
časti pôvodného zámeru (asi na
úrovni 1⁄4 pôvodnej veľkosti) a to
len vo forme dočasnej štrkovej
úpravy. Po zvážení technického
a finančného riešenia o tom
musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo, avšak s úpravou
plochy by sa malo začať ešte
do začiatku letnej turistickej
sezóny.
5. Projekt dopravného
značenia mesta Spišská Belá
- mesto chce v priebehu najbližších týždňov ukončiť práce na
tomto projekte - preto je možné
ešte predkladať svoje návrhy
a pripomienky na dopravné
značenie len na miestnych
komunikáciách (adresovať ich
treba na mestský úrad).
6. Rómska osada Rakúsy poslanci sa zoberali aj situáciou
v tejto osade, ktorá sa nachá-
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dza na hranici katastra nášho
mesta. Problémom je spôsob
správania sa (života) týchto
občanov, najmä poškodzovanie
a znečisťovanie majetku nášho
mesta - mestských lesov. Mesto
zváži reálne praktické možnosti
riešenia tohto problému.
7. Rôzne - Informácia o výstavbe supermarketu TESCO
- primátor mesta informoval,
že zatiaľ nemá žiadne bližšie
informácie o začiatku výstavby
TESCA v našom meste - hoci im
bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.
Rovnako je potrebné zo strany mesta otvoriť otázku chýbajúcich priechodov pre chodcov na
štátnej ceste 1/67 a 1/77 v centre
mesta. Sú veľmi žiadúce, mesto
už raz žiadalo o ich schválenie
príslušné štátne orgány, avšak
neúspešne, a tak bude žiadať
znova (ide o 4 priechody).

3. lesnícka konferencia
Mestský podnik Spišská Belá
s.r.o. usporiadal dňa 9. marca
2012 v priestoroch reštaurácie
„Hučava” v Tatranskej Kotline
tretiu lesnícku konferenciu.
Konferenciu sa zúčastnil primátor nášho mesta, niektorí poslanci mestského zastupiteľstva,
predstavitelia štátnej správy na
úseku lesného hospodárstva
a ochrany prírody a krajiny,
ako aj zástupcovi susediacich
Štátnych lesov TANAP-u a Správy TANAP-u vrátane zástupcov
niektorých dodávateľov služieb
a odberateľov dreva. Všetkých
prítomných privítal Ing. Miroslav Andráš, vedúci lesnej správy. Riaditeľ mestského podniku
Ing. Vladimír Klein v úvode
zhodnotil rok 2011, poukázal
na súčasné problémy lesného
hospodárstva v mestských lesoch mesta Spišská Belá a načrtol možné riešenia do budúcna.
Prioritou i pre rok 2012 ostáva
obnova lesa. Na lesnej správe sa
riešili predovšetkým problémy
súvisiace s likvidáciou lykožrútovej kalamity, dokončovaním
infraštruktúry lesných ciest a
skládok. Účastníci boli ďalej
oboznámení s problémami súvisiacimi s ťažbou dreva v podmienkach s najvyšším stupňom
ochrany
prírody. Nasledovali odborné

referáty na nasledovné témy:
1. Geologická a geomorfologická charakteristika katastrálneho územia Mesta Spišská
Belá
2. Vývoj a história škodlivých
činiteľov v lesoch TANAP-u
s prihliadnutím na lesy mesta
Spišská Belá (Ing. Ján Ferenčík,
Výskumná stanica ŠL TANAP-u
Tatranská Lomnica)
3. Postavenia lesníka v minulosti až po súčasnosť (Prof. Ing.
Vladimír Čaboun, Národné
lesnícke centrum Zvolen)
4. História mestských lesov
mesta Spišská Belá (MUDr.
Andrej Novák, poslanec MsZ,
Spišská Belá)
5. Možnosti a predpoklady
ťažby a pestovnej činnosti do
obnovy Programu starostlivosti
o les ( (Ing. František Pisarčík,
odborný lesný hospodár, Mestský podnik Spišská Belá)
V diskusii na záver vystúpil
aj primátor mesta, ktorý rovnako
poukázal na súčasné problémy
v hospodárení mestských lesov
spojené najmä so spracovaním lykožrútovej kalamity
a s pripravovanou zonáciou
TANAP-u. Zároveň poďakoval
zamestnancom Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za ich
prácu v na úseku hospodárenia
v mestských lesoch.

„Nevinné” vypaľovanie?
Kým zoberiete do rúk zápalku, uvedomte si, aké škody to môže
zanechať na prírode. Každoročne sa opakuje jarné vypaľovanie
rôznych plôch zarastených vlaňajšou trávou, či burinami, ktoré sú
hanbou každej záhrady, či trávnatej
plochy. Problém vypaľovania, ktorý má rôznorodé pozadie, je na
Slovensku obmedzený viacerými právnymi predpismi, a to predovšetkým zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny. Aj keď zákon o ochrane pred požiarmi
hovorí o sankciách za vypaľovanie kríkov a bylín, aj napriek tomu
sa to každoročne opakuje s nezmenšenou intenzitou. Vypaľovanie
má negatívny vplyv nielen na ovzdušie, ale dlhodobo i na živočíšnu
ríšu. Následok vypaľovania je tým ničivejší, čím je pokročilejší rozvoj
vegetácie a čím je väčšia intenzita ohňa. Najcitlivejšie sú rastliny na
začiatku vegetačného obdobia - jar, kedy sú poškodzované ich
obnovovacie pletivá a na konci obdobia - semená - jeseň. Vypaľovanie rastlinných spoločenstiev spôsobuje aj ďalšie problémy, ako sú
strata biomasy a živín, obnaženie vypálených slabo stabilizovaných
plôch pre plošnú eróziu, strata diverzity krajiny.
Ing. Kolodzejová, OR HaZZ Kežmarok

STRANA 6

Spišskobeliansky spravodaj
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Stavebné aktivity v našom meste

• Výstavba spláškovej kanalizácie na Popradskej ulici v Strážkach
mala byť dokončená v septembri
2012. Investorom je mesto.
6. Parkovisko pri novom
futbalovom štadióne
V súčasnosti mesto začína
prípravné práce pre úpravu
plochy pre zriadenie parkoviska
pre futbalový štadión. Projekčné
riešenie parkoviska je zobrazené
v časti Dôležité dokumenty na
tejto webstránke.
Následne bude potrebné
doriešiť vybudovanie novej
miestnej komunikácie na Športovej ulici (od palenčárne až po
Belianske kúpele) ako prístupovej cesty aj k štadiónu. Ale ešte
predtým sa dobuduje dažďová
a splášková kanalizácia v dolnej
časti ulice. Až po poriadnom
zhutnení týchto výkopov sa
bude upravovať podložie pod
novú cestu.
7. Splašková kanalizácia
v mestskej časti Strážky
V súčasnosti pokračuje výstavba spláškovej kanalizácie

• Výstavba spláškovej kanalizácie na Športovej ulici

v Strážkach, ktorá začala na
jeseň 2011. Práce sa realizujú
na Popradskej ulici pri futbalovom ihrisku. Následne budú
pokračovať smerom ku kaštieľu
pozadu Medňanského ulici, potom Popradská ulica a následne
Medňanského ulica (štátna
cesta). Ide o realizáciu projektu
mesta spolufinancovaného z EÚ.
Investorom je mesto.
8. Výstavba spláškovej kanalizácie v Spišskej Belej
V plnom prúde pokračuje
výstavba spláškovej kanalizácie v Spišskej Belej, ktorá začala
na jeseň 2011. V súčasnosti
prebiehajú práce na Športovej
ulici pri futbalovom štadióne.
Ide o realizáciu projektu mesta
spolufinancovaného z EÚ. Investorom je mesto.
9. Verejné osvetlenie na
Popradskej ulici
Na Popradskej ulici (v Strážkach) z dôvodu rekonštrukcie
(Pokračovanie na 7. str.)
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novej kioskovej trafostanice
pri Obchodnom dome Jednota
s cieľom posilniť kapacitu tejto
siete v centre mesta - najmä
na Ul. SNP, Hviezdoslavova
a Mierová. Investorom je VSE,
a. s., Košice.
3. Výstavba vodovodu
a rozšírenie vodojemu v Spišskej Belej
V plnom prúde pokračuje
výstavba vodovodu a rozšírenie vodojemu v Spišskej Belej
na objem 2 x 600 m3 z doterajších 2 x 150 m3 (na Mišom vŕšku), ktorá začala na jeseň 2011.
Ide o realizáciu projektu mesta
spolufinancovaného z EÚ. Investorom je mesto.
4. Penzión pre seniorov
- nájomné byty pre seniorov
v Strážkach
Po zimnom období opätovne pokračujú práce na výstavbe

,5 m

1. Rekonštrukcia siete VSE
v Strážkach
VSE, a. s., Košice na podnet
mesta realizujú rekonštrukciu
ich elektrickej siete. Na Medňanského ulici od bývalej sály až
po nové RD budú demontovať
staré stĺpy so vzdušným vedením a do chodníka bude položené nové podzemné vedenie
elektrickej siete. Na Popradskej
ulici budú doterajšie staré stĺpy
nahradené novými betónovými
stĺpmi s novým vzdušným
vedením. Investorom je VSE,
a. s., Košice.
2. Rozšírenie siete VSE
v Spišskej Belej
VSE, a. s., Košice na podnet mesta realizujú výstavbu

nájomných bytov pre seniorov
v Strážkach (vedľa zariadenia
opatrovateľskej služby). Bude
postavených osem jednoizbových bytov a osem garsóniek.
Výstavba je financovaná cez
štátny fond rozvoja bývania
a ministerstvo výstavby a spolufinancované z rozpočtu mesta.
Výstavba by mala byť dokončená v septembri 2012. Investorom
je mesto.
5. Výstavby 6 nájomných
bytov - Zimná 8, Spišská Belá
Po zimnom období opätovne
pokračujú práce na prístavbe
a prestavbe meštianskeho domu
na Zimnej č. 8 na nájomné byty.
Budú postavené 3 jednoizbové
a 3 dvojizbové byty. Výstavba
je financovaná cez štátny fond
rozvoja bývania a ministerstvo
výstavby a spolufinancované
z rozpočtu mesta. Výstavba by

r= 2

V súčasnosti v našom meste
prebiehajú tieto stavebné aktivity (činnosti):

M=500

1

• Návrh parkoviska pri futbalovom štadióne
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(Dokončenie zo 6. str.)
elektrickej siete bude mesto
prekladať verejné osvetlenie
z doterajších elektrikárskych
starých stĺpov na ich nové
stĺpy (v časti od štátnej cesty po
bývalý školský majetok). Nové
osvetlenie (s novými stĺpmi
s podzemným vedením) bude
vybudované na druhej časti
Popradskej ulice od mostíka
cez potok až po rozostavené
domy vyššie RD p. Slovíka).
Investorom je mesto.
10. Výmena strešnej krytiny
na telocvični ZŠ Štefánikova
Z dôvodu havarijného stavu
strechy na budove telocvične ZŠ
Štefánikova sa v súčasnosti už
realizuje výmena strešnej kryti-
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ny na tejto telocvični. Po dohode
mesta a školy sa práce realizujú
z prostriedkov rozpočtu mesta
určených pre základné školy.
Investorom je priamo ZŠ.
11. Úprava odvodnenia štátnej cesty okolo kaštieľa
V súčasnosti sa dokončuje
úprava odvodnenia štátnej cesty okolo kaštieľa v Strážkach.
Podstatná časť odvodnenia bola
zrealizovaná koncom minulého
roka. Práce prebiehajú vedľa
štátne j cesty pri parkovisku
kaštieľa, tak zvýšte opatrnosť
pri prechádzaní týmto úsekom. Investorom tejto akcie je
SSC Bratislava (správca cesty
1. triedy).

Rokovali starostovia a primátori z podtatranského regiónu
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí so
sídlom v Spišskej Belej zastupujúce mestá a obce okresu Poprad
a Kežmarok (ďalej len RZ) sa
dňa 2. 3. 2012 stretlo na svojom
výročnom zasadnutí, na ktorom
sa zoberalo niekoľkými témami.
vzalo na vedomie správu o činnosti a hospodárení združenia
za rok 2011 a schválilo rozpočet
na rok 2012. Zaoberalo sa aj
prípravou 23. Smenu ZMOS-u,
ktorý sa bude konať 17. mája
2012 v Bratislave.
Predseda združenia Štefan
Bieľak informoval o založení 3
oblastných organizáciách cestovného ruchu v našom regióne:
OOCR REGIÓN TATRY, OOCR
TATRY - SPIŠ - PIENINY, OOCR
TATRY - PODHORIE. Rovnako
informoval aj o príprave komplexného riešenia cyklotrás
pod Tatrami a o spoločnom
postupe miestnych samospráv
v tejto veci.
Prítomní starostovia a primátori vyjadrili nesúhlas s tzv.
vedeckým návrhom zonácie
TANAPu odprezentovaným
v Starom Smokovci dňa 24. 2.
2012. „Sme proti sprísňovaniu
podmienok ochrany prírody
a krajiny v TANAP-e väčším
obmedzovaním vlastníkov
a správcov dotknutých území,
najmä v územiach určených
na rozvoj cestovného ruchu“
uviedol starosta obce Štrba
Michal Sýkora. Vzhľadom na
uvedené RZ žiada Ministerstvo
životného prostredia SR prerokovať konkrétny návrh zonácie
TANAP-u s každou dotknutou

obcou v pôsobnosti nášho regionálneho združenia, t. j. v okrese
Poprad a Kežmarok, ktorej územie je dotknuté navrhovanou
zonáciou; rešpektovať princíp,
aby súčasný stav stupňov ochrany prírody a krajiny v jednotlivých katastrálnych územiach
bol základom pre nový návrh
zonácie a v územiach s lokalitami s rozvinutým cestovným
ruchom ich nesprísňovať
a neobmedzovať, ale vytvoriť
možnosť pre ich ďalší rozvoj;
rešpektovať vlastnícke právo
vlastníkov dotknutých území
a doriešiť náhradu ujmy týmto
vlastníkom za obmedzenie ich
vlastníctva.
RZ zaujalo stanovisko aj k regionálnej železničnej doprave
Poprad Tatry - Plaveč a nesúhlasí so stiahnutím moderných
vlakových súprav radu 840 (zv.
modré vláčiky) na železničnej
trati č.185 Poprad Tatry- Plaveč a ich nahradením staršími
vlakovými súpravami a žiada
ponechať vlakové súpravy radu 840 na tejto trati. „Rovnako
budeme žiadať MDVaRR SR
a Železničnú spoločnosť Slovenska ponechať a zachovať
súčasný stav kvality a rozsahu
železničnej dopravy na regionálnej trati Poprad Tatry - Plaveč
pri spoločnom hľadaní riešení
ekonomického zefektívnenia
dopravy na tejto trate. Nutné
bude do tohto procesu zapojiť
Prešovský samosprávny kraj
s potrebou riešinia integrovaného systému verejnej dopravy
na území PSK pri zohľadnení
potrieb regionálnej železničnej

dopravy na trati Poprad Tatry
- Plaveč“, uviedol predseda RZ
Štefan Bieľak.
K téme medializovanej ďalšej
potravinovej pomoci a pomoci
v čase mimoriadnej situácie RZ
požiada vládu SR, aby zodpovedne pripravila poskytovanie
akejkoľvek ďalšej potravinovej
pomoci (napr. pripravované
2. kolo), ak majú byť mestá
a obce požiadané o pomoc pri
distribúcii tejto pomoci, aby sa
neopakovala chaotická situácia
z predchádzajúceho poskytovanie potravinovej pomoci.
Členské obce a mestá RZ zároveň odmietli sa zúčastňovať na
chaotickom a nepripravenom
poskytovaní mimoriadnej pomoci pre obyvateľov vo forme
poskytnutia palivového dreva
(počas nepriaznivého počasia,
ktoré však už pominulo) a niesť
za to akúkoľvek zodpovednosť.
Množstvo výhrad a pripomienok smerovalo k doterajšiemu čerpaniu fondov EÚ. RZ
upozorňuje na kritickú situáciu
v rámci realizácie projektov
z OP Životné prostredie, kde
došlo k zastaveniu preplácania
žiadostí o platbu preinvestovaných finančných prostriedkov
v rámci schválených projektov
miest a obcí a vodárenských
spoločností spolufinancovaných
z EÚ (cez OP ŽP). Zároveň RZ
upozorňuje na neodôvodnený
postup príslušných ministerstiev pri čerpaní prostriedkov
z OP Životné prostredie a ROP ,
pri ktorých dochádza podľa nám
dostupných informácii k neodôvodnenému kráteniu finančných

prostriedkov, ktoré majú byť
uhradené, resp. refundované
mestám a obciam za základe
oprávnene zrealizovaných aktivít (prác) v zmysle podaných
žiadostí o platbu. Táto situácia
vážne ohrozuje možnosť v čo
najväčšom rozsahu vyčerpať
schválené finančné prostriedky
z fondov EÚ a zároveň je to veľmi vážna situácia pre tie mestá
a obce, ktoré realizujú takéto
projekty, nakoľko projekty realizujú, ale tie sa nepreplácajú.
Veľmi vážnym problémom
je novela zákona o sociálnych
službách účinná od 1. marca.
Preto RZ žiada vládu SR riešiť
neúnosnú finančnú situáciu,
ktorá vznikla v sociálnych
zariadeniach po 1. 3. 2012
(na základe poslednej novely
zákona) a žiada dofinancovať
tieto zariadenia (zo štátneho
rozpočtu cez monitoring)
a odporúča novej vláde SR
riešiť poskytovanie sociálnych
služieb ako prenesený výkon
štátnej správy so zabezpečením
adekvátneho financovanie tejto
kompetencie.
V rámci diskusie boli vznesené pripomienky k súčasnému spôsobu fungovania novej
finančnej správy po 1. 1. 2012
(bývalé daňové úrady). Prítomní sa zhodli na zosumarizovaní
a následnom zaslaní pripomienok na Ministerstvo financií SR.
Na záver rokovania bola prijatá
výzva, ktorá je adresovaná
obyvateľom žijúcim v okresov
Kežmarok a Poprad, aby využili
svoje právo na účasť vo voľbách
do NR SR dňa 10. marca 2012.
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Starostovia pod Tatrami chcú spolupracovať pri budovaní cyklotrás
Začiatkom februára (2. 2.)
sa na pôde obecného úradu
vo Veľkej Lomnici uskutočnilo
pracovné stretnutie zástupcov
podtatranských obcí a miest
k téme cyklotrás pod Tatrami.
Ako poznamenal Mgr. Peter
Duda, starosta obce Veľká Lomnica, cieľom prvého stretnutia
bolo zoznámiť sa so skutkovým
stavom rozpracovania plánov
cyklotrás v území obcí a miest
od Popradu po Spišskú Belú
a spoznanie ambícií a reálnych
možností jednotlivých obcí.
Pracovného stretnutia sa okrem
zástupcov miest Vysoké Tatry,
Poprad, Spišská Belá a Kežmarok, zúčastnili aj starostovia
obcí Huncovce, Veľký Slavkov,
Stará a Nová Lesná, Batizovce,
Štôla, Mengusovce a Gerlachov.
Okrem samosprávy sa stretnutia
zúčastnili aj zástupcovia občianskeho združenia Pro Tatry, RRA
Horný Spiš a Regiónu Tatry.
Mnohé zo samospráv sú dnes
v téme cyklotrás a ich zmyslupl-

ného prepojenia od Popradu po
Spišskú Belú v rôznych úrovniach pripravenosti. Niektoré
z nich len začínajú uvažovať
o potrebe ich vybudovania,
iné už majú predstavu aj ich
samotného trasovania a prepojenia medzi katastrami, ďalšie už
majú pripravené štúdie, projektové dokumenty pred vydaním
stavebného povolenia, až po
také, akým je napríklad samotné
mesto Spišská Belá, ktoré má na
svoje potreby zabezpečené dokumenty vo fáze pripravenosti
na stavebné konanie. Faktom
však ostáva, že rôzne stupne
pripravenosti nie sú doteraz
zmonitorované a tak každý zo
subjektov zložito hľadá možnosti ďalšieho napredovania
sám. Tento stav by sa však dal
skvalitniť, ak by všetky dotknuté
obce a právnické osoby združili
spoločné snahy do jedného úsilia koordinovať spoločný postup
pri realizácii týchto potrebných
cykloturistických prepojení. Prá-

Výročná schôdza rybárov
V sobotu dňa 25. februára sa
uskutočnila aj výročná schôdza
Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej
Belej. Na tejto schôdzi, ktorej sa
zúčastnil aj primátor nášho mesta, rybári hodnotili uplynulý rok
a svoju rybársku sezónu. Živá
diskusia bola najmä k spôsobu
zarybňovania a k činnosti rybárskeho výboru, ako aj k režimu
fungovania Belianskeho rybníka. V tejto veci boli položené
otázky aj primátorovi mesta,
najmä k potrebe rozšírenia parkoviska pri rybníku (vzhľadom
na veľký záujem o cyklotrasu
a teda takmer vždy preplnené

súčasné parkovisko). Primátor
mesta prítomných zároveň informoval o tom, že od januára
2012 je mesto už definitívne
vlastníkom pozemkom pod
belianskym rybníkom a v jeho
okolí, ktoré boli predtým majetkom štátu. Viac ako 9 ha (!!)
pozemkov sa mestu podarilo
získať ich odkúpením od štátu
za len sumu cca 10 500 EUR.
Podmienkou však je, že po
dobu 30 rokov mesto nemôže
tieto pozemky odpredať (resp.
previesť na inú osobu). Takže
rybári, ale aj ostatní milovníci
tohto územia môžu byť pokojní
a spokojní.

KOMU V MESTE MÔŽETE DAROVAŤ ČASŤ
ZO SVOJEJ DANE (TZV. 2%) V NAŠOM MESTE?

• Mestský športový klub Slavoj Spišská Belá
• Automotoklub Spišská Belá
• DUKÁTIK - Materská škola Spišská Belá
• Jaskyniarska skupina Spišská Belá
• Mestský basketbalový klub Spišská Belá
• Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá
• Občianske združenie pri Zákl. umeleckej škole Spišská Belá
• Rodičovské združenie pri Základnej škole J. M. Petzvala
• Združenie rodičov Základnej školy na Štefánikovej ulici
• Zlatá rybka Spišská Belá pri Špeciálnej ZŠ Spišská Belá
Prípadné bližšie kontakty na uvedené občianske združenia vám
poskytne aj naše infocentrum.

ve obec Veľká Lomnica je, podľa
slov jeho starostu, obcou, v ktorej sa stretávajú nielen snahy, ale
aj možnosti prepájania územia
medzi Popradom a Spišskou Belou, čo je potrebné v maximálne
možnej miere využiť a znásobiť
tak budúce efekty rozvoja
regiónu a zvyšovania jeho
návštevnosti. Je však preto potrebné zapojiť do snáh obcí aj iné
orgány štátnej správy, ako napr.
Správu a Štátne lesy TANAP-u,
či správcu rieky Poprad.
Na pracovnom stretnutí
krátko predstavil projekt už
zrealizovanej cyklotrasy aj
primátor mesta Spišská Belá,
JUDr. Štefan Bieľak. Zdôraznil,
že projekt cyklotrasy Belianske
Tatry - spolu a lepšie, bol spolufinancovaný EÚ z prostriedkov
EFRR a štátnym rozpočtom SR,
v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko - SR 2007 2013. So svojimi skúsenosťami
s trasovaním a budovaním cyklotrasy sa do diskusie zapojil
aj zástupca mesta Poprad Ing.
Jozef Durbák. Obe mestá sú zároveň v podtatranskom regióne
jedinými subjektmi s reálnymi
skúsenosťami a prehľadom,
ktorý si budovanie cyklotrás
vyžadujú. Celkovú predstavu
riešenia cyklotrás okolo Tatier
v rámci slovensko - poľského
združenia Euroregión Tatry
prezentovali tiež jeho zástupco-

via, Ing. Eva Kelbelová a Milan
Nevlazla. Aj zástupkyňa mesta
Vysoké Tatry Ing. Darina Žembová prezentovala, že v rámci
novovzniknutej Oblastnej
organizácie cestovného ruchu
Vysoké Tatry bol podaný malý
projekt v spolupráci s Regiónom
Tatry, ktorého cieľom je príprava
projektovej dokumentácie budúcej cyklotrasy medzi St. Smokovcom a Tatr. Lomnicou.
Na záver pracovného stretnutia sa účastníci dohodli, že budú
spoločne koordinovať svoje snahy v tejto oblasti. Zastrešovať pri
tejto činnosti ich bude OZ Pro
Tatry, ktoré zmapuje doteraz
uskutočnené aktivity, zámery
a už zrealizované úseky a spoločnými silami sa budú hľadať
aj finančné možnosti ďalšieho
rozvíjania týchto snáh. Podpora pre tieto ciele sa bude hľadať
nielen v rozpočtových možnostiach dotknutých obcí, ale aj
prostredníctvom iných foriem
financovania, ktorými môžu
byť Prešovský samosprávny
kraj, Program spolupráce
Poľsko - Slovenská republika
2007 - 2013, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií,
ako aj ďalšie možnosti, ktoré je
potrebné zmapovať a posúdiť.
Iniciatívu v danej oblasti už
však bude vyvíjať OZ Pro Tatry
v spolupráci s ďalšími aktérmi
rozvoja regiónu pod Tatrami.

Mestský hasičský zbor
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
1. Veliteľ MHZ: Maroš Vaverčák, Osloboditeľov 3, Sp. Belá
2. Zástupca veliteľa MHZ: Jozef Lorenčík, Petzvalova 9, Sp. Belá
3. Veliteľ družstva MHZ: Kamil Svitana, Štefánikova 42, Sp. Belá
4. Členovia MHZ:
Boris Leščak, Zimná 5, Sp. Belá
Štefan Knapik, 1. mája 50, Sp. Belá
Lukáš Hlavenka, Tatranská 3, Sp. Belá
Ján Bujnaček, Zimná 55, Sp. Belá
Lukáš Hradický, Štefánikova 18, Sp. Belá
Ondrej Bizub, Hviezdoslavova 43, Sp. Belá
Peter Lorenčík, Zimná 13, Sp. Belá
Štefan Želonka, Štefánikova 3, Sp. Belá
Jozef Olekšák, Tatranská 9, Sp. Belá
Vladimír Hlavenka, Tatranská 3, Sp. Belá
Maroš Pisarčík, Tatranská 1, Sp. Belá
Štefan Čupka, Štefánikova 42, Sp. Belá
5. Technik - strojník:
Štefan Želonka, Štefánikova 3, Sp. Belá
Jozef Olekšák, Tatranská 9, Sp. Belá
Vladimír Hlavenka, Tatranská 3, Sp. Belá
Maroš Pisarčík, L. Svobodu, Sp. Belá
6. Preventivár požiarnej ochrany:
Jozef Lorenčík, Petzvalova 9, Sp. Belá
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Výsledky volieb do NR SR
Počet oprávnených voličov - 4 841
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb - 2 590
Počet platných hlasov - 2 548
Volebná účasť za mesto - 53,50%
Výsledky volieb v Meste Spišská Belá
Vol. č.
11
2
5
10
22
6
25
4
17
12
16
7
14
18
9
13
21
3
20
1
26
23
15
24
8
19

Strana
SMER - SD
KDH
OĽaNO
ĽSNS
SDKÚ - DS
SaS
SSS - NM
SNS
99%
Zmena zdola, DÚ
MOST - HÍD
PaS
KSS
ĽS - HZDS
SZ
NaS - ns
Obyčajní ľudia
SDĽ
SF
Zelení
SŽS
SOSKA
SRÚS
SMK-MKP
NÁŠ KRAJ
+1 HLAS

Počet hlasov
1 039
389
289
240
130
121
68
64
59
32
20
17
13
11
11
8
8
6
5
5
4
3
2
2
1
1

%
40,77
15,26
11,34
9,41
5,10
4,74
2,66
2,51
2,31
1,25
0,78
0,66
0,51
0,43
0,43
0,31
0,31
0,23
0,19
0,19
0,15
0,11
0,07
0,07
0,03
0,03

Mesto Spišská Belá - výsledky po volebných okrskoch
Okrsok
Spolu
1 ZŠ Mosk
2 ZŠ Štefan
3 mest. úrad
4 CVČ
5 Strážky

Počet voličov Počet voličov,
zapísaných
ktorí sa
v zoznamoch zúčastnili na
voličov
hlasovaní
4 841
2 590
1 147
701
994
514
1 301
587
1 061
576
338
212

Účasť
v%
53,50
61,11
51,71
45,11
54,28
62,72

Počet
platných
hlasov
spolu
2 548
696
503
565
572
212

Poďakovanie
Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým obyvateľom nášho
mesta, ktorí dňa 10. 3. 2012 využili svoje ústavné právo a zúčastnili
sa volieb do Národnej rady SR.
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Výstava „Stavbári“

Siedme fašiangové posedenie
Vo svete je veľký deficit lásky, porozumenia a pozornosti
k iným, i k svojim blízkym.
Mnohí naši starší členovia rodín sú opustení a zabudnutí.
Myslíme si, že starší občan je
už nepotrebný, zbytočný, je na
obtiaž. V spoločnosti často prevláda názor, že starší už nemá
čo ponúknuť... Zariadenie opatrovateľskej služby v Strážkach
chce aspoň trochu tento stav
zmeniť. A práve preto chceli
ukázať, koľko úžasných a dobrých ľudí žije medzi nami, práve týmto podujatím, v ktorom
im chceli dať určitú nádej, že
môžeme spolu veľa zmeniť, že

svet môže byť plný lásky, radosti
a pohody. Preto vôbec nie je náhoda, že práve vo fašiangovom
čase, a to 19. februára 2012 opäť
pod záštitou primátora Štefana
Bieľaka zorganizovali, už siedme fašiangové posedenie pre
dôchodcov, ktoré sa konalo v
nádhernom prostredí kaštieľa
v Strážkach. Ďakujeme všetkým
sponzorom, ďakujeme vedeniu
SNG - kaštieľ Strážky, ktoré
nám umožnilo a sprístupnilo
priestory, v ktorých sa do večerných hodín ozývala ľudová
hudba, spev a tance, pri ktorom
pookriali nielen naši klienti, ale
i mnohí naši spoluobčania.

Ples princezien a malých princov
14. február bol v Centre voľného času v našom meste výnimočný.
Zišlo sa tu veľa princezien a princov. Pre predškolákov centrum
voľného času pripravilo III. ročník plesu princezien a princov. Deti
žiarili šťastím, hlavne dievčatá sa predvádzali v krásnych šatôčkach.
Popoludnie bolo plné tanca, súťaží, no nechýbala ani tombola, ako
na skutočnom „dospeláckom“ plese. Vďaka štedrým sponzorom boli
tombolou obdarené všetky deti. Nik neodišiel naprázdno. Pre deti
bolo prichystané malé občerstvenie. Šťastný úsmev na tvárach detí
nás presviedča o tom, že práca s deťmi má význam a stojí za to im
venovať svoj čas. Naše poďakovanie patrí sponzorom: Kvetinárstvo
Gerbera p. J. Hudačeková, Anplast p. Š. Podracký.

V priestoroch výstavnej
siene Barónka v Kežmarku
usporiadala Spoločnosť pre
predškolskú výchovu v dňoch
16. až 29. februára 2012 výstavu
na tému Stavbári. Do tejto výstavy prispela svojimi prácami
okrem ostatných materských
škôl okresu Kežmarok aj naša
materská škola.
Deti pod vedením učiteliek
zhotovili plošné aj priestorové
práce, ktoré súviseli s témou
Stavbári. Tak vznikli celé ulice
s domami a cestami, kostoly
s vežami aj fabriky s komínmi.
Krajinu snehu a ľadu pripomenulo veľké iglu aj snehuliak.
A keďže stavbári nie sú len
ľudia, ale aj vtáci či zvieratá,
nechýbalo vtáčie hniezdo na
konári, bocianie na komíne, či

veľké mravenisko pod stromom.
Pri zhotovovaní prác učiteľky
využili množstvo odpadového
materiálu ako sú plastové fľaše,
skartovaný papier, kartónové
škatule, škatule od mlieka
a rôznych ďalších výrobkov.
V kombinácii s vhodnou výtvarnou technikou vznikli zaujímavé
originály detských prác, ktoré
vkusným naaranžovaním vo
výstavnej sieni reprezentovali
nielen našu materskú školu, ale
aj mesto Spišská Belá.
V priebehu mesiaca marec
budú práce umiestnené vo
vstupnom vestibule našej škôlky, kde si ich môžu prezrieť deti,
rodičia, aj ostatní návštevníci
MŠ.
Mgr. Alžbeta Kisková,
učiteľka MŠ Mierová

Karneval
Centrum voľného času
v Spišskej Belej zorganizovalo
18. februára pre deti nášho
mesta karneval na ľade na
Tatranskej ulici. Bol krásny slnečný deň no príležitosť obliecť
si karnevalovú masku nevyužili všetky deti. Do tanca hral DJ
Jago a tak bolo veselo všetkým,
deťom i dospelým. Karneval bol
otvorený promenádou karnevalových masiek, ktoré hodnotila
porota v zložení rodičov. Počas
karnevalu bolo niekoľko súťaží,
do ktorých sa deti radi zapájali.

V podvečerných hodinách,
keď sa ochladilo, zohriali sme
sa pri teplom čaji a občerstvili
chutnými šiškami. Karneval
prebiehal v príjemnej atmosfére. Vďaka sponzorom boli deti,
ktoré prišli v maskách, ocenené
peknými cenami. Pri hodnotení
mali prednosť vlastnoručne
vyrobené masky. Sponzori:
Anplast p. Štefan Podracký,
Kvetinárstvo Gerbera p. J. Hudačeková, Belianska vináreň
p. Eduard Griglák, Občianske
združenie Cedima.

Hasiči zasahovali viackrát
Dobrovoľní hasiči nášho
mesta počas uplynulých týždňov viac krát zasahovali pri
požiaroch.
Vo februári vo večerných
hodinách vznikol v našom
meste požiar na Štefánikovej
ulici, kde horel rodinný dom
v zástavbe domov oproti
greckokatolíckemu kostolu.
Paradoxne v ten deň popoludní
vznikol veľký požiar v Holumnici, kde zasahovali všetky vozidlá a jednotky profesionálnych
hasičov z Kežmarku. Preto boli
naši dobrobvoľní hasiči požiadaní okresným riaditeľstvom
HZZ v Kežmarku o výpomoc
s našom vozidlom a jednou hasičskou jednotou do Kežmarku
(na okresné riaditeľstvo) pre
prípad nejakého iného možného zásahu (ako záloha). Avšak

po príchode do Kežmarku bol
ohlásený na dispečing požiar
v Spišskej Belej, a tak sa obratom
vrátili opäť do nášho mesta, kde
sami zlikvidovali vyššie uvedený požiar na Štefánikovej ulici,
pritom sa zachovali ako skutoční
profesionáli. A nebyť ich rýchleho a správneho zásahu, tak by
predmetný dom zhorel a ohrozené by boli aj okolité rodinné
domy v spoločnej zástavbe. Tak
sa uchránili hodnoty veľkého
rozsahu.
Primátor mesta v mene
všetkých obyvateľov vyjadruje
našim (podotýkame dobrovoľným) hasičom verejné poďakovanie za ich prístup a osobné nasadenie, keď vo svojom voľnom
čase nezištne zasahujú často
v ohrození aj vlastného života,
či zdravia. ĎAKUJEME.
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Deň učiteľov

nar. 28. 3. 1592 - Nivnica pri
Uhorskom Brode, Česká republika
zomr. 15. 11. 1670 - Amsterdam,
Holandsko
Dňa 28. marca si pripomíname narodenie Jána Amosa
Komenského - učiteľa národov.
Tento deň je symbolom
„vďaky a uznania“ nielen pre
učiteľa v pravom význame
slova, ale aj pre všetkých tých
pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva,
ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Stotožňujem sa s výrokom,
ktorý už dávno povedal J. A.
Komenský: „Učiteľ bude vždy
ten, ktorý v spoločnosti vzbudzuje ducha slobodného pre-

mýšľania a rozvíja cit osobnej
zodpovednosti.“
Každá spoločnosť vždy kládla a kladie na prácu učiteľa
a vychovávateľa vysoké nároky
s cieľom vychovať z detí vynikajúce osobnosti a kvalitných
odborníkov. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu,
tvorivé myslenie, vychádzajúce
zo sústavného vzdelávania
sa a analyzovania výsledkov
vlastnej práce.
Osobitne si vážim vlastnosti
- zodpovednosť, čestnosť, pracovitosť, obetavosť. Je potrebné si
vážiť takých ľudí, ktorí svojou
usilovnosťou, ale predovšetkým
láskou toľko dávajú deťom ako
práve - učitelia.
Aj keď učiteľ nemôže nahradiť všetkým žiakom rodinu, ale
svojím prístupom sa snaží smerovať a viesť hádam každého.
Žijeme v dobe, kedy si každý myslí, že keď je demokracia,
všetci môžu všetko, že všetkým
je všetko dovolené. Ale to je mylné chápanie demokracie. O to je
ťažšia úloha práve učiteľa.
Kde je ten čas, kedy mali deti
veľkú úctu k učiteľom, kňazom,
rodičom, dospelým, starším, kamarátom...? Status a úcta nielen
učiteľa sú pošliapané. Kompetentní mlčia a my, učitelia, sme

Možnosti reklamy
v Spravodaji
Reklama pre podnikateľské subjekty bude v spravodaji spoplatnená za každé zverejnenie, podľa veľkosti požadovanej plochy
reklamy nasledovne:

A4 - 50 €, A5 - 35 €, A6 - 20 €, 1⁄2 z A6 - 10 €, 1⁄4 z A6 - 5 €.

Požiadavky na uverejnenie reklamy už v hotovej grafickej forme
môžete zasielať na e-mailové adresy redakčnej rady.
Redakčná rada si vyhradzuje právo
na posúdenie vhodnosti danej reklamy.

bezradní, bezmocní. Dokedy
ešte? Na túto otázku však nepoznám odpoveď.
Ale i napriek týmto nástrahám dnešnej doby sa snáď
každý učiteľ snaží vykresať
z dieťaťa človeka, podchytiť to,
čo je v ňom pozitívne a rozvíjať
to správnym smerom, vyzbrojiť
žiakov do života vedomosťami,
ktoré zúročia či už v ďalšom štúdiu alebo v samotnom živote.
Je dôležité, aby žiak, ktorý
absolvuje školu, nebol len nositeľom encyklopedických vedomostí, ale aby vedel vykročiť do
života samostatne. Aby dokázal
nielen presne popísať život, ale
ho aj užitočne, šťastne, s prehľadom, sebavedomím no
i pokorou žiť.
Byť učiteľom nie je práca,
byť učiteľom je životným poslaním. Základom povolania
pedagóga sú hodnoty overené
časom. Pravda a láska. Pravda
k podstate poznania ľudského bytia, a láska k povolaniu
pedagóga, láska k dieťaťu,
ktorému pripravujeme miesto
v živote a v budúcnosti. Ideálny učiteľ alebo vychovávateľ

MAREC 2012
by mal byť človek, ktorý hľadá
pravdu a učí ju hľadať aj svojich žiakov.Ďakujem všetkým
učiteľom a vychovávateľom za
doterajší zodpovedný a profesionálny prístup k práci, za
ľudský postoj a veľkorysé srdce
pri plnení náročných úloh priameho výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Nechajme prebudiť svoju
„učiteľskú dušu“ naplno a napriek všetkému a všetkým
buďme učiteľmi hodnými tohto
mena...
A zakončil by som slovami
neznámej mládeže:
Ďakujeme Vám, že nám otvárate
svet novými vedomosťami.
Ďakujeme Vám,
že každý deň sa s nami trápite.
Ďakujeme Vám,
že nás usmerňujete.
Ďakujeme Vám,
že nás vychovávate.
Ďakujeme Vám, že nám otvárate
svet novými vedomosťami.
Ďakujeme Vám, že ste.
PaedDr. Ľudovít Gumulák,
ZŠ Štefánikova, Spišská Belá

Aktivity Face clubu
Najlepšie hodnotenou aktivitou mesiaca február bola
jednoznačne Valentínska párty,
zúčastnilo sa na nej viac ako 50
mladých, párty sa im veľmi páčila a už sa tešia na ďalšiu podobnú akciu. Pre tvorivých mladých
sme mali každý utorok kreatívne dielne. Vo februári si mohli
vytvoriť pohľadnice a prívesky,
či náušnice z fimo hmoty. Pre
rodiny CVČ v klube zorganizovalo akciu s názvom „Belančan
nehnevaj sa!“, zúčastnilo sa na
nej viac ako 40 ľudí. Pre priaznivcov stolného futbalu sme zorganizovali dva turnaje, jeden pre
deti a druhý pre mladých. Počas
prázdnin sme tiež zorganizovali
súťaž v populárnej stolovej hre

Activity, víťazné družstvo si
pochutilo na horúcej čokoláde
a miešaných nealko nápojoch
podľa svojho výberu. Pre futbalistov bola každú sobotu od
15.00 k dispozícii telocvičňa na
starej škole. Z aktivít pripájame
pár fotiek.
V mesiaci marec vás do Face
cubu pozývame na výstavu
prác rómskych žiakov. Od marca začíname novú aktivitu od
15.00 do 16.00 h poskytujeme
priestor a podporu pre deti na
písanie domácich úloh. Ak sa
nemáš doma s kým učiť alebo
potrebuješ pomôcť, poradiť
s úlohami môžeš si ich prísť
napísať od 15.00 do 16.00 h do
Face clubu.

Aktivity Face clubu v mesiaci marec
23. 3. Movie večer od 19.30 h
24. 3. Futsal od 15.00 h v telocvični na starej škole
24. 3. Pingpongový turnaj od 19.30 h
27. 3. Kreatívne dielne od 15.00 h (pozývame všetkých tvorivých
mladých ľudí)
29. 3. Herný klub od 17.00 h (príďte si každý štvrtok s nami zahrať
spoločenské hry)
31. 3. Kalčetový turnaj od 19.30 h
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Správa o činnosti Regionálneho turistického informačného centra
v Spišskej Belej za rok 2011
Predaný tovar v RTIC za rok 2011
Regionálne turistické informačné centrum (ďalej len
RTIC) zameriava svoju činnosť
na propagáciu mesta Spišská
Belá a jeho okolia. Prispieva k
zvyšovaniu informovanosti domácich a zahraničných turistov
a návštevníkov o kultúrnych
i prírodných atraktivitách
a možnostiach kultúrneho
a športového vyžitia v podtatranskom regióne.
RTIC poskytuje
v súčasnosti tieto služby
- Poskytovanie informácií
domácim a zahraničným turistom a návštevníkom o aktuálnych kultúrnych a športových
podujatiach, o možnostiach
návštev kultúrno-historických
zariadení, o možnostiach turistiky a zimných športov, nielen
v meste Spišská Belá, ale aj
v tatranskom a podtatranskom
regióne, resp. na území celého
severného Spiša. Informácie
o existencii a adresách firiem
a organizácií nachádzajúcich sa
v Spišskej Belej.
- Propagácia mesta Spišská
Belá v rámci veľtrhov cestovného ruchu.
- Vytváranie databázy informácií o meste.

- Poskytovanie kontaktných
adries na firmy a podnikateľov
mesta.
- Získavanie a následná
distribúcia propagačných materiálov kultúrno-historických
a rekreačných objektov, ubytovacích zariadení a pod.
- Poskytovanie možnosti
zakúpenia publikácií, pohľadníc vydaných Mestom Spišská
Belá.
- Informovanie obyvateľov
mesta Spišská Belá prostredníctvom rozhlasu o kultúrnych,
športových a spoločenských
podujatiach, predajných akciách
a havarijných stavoch distribúcie vody a elektriny, stratách
a nálezoch, inzercie miestnych
podnikateľov.
- RTIC ponúka návštevníkom
a obyvateľom mesta možnosti
prijímania a odosielania faxov
a kopírovania.
- Predpredaj vstupeniek na
divadelné predstavenia.
- Výdaj rybárskych lístkov.
- Adresa RTIC je uvádzaná
ako kontaktná adresa redakčnej
rady Spišskobelianskehospravodaja s činnosťou zameranou na
zhromažďovanie informácií, ich
spracovanie a následné vydávanie článkov.

Ceniny - J. M. Petzval
Počet predaných kusov - 2
Monografia mesta Spišská Belá
Počet predaných kusov - 5
Monografia J. M. Petzval
Počet predaných kusov - 18
Monografia Samuel Weber
Počet predaných kusov - 8
Pohľadnice
Počet predaných kusov - 107
Mapy
Počet predaných máp a kníh o regióne - 49
Keramické výrobky, magnetky, pexesá
Počet predaných kusov - 10
Turistické známky s motívom Spišskej Belej a SNG Kaštieľa
v Strážkach
Počet predaných kusov - 39
Mapy turistických známkových miest, stampy
Počet predaných kusov - 11
Ponúkaný tovar v RTIC
- predaj turistických máp, automáp, publikácií venovaných
prírodným krásam a kultúrnym
zaujímavostiam Slovenska;
- pohľadníc mesta Spišská
Belá,
- pexies a magnetiek;
- DVD Vysoké Tatry;
- kníh: monografia mesta
Spišská Belá, monografia J. M.
Petzval, monografia S. Weber;
- predaj cenín a pamätných
mincí J. M. Petzvala;
- predaj turistických známok
s motívom Spišskej Belej a SNG
Kaštieľa v Strážkach;
- predaj turistických stampov
a máp turistických známkových
miest, tur. nálepiek;
- predaj suvenírov (keramické výrobky s motívom Vysokých
Tatier).
Poskytované služby v RTIC
za rok 2011
Zo služieb ponúkaných
v RTIC boli najviac využívané
faxové, kopírovacie služby
a možnosť vyhlásenia v mestskom rozhlase.
Za rok 2011 bolo:
- 272 zaslaných/prijatých strán
faxom;

- 270-krát využité kopírovacie
služby;
- 386 platených hlásení v mestskom rozhlase.
Návštevnosť RTIC za r. 2011
Počet návštevníkov RTIC
za rok 2011 - 2 223, z toho
1 810 Slovákov, zahraničných
návštevníkov 413. Návštevnosť má oproti minulému roku
stúpajúcu tendenciu. Najväčší
počet návštevníkov, a to najmä
návštevníkov zo zahraničia
bol zaznamenaný v letnej turistickej sezóne, v mesiacoch
jún až september. Turisti mali
najväčší záujem predovšetkým
o informácie týkajúce sa kultúrnych pamiatok v meste Spišská
Belá a jeho okolí, informácie
o ubytovaní a jeho cenových
reláciách v meste a okolí, informácie o detských a športových atrakciách, o cestovných
poriadkoch a v neposlednom
rade informácie o turistických
trasách vo Vysokých a Belianskych Tatrách.
Spracovala:
Mgr. Marta Hlaváčová,
referent Regionálneho
turistického informačného
centra

Program festivalu filmov na rok 2012
SNG - Kaštieľ Strážky
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Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice za rok 2011
Mestská knižnica plní vzdelávacie a kultúrno-výchovné
poslanie. Nákup knižničného
fondu sme v roku 2011 realizovali samostatnými nákupmi
prihliadajúc na schválený
rozpočet.
Knižný fond - r. 2010 27 183 zv.
Prírastok v roku 2011 391 zv.
Úbytok v roku 2011
346 zv.
Knižný fond k 31. 12. 2011
27 228 zv.
Všetky knižné jednotky sme
počas roka 2011 pečiatkovali,
roztriedili podľa vedných
odborov, označili detskú literatúru, zapísali do prírastkového
zoznamu a do knižničného systému „Clavius“ Zhotovili sme
aj knižný lístok a knihy balili
do ochrannej fólie.
V roku 2011 sme za projekt
„Akvizícia knižničného fondu
v Mestskej knižnici“ získali
dotáciu od MK SR vo výške 900
€. Z poukázanej
sumy sme zakúpili 143 zväzkov
v hodnote 1 317,84
€ v tomto zložení:
Spoločensko-vedná
35 zväzkov, prírodovedecká - 25 zväzkov, technická - 1
zväzok, iná náučná
- 6 zväzkov, krásna
pre dospelých - 40
zväzkov, krásna pre
mládež - 23 zväzkov
a náučná pre mládež - 13 zväzkov.
Knihy zakúpené z dotácie sú
umiestnené vo voľnom výbere
a označené: „Publikácia bola
zakúpená s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky“. Slúžia širokej laickej
a odbornej verejnosti.
Aj počas roka 2011 pokračovalo spracovanie knižničného
fondu - retro - k dnešnému dňu
je elektronicky spracovaných
23 308 zväzkov.
Služby používateľom sú
základnou funkciou knižnice
zameranou na uspokojovanie
ich potrieb. Od 1. 1. 2010 sme
začali požívať „Výpožičný protokol“ knižničného programu
„Clavius“.
Výpožičky i vracanie kníh je
evidované snímaním čiarového
kódu. Každý čitateľ má vytvorené vlastné konto, v ktorom sú

Čitatelia
Registrovaní čitatelia

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

744

711

657

692

- z toho do 15 rokov

458

444

383

414

Návštevníci knižnice

8 603

9 192

8 614

10 001

Z celkového počtu návštevníkov 10 001 - návštevníci internetu 4 048.
Výpožičky

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

18 550

21 617

20 128

22 947

náučná literatúra pre dospelých

3 423

2 972

2 430

3 655

krásna literatúra

7 571

6 794

7 355

8 806

krásna literatúra detská

6 054

6 230

5 364

5 473

náučná literatúra detská

1 918

1 797

1 028

965

Výpožičky celkom
- z toho:

zaznamenané vypožičané knihy
a poplatky.
Počas roka boli služby zamerané na tieto úlohy:
- poskytovanie literatúry,
- poskytovanie informácií,
- využívanie internetu,
- sprostredkovanie literatúry
prostredníctvom MVS,
- kolektívne formy práce.

Upomínaním čitateľov za nedodržanie výpožičnej doby sme
získali 202,70 €. V roku 2011 sme
na požiadanie čitateľov objednávali literatúru, ktorá sa vo fonde
knižnice nenachádza - 45 x. Je to
platená služba - príjem 73,54 €.
V roku 2011 sme poskytovali aj
fot. služby - príjem 65,35 €. V minulom roku sme na požiadanie
čitateľov objednávali rešerše.
(zoznamy literatúry k určitej
téme) - príjem - 10,30 €. Za
stratu čitateľského preukazu
- príjem 28 €.
Vzhľadom na vekovú
štruktúru čitateľov (414) do 15
rokov bola počas roka venovaná
značná pozornosť detskému čitateľovi. V spolupráci s MŠ sme
poriadali informatickú výchovu
pre 4 triedy - 30 hodín. V rámci
informatickej výchovy pre ZŠ

bolo pripravených 19 hodín pre
jednotlivé triedy. Obsahom hodín bola informácia o využívaní
bibliografií, slovníkov, oboznámenie s pojmom rešerš.
V mesiaci marci sme v rámci
„Mesiaca knihy“ pozvali na
besedu RNDr. Vojtecha Rušina.
Toto podujatie bolo organizované 2x pre žiakov II. stupňa ZŠ Petzvalova a ZŠ Štefánikova.
Vojtech Rušin oboznámil
žiakov so svojou poslednou
knihou „V tieni Mesiaca“
a zároveň so svojou prácou
na poli astronómie.
V mesiaci apríli v rámci
„Týždňa detskej knihy“ sme
pripravili pre 4 triedy MŠ Čítanie rozprávok hosťami
(p. Bieľak, Fečko, Hrbček,
Kováčiková).
Najpočetnejší čitateľský
maratón na Slovensku sa
konal 31. mája a o rekord
sa pokúsili aj žiaci našich

škôl v počte 165 čítajúcich
účastníkov, ktorí boli odmenení
záložkou a diplomom. V roku
2011 sme usporiadali celkom 56
podujatí s 1388 účastníkmi.
Od 1. 1. 2010 sme započali
s automatizovanými službami
pre verejnosť. Zároveň bol
sprístupnený online katalóg
na www.spisskabela.sk. Tento
elektronický katalóg bol v roku
2011 využívaný - počet vstupov
- 1 294.
Návštevníci múzea Dr. Michala Greisigera sa oboznámili
s poslaním a životným dielom
polyhistora. V spolupráci so
ZUŠ sa v týchto priestoroch
uskutočnila 1 výstava prác
žiakov školy. V roku 2011 múzeum navštívilo 459 návštevníkov - z toho 422 detí. Vstupné
- 83,95 €
Spracovala:
Eva Janusová,
vedúca mestskej knižnice

Konferencia Oblastného
výboru SZPB
V sobotu dňa 25. februára sa
uskutočnila výročná konferencia
Oblastného výboru Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov so sídlom v Poprade. Tejto
konferencie sa zúčastnil aj primátor nášho mesta Štefan Bieľak
a predsedníčka základnej organizácie SZPB v Spišskej Belej Daniela Lineková a Michal Goduš,
podpredseda tejto organizácie.
V rámci nášho regiónu spolu
pôsobí 18 základných organizácii SZPB: v popradskom okrese
v Liptovkej Tepličke, Spišskom
Bystrom, Vernári, Štrbe, Svite,
Poprade, Novej Lesnej, Starom Smokovci, Batizovciach,

Kravanoch, Vikartovciach.
V kežmarskom okrese v Kežmarku, Spišskej Belej, Veľkej
Lomnici, Huncovciach, Ľubici
a Žakovciach. Spolu je to 500
členov, z nich 67 je priamych
účastníkov protifašistického
odboja. V Spišskej Belej má
organizácia 19 členov. Činnosť
organizácie v našom meste je
spojená najmä s prípravou pietnych spomienok pri príležitosti
oslobodenia nášho mesta (27.
január), ukončenia 2. svetovej
vojny (8. máj) a vypuknutia Slovenského národného povstania
(29. august) s posolstvom: „aby
sme nezabudli“.
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História lesov mesta Spišská Belá (1)
Jedným z dôležitých zdrojov prosperity mesta Spišská
Belá boli jeho lesy, ktoré počnúc
vznikom chotárneho územia
v 12. - 13. storočí až po 20.
storočie boli predmetom ustavičného zápasu o ich udržanie,
ale žiaľ v niektorých častiach
chotára i napriek dobrovoľným
územným ústupkom v záujme
dobrých susedských vzťahov,
prišlo mesto v neskoršom období o pomerne veľké plochy
lesov a pasienkov. V snahe
nahradiť tieto straty sa Spišská
Belá snažila vždy legálnym spôsobom vyriešiť úbytok územia,
a to buď kompromisnými výmennými riešeniami sporných
chotárnych častí, ale aj zakupovaním nových pozemkov,
čo sa ešte udialo aj v 20. storočí
v prípade kúpy lesného komplexu lendackej Pálenice.
Vznik chotára Spišskej Belej
súvisí s príchodom nemeckých
kolonistov na Spiš, čiastočne
už druhej polovici 12. storočia,
ale ich hlavná kolonizačná vlna
prišla až tesne po tatárskom vpáde, ktorý bol v rokoch 1241-1242.
Pred príchodom nemeckých
kolonistov v priestore dnešnej
Spišskej Belej existovala od 12.
st. pohraničná strážna uhorská

pevnosť v Strážkach (prvá písomná zmienka o nej je z roku
1251 pod názvom Ewr /Eur/, vo
význame maďarského ör, čiže
stráž). Maďarskí strážcovia zo
Strážok zabezpečovali ochranu
opevnenej mýtnej kráľovskej
brány na ľavom brehu riečky
Bela (dnes je pod zmeneným
názvom Biela) neďaleko jej vtoku do Popradu. Aby sa brána
nedala obísť, zabraňoval tomu
systém lesných zásekov, ktorý
siahal od tejto brány až po
svahy terajšej Vojnianskej hory.
Za bránou bolo tzv. konfínium
(pohraničie), ktoré bolo tvorené
neosídleným širokým zalesneným pásmom medzi Uhorskom
a Poľskom, ale už v polovici 13.
storočia, zásluhou úspešnejšej
kolonizácie Uhorskom, sa hranica posunula a ustálila až na
Dunajci. Na strážení mýtnej
kráľovskej brány sa podieľali
aj slovanskí strážcovia z osady
Stragar, doloženej v súčasnosti aj
archeologicky južne od terajších
Bušoviec neďaleko rieky Poprad. Títo Slovania pomenovali
riečku Biela názvom Bela, takto
sa objavuje v listinách z 13.
st. (ako aqua bella roku 1260,
fluvius Bela 1282, 1289, 1290).
Od roku 1435 sa už v listinách

objavuje v nemeckej variácii ako
Belbach.
Nemeckí kolonisti, ktorí
prišli do priestoru Spišskej
Belej pomenovali svoju osadu
slovanským názvom svojho
hraničného potoka Bela. Ich
kolonizačné územie začínalo
od rieky Poprad medzi vtokmi
dvoch potokov, pričom južnú
hranicu tvoril vtok terajšej Čiernej vody pri Strážkach a severnú
hranicu tvorila síce riečka Bela,
ale slovanská osada Stragar (neskôr Bušovce) už mala svoj chotár pri vtoku Belej do Popradu,
preto severná hranica Nemcov
z Belej rešpektovala tento chotár a začínala o niečo južnejšie
pri vtoku terajšieho Hlbokého
potoka ( v listine Stragaru z roku
1282 je pod maďarským názvom
Egurpotok-Jelšový potok). Po
krátkom úseku hranica prechádzala spätne nad terajšími
Bušovcami k riečke Bela a ďalej
proti jej prúdu. O tom, že obyvateľmi Spišskej Belej boli od
jej vzniku nemeckí kolonisti, sa
dozvedáme z viacerých stredovekých listín. V najstaršej listine
z roku 1263 sa spomína hranica
chotára Nemcov z Belej (Teutonici de Bela), podobne v listine
z roku 1282 sa uvádza hranica

Sasov z Belej (Saxones de Bela),
v listine z roku 1290 a 1310 sú to
opäť Nemci z Belej (Teutonici de
Bela). Ešte v polovici 19. storočia
bola Spišská Belá takmer čisto
nemeckým mestom, pri sčítaní
v roku 1853 sa z počtu 2323 obyvateľov hlásilo 2225 k Nemcom
a k Slovákom 78, čo je len 3,3%.
Ale už v roku 1881 to bolo 526
Slovákov - 20%, a v roku 1938
už bolo z celkového počtu
obyvateľov Spišskej Belej 61%
Slovákov.
Metačná (ohraničujúca)
listina Spišskej Belej z 13. storočia, ktorou sa vymedzovalo
jej kolonizačné územie, sa nám
nezachovala. O priebehu hraníc Spišskej Belej v 13. storočí
sa dozvedáme až z neskorších
stredovekých listín okolitých
obcí, ktoré vznikali podstatne
neskôr ako Spišská Belá, ale
rešpektovali už existujúce hranice Spišskej Belej. Východnú
hranicu chotára Spišskej Belej
vždy tvorila rieka Poprad, najstarší záznam je z roku 1272, keď
tvorila aj hranicu územia šľachtickej rodiny Berzeviczyovcov
(Páni z Lomnice) na pravom
brehu Popradu, ktoré dostali
od uhorského kráľa Štefana V.,
a ktoré siahalo od vrchu Gala
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(dnes Zlatý vrch) pri Kežmarku
až po bránu konfínia pri vtoku
Belej. Na tomto území vznikla
Krížová Ves.
Severnú hranicu Spišskej
Belej máme doloženú listinou
z roku 1282, ktorou sa ohraničuje Stragar, podľa ktorej hranica začínala pri vtoku terajšieho
Hlbokého potoka do Popradu,
týmto potokom pokračovala
smerom k terajšiemu rašelinisku
Krivý kút, kde sa stáčala k riečke Bela a touto riečkou stúpala
proti jej prúdu. V listine z roku
1289 poverili Berzeviczyovci
nemeckých šoltýsov z Mlynice
- Teodora a Ľudovíta kolonizáciou lesa Ruda a založením
novej osady Landeck ( doslovne krajina v rohu, alebo v kúte),
neskôr Lendak. Hranica územia
začínala od hraníc Birbury (Bierbrunn), čiže dnešnej Výbornej
pri riečke Bela a pokračovala
proti jej prúdu do Snežných hôr
(Belianskych Tatier) až k hraniciam z Poľskom a spätne
horami (Spišskou Magurou) sa
vracala k prvej hranici na riečke
Bela pri Výbornej. Riečka Bela
je hranicou Lendaku i v listine
z roku 1313.
Z tohto obdobia je aj listina
z roku 1290, ktorú maďarskí
historici Tagányi (1893) a neskôr Karácsonyi (1902) označili
za falzum, podvrh. Túto listinu
neskôr zneužil Hieronym Laski
z Kežmarku v roku 1536 na
zdôvodnenie násilného zabratia belianskych lesov. V roku
1290 daroval kráľ Ladislav IV.
Kumánsky Andrejovi, synovi
komesa Polana z rodu Berzeviczyovcov Strážky, Rakúsy
a Lendak. Medzitým Ladislav
IV. ale zomrel a jeho nástupca
kráľ Andrej III. pred potvrdením tejto donácie, keďže
hranice Belej a Výbornej boli
údajne zle vyznačené, požiadal Spišskú kapitulu najprv
o vyznačenie hraníc. V listine
sa uvádza, že vyznačovania
hraníc sa zúčastnil istý Ponk,
kráľov človek a Štefan, kanonik
zo Spišskej kapituly. Nespomína
sa však žiadny zástupca z Belej.
V tejto listine datovanej 29. 7.
1290 je evidentne tak sfalšovaný priebeh hraníc, aby Strážky,
Rakúsy a Lendak tvorili jeden
ucelený komplex majetkov
Berzeviczyovcov, pričom Belej
by končil chotár pri terajšom
Šarpanci a bola by vlastne
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zbavená svojich tatranských
lesov. Podľa tejto listiny Lendak
údajne hraničil s Rakúsmi na
potoku Čierna voda, hranica
medzi nimi podľa popisu začínala v terajšej Tatranskej Kotline
v mieste, kde podľa listiny spadá do riečky Bela dolina „valle
quel“ čo zodpovedá nemeckému
slovu Qual, teda vo význame
utrpenie, mučenie, trápenie
a nie slovu Quelle - prameň,
z čoho vzniklo neskôr nesprávne Quellgründchen - Dolinka
prameňa. Podľa Hochbergera
(2007) správny názov má byť
Quällgründchen - Dolinka
utrpenia, podľa drevorubačov,
ktorí len ťažko zdolávali túto
dolinku konskými poťahmi, ide
o dolinku medzi Belianskou jaskyňou a starým kameňolomom.
Z tohto miesta, od riečky Bela,
hranica podľa listiny smerovala
južne k miestu zvanom pons
Nyrer (Strážanský mostík) , ide
o potôčik pretekajúci cez cestu
pri dnešnej Čarde. Toto miesto
sa aj na chotárnej mape z 30. rokov 20. storočia nazýva „Beim
hintersten Nehrer Brückchen“
a miesto pri potoku pri Limbe
ako „Beim vordersten Nehrer
Brückchen“. V listine z roku
1290 je aj vysvetlené, že až po
toto miesto mohli obyvatelia
Strážok z rakúskych lesov
slobodne ťažiť drevo. Ďalej hranica prechádzala okolo nejakej
okrúhlej hory (dnešné Dolky),
prekračovala potok Dorfseifen
(terajšia Hučava) a okolo troch
močiarnych prameňov (Rakúske
lúky) prechádzala k potoku
Ydiswys ináč Liebseifen (terajšia Čierna voda). Po tomto potoku hranica schádzala k ceste
z Rakús do Lendaku, odtiaľ
priamočiaro k riečke Bela pri
lendackom moste, ktorý existuje
na tomto mieste i v súčasnosti.
Takto vymedzená hranica medzi
Lendakom a Rakúsmi by vytvárala neprirodzený vlom do chotára Belej. Hranica medzi Belou
a Rakúsmi ďalej v listine pokračovala od cesty Rakúsy - Lendak
už správne dole tokom Čiernej
vody až po vtok terajšieho
potoka Krivodol, kde začínala
a pokračovala hranica Belej so
Strážkami po Čiernej vode až
po vtok do Popradu. To, že išlo
o sfalšovanú listinu, potvrdzuje
ďalšia listina už z roku 1310. Je
ňou metačná (ohraničovacia)
listina Rakús, ktorou kráľ Karol

Róbert poveril Spišskú kapitulu vymedziť rakúsky majetok
zemepánov Ladislava a Franka
z Vlkovej voči susedom, teda
voči Nemcom z Belej zo severu
a Nemcom z Kežmarku z juhu.
Hranica s Belou začínala podľa
popisu v terajšej Doline Kežmarskej Bielej vody, smerovala
južne rovinou k okrúhlej hore na
začiatku doliny (terajšie Stežky),
potom cez sedlo (sedlo Červená
hlina) schádzala cestou cez
priestranný žľab s bezmenným
potokom (terajší Milý potok),
ktorým spadala do potoka
Liebseifen ináč Schwarzbach
(terajšia Čierna voda), a týmto
potokom pokračovala až po
vtok potoka Krummseifen ináč
Sarpathaka (terajší Krivodol
nad Strážkami), kde končila
hranica s Nemcami z Belej. Ďalej sa hranica vracala proti toku
Krivodolu k rieke Weisswasser
(Kežmarská Biela voda) a proti
jej prúdu až k dvom nemenovaným jazerám (Zelené a Biele
pleso) a medzi nimi na tatranský vrchol (asi Jahňací štít), kde
končila hranica Rakús s Kežmarkom. Podľa tejto listiny z roku
1310 Belá nesusedila v Tatrách
s Kežmarkom, medzi nimi bol
vklinený chotár Rakús, hranicu
Kežmarku s Rakúsmi tvorila
Kežmarská Biela voda.
V listine z roku 1429 kráľ
Žigmund Luxemburský, ktorý
všemožne protežoval Kežmarok, daroval mestu Kežmarok
polovicu Rakús, presnejšie jej
severnú polovicu, ktorá vlastnila lesy a susedila so Spišskou
Belou. Od tohto roku dostala
Belá veľmi agresívneho suseda, ktorý neuznával chotárne
hranice Rakús a Belej z roku
1310 a začal svojvoľne ťažiť
drevo v belianskych lesoch. Už
v roku 1431 Spišská Belá pre
porušovanie svojich chotárnych

MAREC 2012

hraníc poslala sťažnosť kráľovi
Žigmundovi, ktorý ju posunul
na rozhodnutie najvyššiemu
kráľovskému súdu. Medzi tým
Spišská Belá si dala v roku 1435
urobiť revíziu svojich chotárnych hraníc Spišskou kapitulou
za účasti hodnoverných ľudí
a richtárov zo Strážok, Lendaku, Výbornej, Harichoviec,
Spišského Štvrtku, Spišskej Soboty a Tvarožnej. V tejto listine
z roku 1435 máme prvýkrát ucelený priebeh chotárnych hraníc
Spišskej Belej. Podľa nej južnú
hranicu Belej tvoril od rieky
Poprad potok Čierna voda, od
jeho sútoku s Krivodolom hranica prechádzala na chrbát Kahlenbergu (Holý vrch), od cesty
z Rakús do Lendaku prechádza
miestom zvaným Molenstadt
(pri starom Rakúskom mlyne,
rovinaté údolie pri terajšej rómskej osade), potom prichádzala
k potoku Liebseifen (Čierna
voda) k miestu zvanom Legerstadt (Stádla - Rakúske lúky),
odtiaľ do ústia doliny Siedmich
prameňov, ďalej vystupovala na
Weidenau (Rovné pasienky, neskôr tzv. Spoločné pasienky), od
Weidenau hranica zostupovala
do Komperschachtu (Kupferschächten, Zadné Meďodoly)
až po okraj Čierneho lesa (silva
nigra), kde sa stáčala doprava
na vrchol nemenovanej kamennej hory (Ždiarska vidla), odtiaľ
schádzala cez potok Weissenseifen (Rígeľský potok) až k riečke
Belbach (Biela) a po nej nadol.
V roku 1437 najvyšší kráľovský
súd rozhodol v spore s Kežmarkom jednoznačne v prospech
Spišskej Belej, Kežmarok to
však i naďalej nerešpektoval
a pokračoval v hraničných
konfliktoch.
Dr. Andrej Novák
(Pokračovanie v budúcom
čísle)
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Z denníka mestskej polície (január, február 2012)
4. január
Počas poobedňajšej pochôdzky si všimla hliadka MsP pred
budovou MsÚ „našu starú
známu“ Slávku G. zo Slnečnej
ulice, ako zmyslov zbavená
vrieskala na celú ulicu a útočila
na neznámeho muža. Niekoľkokrát bola hliadkou vyzvaná, aby
okamžite skončila, ale uštipačný úsmev na jej tvári veštil, kde
chce stráviť najbližšie minúty
dňa. Po predvedení na oddelenie MsP bola u menovanej
vykonaná dychová skúška, kde
zo zisteným výsledkom viac ako
2,4 promile jej môžu závidieť aj
niektorí chlapi.....
•
Po výmene hliadok bol od
neznámych detí prijatý oznam
o ležiacom mužovi na chodníku pred rodinným domom na
Ulici 1. mája 49. Po príchode
na miesto bolo zistené, že ide
o Rastislava Š. bývajúceho toho
času na Partizánskej ulici. Hoci
sa Rasťo nedokázal čo len postaviť zo zeme, v jeho blízkosti
sa nachádzalo niekoľko fliaš
lacného vína. Ako sám uviedol,
víno získal za celodennú prácu.
Touto cestou sa chcem „úprimne“ poďakovať všetkým, ktorí
zneužívajú Rasťovu sociálnu situáciu a za odvedenú prácu ho
na miesto teplého jedla odmenia
alkoholom.
•
Krátko po ukončení jedného
zákroku vyrážala hliadka MsP
k ďalšiemu oznamu. Tentokrát
anonym oznámil bitku v areáli
cintorína. Po príchode na miesto
boli spozorovaní 3 mládenci prechádzajúci okolo Domu smútku.
Hoci všetci spočiatku statočne
zapierali nakoniec sa priznali
a tak pomohli hliadke rozmotať „zamotaný“ príbeh. Všetko
sa to začalo pred niekoľkými
dňami ako facebooková bitka
o „babu“. Vyzývateľ maloletý
Matej P. z Letnej ulice sa asi
zaľúbil do staršej dievčiny a tak
vyzval na súboj jej priateľa mladistvého Dušana V. z Lendaku.
Keďže deň „D“ sa blížil a maloletý Matej nechcel ostať v hanbe,
tak si privolal na pomoc ďalších
11 kamarátov, aby spravodlivý
súboj vyhral. Nevieme, či areál
cintorína si menovaný vybral
zámerne a či chladnokrvne plánoval, že konkurenta aj trvalo
odstráni. Až do neskorých večer-

ných hodín hliadka pracovala na
prípade a nakoniec sa hlavných
aktérov podarilo vypočuť aj za
prítomnosti rodičov. Ktovie ako
by to dopadlo, keby si Matej išiel
vyrovnávať účty do Lendaku.
13. január
Slabo ohodnotený štátom
pri poberaní sociálnych dávok
sa asi cítili Miroslav. H, Juraj
H., Jozef H., Ervín H. všetci zo
Slnečnej ulice, ktorí za pomoci
maloletého Dávida K. taktiež zo
Slnečnej ulice vošli na pozemok
Andreja F. z Ulice L. Novomeského. Spoločne v priebehu
niekoľkých hodín „ukradli“ 2
ks železných stĺpov o hmotnosti 160 kg/ks. Za poriadnu
fušku dostali všetci patrične
zaplatené v blízkych zberných
surovinách. Zo zisku sa však
všetci dlho netešili. Po prijatí
oznámenia o krádeži však
veci nabrali rýchly spád a o pár
minút už boli páchatelia skutku
identifikovaní a postupne predvedení na oddelenie MsP, kde
sa k činu priznali. Železo bolo
vrátené majiteľovi, získané peniaze z lupu putovali majiteľovi
zberných surovín a ako odmenu
za takýto hrdinský kúsok budú
všetci spravodlivo odmenení
pokutami v správnom konaní.
16. január
S nedostatkom verejných
záchodov v našom meste sa
rozhodol po svojom vysporiadať Maroš M. zo Slnečnej ulice.
Krátko popoludní sa podarilo
hliadke MsP za predajňou Gerbera prichytiť menovaného „x-tý
krát“ močiť priamo na chodník.
Výhovorky typu veď sa nič nestalo, neboli úspešné a aj tento
krát menovaný obohatil mestskú
kasu o blokovú pokutu.
18. január
Keď musíš, tak musíš! Možno
to boli posledné myšlienky mladistvého Dominika K. z Ulice 1.
mája, ktorý po vojdení do predajne Ekobufetu na Ulici SNP
predstieral kúpu fľaše vodky. Po
zistení aktuálnej ceny sa rozhodol získať 100 % zľavu z nákupu
a v nepozorovanej chvíli ušiel
z predajne aj s fľašou pálenky.
Skorým prijatím oznámenia
o krádeži sa policajtom v priebehu niekoľkých minút podarilo
hliadke zlodeja dolapiť na Ulici
1. mája. Za uvedenú krádež bol
menovaný vyriešený blokovou
pokutou.

21. január
Krátko po polnoci sa obsahom svojho žalúdka pokúsil
skrášliť fasádu jedného domu
v centre mesta Igor S. Hviezdoslavovej ulice. Nakoľko sa
okoloidúcej hliadke jeho dielo
nepáčilo a už vôbec nevoňalo
bol za uvedené umelecké dielo
poctený blokovou pokutou.
Pár minút po jeho prepustení
sa našej pozornosti začal dožadovať Mário B. z Mierovej ulice,
ktorý v sprievode svojej nežnejšej polovičky chcel ukázať ako
sa má správať „džentlmen“ na
ulici k dáme. Naša nič netušiaca
kolegyňa sa stala terčom spŕšky
nadávok vychádzajúcich z jeho
úst. Keď mu táto poskytla lekciu
dobrého správania, za odmenu
sa ju pokúsil fyzicky napadnúť. Svedkom tohto incidentu
bola okoloidúca hliadka PMJ,
ktorú mladík taktiež poslal
do „teplých krajín“ hneď ako
vystúpila z auta. To však už
boli jeho posledné vulgarizmy,
ktoré zakričal na ulici, pred tým
ako skončil v putách na OOPZ.
Týmto sa však celý príbeh neskončil a od tejto chvíle v rušení
nočného kľudu pokračovala jeho
priateľka, ktorá sa silou svojich
hlasiviek dožadovala okamžitého prepustenia svojho priateľa.
Svojím hrdinským činom si Mário vyslúžil maximálnu možnú
pokutu a jeho priateľka taktiež
neobišla naprázdno.
27. január
Podvodom storočia by sa dal
nazvať zamotaný príbeh podarenej trojice v hlavných úlohách
scenárista Lukáš P. zo Slnečnej
ulice, hlavný hrdina Filip S.
z Mierovej ulice a réžia Tomáš
S. z Letnej ulice. Myšlienka
príbehu bola veľmi jednoduchá
a to získanie peňazí na zábavu.
Chlapci si podvodom požičali
železný vozík od otca jedného
z nich a ten následne predali
ďalšej osobe. Čas hojnosti, ktorý priniesli získané peniaze bol
však krátky. Cigarety, večera
v reštaurácii a automobilový
výlet ich zakrátko vyčerpali.
Všetky pôžitky však boli zakrátko zatienené zákrokom
MsP, ktorá sa už v tomto čase
zaoberala vyšetrovaním krádeže
vozíka a následného podvodu.
Po objasnení všetkých okolností
bola vec postúpená na správne
konanie.

29. január
Operný duet v skorých
ranných hodinách pred domom nášho primátora na ulici
Tatranskej v podaní Jána N.
zo Slnečnej ulice a Patrika Č.
z Petzvalovej ulice ohodnotila
porota MsP so slovami „nepostupuješ“ a mladíkov vykázala
z priestoru. Ohrdnutí speváci
sa nedokázali s hodnotením
poroty vyrovnať a v zákulisí
za kontajnermi sa pokúsili o reparát. Za druhý pokus už boli
porotou ohodnotení blokovými
pokutami.
1. február
Večný prievan v peňaženke
a neutíchajúci smäd Rastislava
Š. z Partizánskej ulice a Bohuša
H. z Krížovej Vsi ich podnietili
k úvahám, ako zlepšiť svoju
momentálnu ekonomickú situáciu. Všade prítomné bilboardové heslá ako „zmena zdola,
sociálne istoty a začína sa to
prácou“ ich nakoniec vyburcovali k rozhodnému konaniu.
Zo staveniska bývalej kotolne
na Družstevnej ulici „upratali“ dva železné profily, ktoré
chceli speňažiť v blízkej zberni
druhotných surovín. Osudnou
sa im však stala skratka cez
miestny cintorín. Na „železo“
podozrivo pochodujúce medzi
náhrobkami upozornil hliadku
MsP pozorný občan mesta.
Okamžitý zásah službu konajúcich policajtov presmeroval
železo späť na miesto pôvodu
a oboch zlodejov na oddelenie
MsP.
•
Napriek tomu že jar je ešte
len predo dvermi, poludňajšie
slnečné lúče sa už pokúšajú
prebudiť prírodu zo zimného
spánku a spolu s ňou prebrali k životu aj našich stálych
konzumentov skvapalneného
ovocia. Podarená štvorka v podaní Igora S. z Hviezdoslavovej
ulice, Rudolfa T. z Krátkej ulice,
Jána M. z Družstevnej ulice
a všadeprítomného Františka
K. z Mierovej ulice bola zachytená kamerovým systémom
v blízkosti obchodného domu
pri požívaní sladkého ovocného moku. Vitamínové kúry však
nie sú lacným špásom a celkové
liečebné náklady boli ešte navýšené o blokové pokuty.
3. február
V podvečerných hodinách
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bol na oddelení MsP prijatý telefonický hovor, kde bolo oznámené, že v jednom z miestnych
barov leží na zemi neznámy muž
neschopný chôdze. Po príchode
hliadky na miesto bolo zistené,
že ide o nám známeho Františka H. z Ulice SNP. Nakoľko sa
muža nepodarilo policajtom
prebrať k vedomiu, bola k nemu okamžite privolaná RZP.
Muž bol následne prevezený
na hospitalizáciu do Kežmarku.
Je smutné, že mnoho ľudí stále
nevie adekvátne reagovať v podobných situáciách a na miesto
privolania RZP (155 alebo 112)
volajú k takýmto prípadom
policajné hliadky.
8. február
„Nájazdy divokých barbarov
na slovanské kmene ani zďaleka nie sú minulosťou.“ Kto
by sa o tom chcel presvedčiť
na vlastnej koži, musí spraviť
nasledovné: pripnúť prívesný
vozík k svojmu vozidlu, naložiť
naň ľubovoľný odpad a vojsť do
areálu miestnej skládky TKO.
Výsledok sa dostaví okamžite. Ešte pred pomyslením, že
vozidlo na skládke zastavíte
a vypnete motor sa na privezený
odpad vrhne skupina „recyklačných pracovníkov“ z neďalekej
osady, ktorí z vozíka aj vozidla
uchmatnú všetko, čo sa dá.
K jednému z týchto prepadov
bola privolaná hliadka MsP,
ktorá tomuto konaniu urobila
razantný koniec. Výsledkom
policajného zákroku bolo 13
zadržaných osôb, ktoré boli následne riešené v zmysle zákona
o priestupkoch.
13. február
Hliadka MsP bola počas
pochôdzky v centre mesta
upozornená, že pred predajňou
drogérie na Ulici SNP vykonáva
neznámy muž detailnú kontrolu
pokládky zámkovej dlažby. Na
mieste bolo zistené, že nejde
o žiadneho pracovníka kontroly,
ale o Jána M. z Družstevnej ulice, ktorý pod vplyvom alkoholu
stratil kontrolu nad svojím telom
a nebol schopný ani asistovanej
chôdze. Po zabezpečení odvozu
menovaného na adresu trvalého
pobytu bol v nasledujúcich
dňoch poctený predvolaním
na oddelenie MsP za budenie
verejného pohoršenia.
17. február
Na skupinku chlapcov vykonávajúcich dychové cvičenia
upozornil hliadku jeden z našich

Spišskobeliansky spravodaj
kolegov v civile, ktorý ich videl
na parkovisku za budovou Reštaurácie v mlyne. Po predvedení
na oddelenie MsP bolo zistené,
že ide o maloletých „fajčiarov“,
a to Marcela P. z Mierovej ulice,
Sebastiána S. a Mária P. obaja
z Ulice 1. mája, Michala P. z Ulice L. Novomeského, Patrika M.
z ulice Zimnej a Radovana M.
z Továrenskej ulice. V priebehu
nasledujúcich hodín si svojich
„kvietkov“ prišli vyzdvihnúť
ich zákonný zástupcovia. Reakcie rodičov boli rôzne, ale
prevažne kritické. Zarážajúcou
sa však stala odpoveď babky
jedného z menovaných, ktorá
vnuka „vyhrešila“, prečo si
radšej neprišiel pofajčiť k nej,
alebo k otcovi na balkón. Tak
by ho policajti nemuseli riešiť.
27. február
„Dobré holuby sa vracajú.“
V uvedený deň oddelenie MsP
opäť poctil svojou návštevou
Bohuš H. z Krížovej Vsi. Dôvod
nášho opätovného stretnutia bol
prozaický. Menovaný sa s odstupom niekoľkých dní znovu
pokúsil „ukradnúť“ železo zo
staveniska na Družstevnej ulici.
Z prvej neúspešnej krádeže sa
však evidentne nepoučil a pri
opakovanom pokuse použil rovnaký scenár (ten istý materiál, tá
istá trasa a ten istý úmysel). Za
opakovanú krádež mu v tomto
prípade hrozí stíhanie podľa
trestného zákona.
Spracoval: Ing. Ján Majerčák,
náčelník MsP
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ŠPECIÁLNE
SOCIÁLNE PORADENSTVO
Potrebujete pomoc?
Ocitli ste sa v zložitej životnej situácii?
Sme nezisková organizácia Kľúč, n. o., so sídlom v Bratislave, ktorá v spolupráci s Mestom Spišská Belá pre Vás
bude poskytovať špecializované sociálne poradenstvo vo
vašom meste - v budove Mestského úradu v Spišskej Belej (vchod do kina - na prízemí - napravo).
Nenašli ste dostačujúcu pomoc?
Je Vám niečo nejasné alebo Vám nevyhovujú
stránkové a ambulantné hodiny?
Poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo. Zistíme príčiny vzniku, charakteru a rozsahu Vášho problému,
sme tu na to, aby sme Vám pomohli, či už patríte do
skupiny osamelých rodičov, k rodinám pred rozvodom,
počas rozvodu alebo po rozvode, zdravotne postihnutým
občanom, starým ľuďom, rizikovou mládežou, k nezamestnaným alebo člen Vašej rodiny je nezamestnaný,
či k bezdomovcom. Každý z Vás u nás nájde pomoc.
Posúdime problém fyzickej osoby, rodiny, poskytujeme
informácie o možnostiach riešenia a podľa potreby Vám
odporučíme ďalší postup.
Kedy?
Kde?
Kto vám
pomôže?

každý štvrtok od 16.00 do 18.00 h
budova Mestského úradu Spišská Belá
(vchod do kina na prízemí napravo)
tím odborníkov s vysokoškolským
vzdelaním a dlhoročnou praxou

Príďte!
Za naše služby neplatíte!

Spišskobeliansky spravodaj

STRANA 18

MAREC 2012

Oficiálne otvorenie futbalového štadióna
Napriek tomu, že prvý domáci zápas na novom futbalovom štadióne sa odohrá už v nedeľu 1. apríla 2012, oficiálne otvorenie nového
štadióna sa plánuje až v 2. polovici mája z dôvodu lepšieho (teplejšieho) počasia a tým aj možnej väčšej účasti širokej verejnosti, ako aj
z dôvodu zabezpečenia účasti nejakého kvalitného mužstva.

Pozývame vás na prvý zápas
na novom futbalovom štadióne

v nedeľu 1. apríla 2012

o 13.00 hod. Spišská Belá B - Spišská Teplica
o 16.00 hod. Spišská Belá A - Vernár

vstupné 0,50 eur

cez prestávku futbalové súťaže o zaujímavé ceny

STOLNÝ TENIS
Podtatranský stolnotenisový zväz Poprad
V. liga - podtatranská sk.
20. kolo: Sp. Belá - Regina Poprad 14:4
1. Sp. Belá
18 17 0 1 231:93 52
2. Plaveč
18 16 0 2 218:106 50
3. Slov. Ves C
18 10 2 6 170:154 40
4. Lesnica
18 11 0 7 192:132 40
5. PP-Veľká B 18 10 1 7 186:138 39
6. Sp. Štiavnik B 18 10 1 7 166:158 39
7. Hôrka
18 7 3 8 155:169 35
8. Fortuna KK B 19 7 0 12 177:165 33
9. Sp. Štvrtok B 18 3 1 14 110:214 25
10. Regina PP
18 2 2 14 114:210 24
11. Toporec
19 2 0 17 81:261 23

VI. liga - podtatranská sk.
20. kolo: Sp. Belá B - Sp. Bystré B 16:2
1. Sp. Belá B
20 17 2 1 269:91 56
2. Štrba
20 17 1 2 254:106 55
3. Sp. Štiavnik C 20 16 1 3 245:115 53
4. Sp. Bystré B 20 13 1 6 209:151 47
5. Fortuna KK C 20 12 2 6 222:138 46
6. Sp. Teplica
20 8 3 9 196:164 39
7. Hôrka B
20 7 2 11 158:202 36
8. Fortuna KK D 20 6 0 14 136:224 32
9. Sp. St. Ves B 20 4 3 13 138:222 31
10. Severka KK E 20 4 2 14 126:234 30
11. Sp. Štvrtok C 20 3 2 15 106:254 28
12. Regina PP B 20 3 1 16 101:259 27

Rozpis najbližších zápasov:
DOSPELÍ A:
19. kolo (nedeľa 08.04.2012) o 16.00 h
20. kolo (nedeľa 15.04.2012) o 16.00 h
21. kolo (nedeľa 22.04.2012) o 16.30 h
22. kolo (nedeľa 29.04.2012) o 16.30 h
23. kolo (nedeľa 06.05.2012) o 17.00 h

Batizovce - Spišská Belá A
Spišská Belá A - V. Slavkov
V. Lomnica - Spišská Belá A
Spišská Belá A - Ihľany
Vrbov - Spišská Belá A

DOSPELÍ B:
16. kolo (nedeľa 08.04.2012) o 13.00 h
17. kolo (nedeľa 15.04.2012) o 13.00 h
18. kolo (nedeľa 22.04.2012) o 13.30 h
19. kolo (nedeľa 29.04.2012) o 13.30 h
20. kolo (nedeľa 06.05.2012) o 14.00 h

Toporec - Spišská Belá B
Sp. Belá B - Granč Petrovce
Gánovce - Spišská Belá B
Spišská Belá B - Lendak
Hozelec - Spišská Belá B

STARŠÍ a MLADŠÍ DORAST (dvojzápas)
16. kolo (štvrtok 05.04.2012) Snina - Spišská Belá
17. kolo (sobota 14.04.2012) Spišská Belá - Sabinov
18. kolo (sobota 21.04.2012) Stará Ľubovňa - Spišská Belá
19. kolo (sobota 28.04.2012) Spišská Belá - Poprad
20. kolo (sobota 05.05.2012) KAC Košice - Spišská Belá
STARŠÍ a MLADŠÍ ŽIACI (dvojzápas)
10. kolo (sobota 14.04.2012) Spišská Belá - FAM Poprad
11. kolo (sobota 21.04.2012) Svit - Spišská Belá
12. kolo (sobota 28.04.2012) Spišská Belá - Spišské Vlachy
13. kolo (sobota 05.05.2012) Krompachy - Spišská Belá
Viac informácií na www.msk.spisskabela.sk
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Futbalový štadión
MŠK SLAVOJ SPIŠSKÁ BELÁ
Športová ulica č. 8, Spišská Belá
Novopostavený futbalový štadión v Spišskej Belej tvorí hracia
plocha s umelým trávnikom, s umelým osvetlením, s tribúnou a so
šatňami a s potrebným zázemím. Štadión uvedený do prevádzky
v roku v januári 2012.
Kapacita tribúny: 720 miest na sedenie
Počet šatní: 6 šatní (každá so sprchou a WC)
Hracia plocha s umelým trávnikom:
• rozmery hracej plochy: 105 m x 68 m
• rozmery trávnika 111 m (po 3 m za zadnými čiarami) x 72 m
(po 2 m za bočnými čiarami)
• umelý (syntetický) trávnik vysokej kvality anglického výrobcu zn.
TIGER TURF FC 60 (Soccer Champion), ktorý je certifikovaný
ako FIFA++
• tento trávnik je tvorený zo špeciálnych monofilných vlákien
dvoch druhov - vlákna v tvare „S“ a vlákna v tvare „C“ - zabezpečujú jeho väčšiu odolnosť, stálosť (pružnosť vlákna) a lepšie
držanie granulátu v trávniku
• výška vlákna trávnika - 60 mm
• výplň trávnika tvorí špeciálny (kvalitný) gumový granulát EPDM
• miešaný sivej a čiernej farby.
• osvetlenie hracej plochy: v priemere 200 - 250 luxov (20
svietidiel x 2 000 W)
• celá hracia plocha je dookola ohradená ochrannou sieťou do
výške 8,0 m
• hracia plocha vybavená svetelnou tabuľou
• uvedená hracia plocha - je hlavným zápasovým (nielen tréningovým) ihriskom - vďaka uvedenému typu trávnika a typu
granulátu umožňuje jeho celoročné využitie
PRENÁJOM
hracej plochy s umelým trávnikom
Mesto Spišská Belá ako prevádzkovateľ (správca) futbalového
štadióna v Spišskej Belej ponúka uvedené futbalového ihrisko
- hraciu plochu s umelým trávnikom do prenájmu za týchto
podmienok:
Cenník prenájmu:
Prenájom celej hracej plochy
na prípravný zápas bez osvetlenia
Prenájom celej hracej plochy
2.
na prípravný zápas s osvetlením
Prenájom celej hracej plochy
3.
na tréningovú jednotku bez osvetlenia
Prenájom celej hracej plochy
4.
na tréningovú jednotku s osvetlením
1.

150 EUR
170 EUR
110 EUR
125 EUR

Prípravný zápas - trvanie 120 min.
Tréningová jednotka - trvanie 90 min.
Platba za prenájom je vopred pred začatím využívania hracej plochy v hotovosti do pokladne správcu ihriska. Užívateľovi bude
vystavený doklad o tejto úhrade. Príjmy z prenájmu ihriska sú
príjmom rozpočtu mesta.
ZĽAVY:
Ak ten istý futbalový klub odohrá v rámci jedného kalendárneho
roka 10 prípravných zápasov, tak v poradí 10. zápas má bezplatne.
Ak ten istý futbalový klub uskutoční 10 tréningov v rámci jedného
kalendárneho roka, tak v poradí 10. tréning má bezplatne.
Harmonogram využitia ihriska je uverejnený na
www.msk.spisskabela.sk
Kontakt na správcu štadióna:
Jozef Kuna - tel. 0915 393 657,
mail: prenajom.ihriska@gmail.com

Mestský športový klub
SLAVOJ SPIŠSKÁ BELÁ
Petzvalova 18, Spišská Belá
Ponuka na umiestenie reklamy
na futbalovom štadióne (sponzoring)
Miesto umiestnenia reklamy:
- na vnútornom oplotení štadióna - oproti tribúne pre divákov
Veľkosť reklamnej plochy a ročná cena za umiestnenie reklamy

Veľkosť č. 1 - 250 cm x 125 cm = 350 EUR
Veľkosť č. 2 - 500 cm x 125 cm = 600 EUR
V uvedenej cene je zahrnutá aj samotná výroba reklamného pútača (banera) vrátane spracovania grafického návrhu a montáže reklamy na štadióne. Cieľom takého postupu je zabezpečiť jednotnú
veľkosť a jednotný celkový dizajn reklamných plôch na štadióne.
Každý sponzor (objednávateľ reklamy) predloží svoje požiadavky
na obsah reklamy vrátane predstavy o grafickom návrhu reklamy.
Grafický návrh reklamy bude so sponzorom (objednávateľom reklamy) odsúhlasený pred jeho vyrobením.
Zmluva o reklame sa uzatvára na dobu 3 rokov - každý rok uhradí
sponzor (objednávateľ reklamy) dohodnutú ročnú cenu za reklamu. Príjem z reklamy je priamo príjmom futbalového klubu.
Sponzor klubu má nárok okrem nároku na umiestenie reklamného
banera (pútača) aj na dve permanentky na bezplatný vstup na
všetky zápasy domáceho MŠK SLAVOJ.

V prípade záujmy kontaktujte správcu ihriska:
Jozef Kuna, mobil: 0915 393 657,
mail: prenajom.ihriska@gmail.com
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Medzinárodný halový futbalový turnaj v Bochni
Dňa 12. februára 2012 sa naši
mladší žiaci zúčastnili medzinárodného futbalového turnaja
v Poľsku v meste Bochnia. Je
to už XII. ročník Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego
w kategorii trampkarzy rocznik
1997/1998 a młodzików rocznik
1999/2000 im. Tomka Piotrowskiego.
Na turnaji sa zúčastnilo osem
družstiev, z toho 4 družstvá
tvorili starší žiaci, kde mali zastúpenie chlapci z 1. MFK Kežmarku a 4 družstvá mladší žiaci,
v ktorom mal zastúpenie aj MŠK
Slavoj Spišská Belá. V príjemnej
atmosfére si zmerali svoje futba-

lové umenie mužstvá mladších
žiakov MOSiR Bochnia, Okocimski Brzesko, Akademia Pilkarska
2011 Zabierzow z Poľska a MŠK
Slavoj Spišská Belá. Myslím si,
že turnaj mal nielen vysokú
športovú úroveň, ale dovolím si
napísať, aj medzinárodno - priateľskú. Polovica chlapcov bola
od soboty poobedia ubytovaná
v rodinách poľských hráčov
a druhá polovica na ubytovni,
kde bolo všetkým poskytnuté
nielen ubytovanie a strava, ale aj
pestrý program až do samotného turnaja, ktorý začal v nedeľu
o deviatej hodine ráno v krásnej
športovej hale v Bochni. Aj počas
turnaja bolo zabezpečené občer-

stvenie pre chlapcov a ostatných
zodpovedných. Naši chlapci si
zmerali sily s troma poľskými
družstvami, ktoré boli na veľmi
vysokej hernej úrovni. I napriek
tomu, že nevyhrali ani nad jedným z nich, snaha a túžba po
víťazstve sa im uprieť nedá.
Možno práve tá veľká túžba
po víťazstve a neskúsenosť hrať
v takej veľkej športovej hale s takými kvalitnými súpermi ako
boli poľské družstvá, spôsobilo
aj ich umiestnenie na 4. mieste.
Naším najlepším hráčom sa stal
jeden z brankárov Branislav
Tetemonte, ktorý si odniesol
krásnu cenu. Ani ostatní chlapci neobišli naprázdno.
Každý z nich dostal
sladkú odmenu a domov sme si doniesli
aj nádherný pohár
s diplomom. Netreba
však skláňať hlavu,
pretože to bola ďalšia dobrá skúsenosť
a motivácia nielen
pre nás, trénerov, ale
predovšetkým našich
chlapcov, ktorí si možno začínajú uvedomovať, čo je
ešte potrebné dotrénovať a ako
k samotnému futbalu pristupovať. Pevne veríme, že sa takýchto
turnajov zúčastníme čo najviac
a získame spoločne skúsenosti
a nové poznatky nielen vo futbale, ale aj prípravou a organizovaním turnajov. Samozrejme,
všetko sa to dá zorganizovať aj
u nás, je však dôležitá aj podpora ostatných ľudí a v neposlednom rade aj sponzorov. Turnaj
v Poľsku sponzorovali dvadsiati
sponzori, ktorí určite prispeli
nemalou finančnou čiastkou
alebo vlastným pričinením
k organizácii turnaja. Priznám
sa, že som na takom turnaji, čo

1. Slovenská basketbalová liga
ŽENY - skupina Východ - celková tabuľka (stav k 10. 3. 2012)
1.
2.
3.
4.
5.

Team
BK EILAT PU Prešov
TYDAM UPJŠ Košice
ŠKBD SNV
MBK Spišská Belá
BK ZŠ Zvolen

Z
7
7
7
7
6

B+
470
493
389
384
312

B325
384
431
483
425

V
7
5
3
1
1

P
0
2
4
6
5

S
145
109
-42
-99
-113

B
14
12
10
8
7

sa týka kvality hry a celkovej organizácie, nebol. Pevne verím, že
aj u nás sa nájdu nadšenci, ktorí
napomôžu k zlepšeniu a a skvalitneniu športu v našom meste.
Nedá sa ponechať celú ťarchu
len na mesto a niekoľkých ľudí,
ktorí sa o skvalitnenie športu
v našom meste snažia. Touto
cestou by som chcel vysloviť
poďakovanie aj rodičom detí,
ktorí na poslednú chvíľu vybavili pasy, lebo bez nich by sme
sa tohto turnaja nemohli zúčast-

niť. Turnaja sa zúčastnili: Mário
Scholtz, Leo Línek, Samuel
Boleš, Ľudovít Scholtz, Samuel
Zednikovič, Igor Knieszner,
Matej Ježík, Marek Knieszner,
Ján Sedlák, Erik Jurčák, Damián Bombara, Jakub Belončák, Ján
Neupauer, Branislav Tetemonte,
Alexander Lopatovský, Lenka
Líneková a tréneri i vedúci PaedDr. Ľudovít Gumulák, Peter
Tomas, Miloš Knieszner a Ján
Gallik.
PaedDr. Ľudovít Gumulák

Slovenská hokejbalová extraliga
U16 2011/2012
4. turnaj 11. 3. 2012- Vrútky
CVČ P.A.K. Podolínec - HBK Kometa Vrútky
Góly: Reľovský- Matúška, Honko

1:2 (1:1, 0:1)

Fighters Spišská Belá - MHK Worms Kežmarok
3:7 (0:4, 3:3)
Góly: Bednarčík 2, Čupka- Zwick 4, Chmeľ, Tešlár, Krúpa
ŠK 98 Pruské - CVČ P.A.K. Podolínec
7:2 (4:2, 3:0)
Góly: Ilončiak 4, Cíbik 2, Krčmárik- Osvald, Zavadský
Fighters Spišská Belá - JK Medokýš Martin
4:3 (3:1, 1:2)
Góly: Čupka, Kiska, Zadžora, Bednarčík- Bobek, P. Fírek, Tomečko
HBK Kometa Vrútky - ŠK 98 Pruské
Góly: Urbánek, Kanera- Cíbik 2

2:2 (2:1, 0:1)

CVČ P.A.K. Podolínec - JK Medokýš Martin
1:9 (1:3, 0:6)
Góly: Zavadský- Hodas 3, Kužeľ, Cerjan, Čoreja, Paško, Stranianek,
Haščák
TABUĽKA PO 4. TURNAJI
1. ŠK 98 Pruské
2. MŠK Worms Kežmarok
3. Fighters Spišská Belá
4. HBK Kometa Vrútky
5. JK Medokýš Martin
6. CVČ P.A.K. Podolínec
7. DT ŠG Živena P. Bystrica

9
8
9
10
8
10
6

7
7
6
3
3
1
0

2
1
0
2
1
0
0

0
0
3
5
4
9
6

43: 9
56:12
56:24
20:18
26:18
11:60
4:75

16
15
12
8
7
2
0
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