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Aj starostovia podporujú olympijské hry
Dňa 8. februára sa uskutočnilo zasadnutie Regionálneho
združenia tatranských a podtatranských obcí v Dolnom
Smokovci. Na tomto stretnutí sa
diskutovalo o záveroch z ostatného rokovania Rady ZMOS-u a o aktuálnych problémoch
miest a obcí.
Nosnou témou boli aktuálne
problémy v oblasti školstva,
najmä zmeny vo financovaní
záujmového vzdelávania a jeho
dôsledky na fungovanie centier
voľného času. Financie na prácu
s deťmi dostanú všetky obce na
deti vo veku od 5 do 14 rokov.
Avšak povinnosťou tejto obce
nie je ich posunúť do centra voľného času, dokonca ich použiť
na prácu s deťmi. Ďalším problém samospráv je zabezpečiť
5% navýšenie platov všetkých
zamestnancov v školstve, kde
si prítomní dohodli na postupe
v tejto veci, ale najmä musia byť
samosprávy veľmi opatrné, keďže sľúbené financie zo štátneho
rozpočtu nemusia postačovať na
uvedené navýšenie platov na
celý rok 2013. V oblasti školstva
je mnoho ďalších problémov,
ktorým chýba systémové riešenie a preto ZMOS pripravuje
v marci programovú konferenciu Ako ďalej v školstve, na ktorej chce hovoriť o systémových
zmenách v oblasti školstva.
Ďalšou vážnou témou rokovania bola aktuálna prognóza
vývoja daňových príjmov plynúcich do štátneho rozpočtu
zverejnená MF SR, ktorá hovorí
o opätovnom znížení týchto príjmov, a teda aj o znížení prímov
pre rozpočty miest a obcí. Starostovia diskutovali aj o novele
Obchodného zákonníka, podľa
ktorej sa určuje maximálna doba
splatnosti faktúr vo verejnej
správe na 30 dní.
Rovnako veľmi vážnou témou
je novela zákona o verejnom obstarávaní, od ktorej samospráva
očakáva zrýchlenie, zjednodušenie a kvalitatívne zlepšenie procesu verejného obstarávania, a či

tomu tak bude, to uvidíme o niekoľko mesiacov. Diskutovalo sa
aj o veľmi zložitom a komplikovanom čerpaní eurofondov 2007
- 2013, ako aj o príprave nového
programovacieho obdobia pre
čerpanie fondov EÚ v rokoch
2014 - 2020.
Predseda tohto združenia
Štefan Bieľak informoval svojich kolegov aj o príprave metodiky na spracovanie auditu
verejnej správy, ktorej cieľom
je aj analýza súčasného stavu
výkonu kompetencií miestami
a obcami. Hovorilo sa aj o príprave 24. snemu ZMOS-u, ktorý sa uskutoční v Nitre 28. - 29.
mája 2013. Na tomto stretnutí
boli starostovia a primátori informovaní o vzniku Krajskej
organizácie cestovného ruchu
s názvom Severovýchod Slovenska so sídlom v Prešove,
pôsobiacej na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK),
ktorá začala svoju činnosť od
1. januára tohto roka. Jej členmi
sú PSK a všetkých 6 oblastných
organizácií cestovného ruchu
pôsobiacich na území Prešovského samosprávneho kraja.
Táto téma vyvolala aj diskusiu
o budovaní a prevádzkovaní
cyklotrás a zimných bežeckých
trás, najmä padali otázky typu:
kto má byť nositeľom týchto
aktivít, kto to má financovať.
Rovnako veľmi vážnou témou
pre najbližšie obdobie je pokračovanie výstavby diaľničného

privádzača Poprad - Kežmarok,
a to príprava na realizáciu 2. etapy Veľká Lomnica - Kežmarok
(s obchvatom Veľkej Lomnice,
Huncoviec a Kežmarku). Ako
uviedol Štefan Bieľak, predseda združenia, táto myšlienka
sa musela opätovne oprášiť
a aktivita musela prísť aj zdola.
Ide o spoločnú aktivitu miestnej
samosprávy (uvedeného regionálneho združenia so sídlom
v Spišskej Belej) a miestnej štátnej správy (Obvodného úradu
v Kežmarku).
V súčasnosti Slovenská správa ciest realizuje verejné obstarávanie na výber spracovateľa

projektovej dokumentácie na
túto stavbu. Medzi prítomnými
padol aj názor na dobudovanie
tohto privádzača až po Spišskú
Belú. Na záver stretnutia sa
diskutovalo aj o spoločnej kandidatúre Slovenska a Poľska
na uskutočnenie Olympijských
hier 2022. Po dlhšej vecnej
diskusii prítomní starostovia
a primátori z okresu Poprad
a Kežmarok vyjadrili jednomyseľnú podporu tejto myšlienke
a ponúkli vláde SR súčinnosť
pri napĺňaní tejto myšlienky
v regióne Tatier. Táto kandidatúra prinesie celému regiónu
rozvoj potrebnej infraštruktúry
i služieb cestovného ruchu a prinesie aj zamestnanosť.

Predseda PSK v kežmarskom okrese
Vo štvrtok 21. februára 2013
navštívil okres Kežmarok predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. Navštívil Strednú odbornú školu na
Garbiarskej ulici v Kežmarku,
následne Hotelovú akadémiu,
kde na pracovnom obede
s riaditeľmi stredných škôl
a poslancami Zastupiteľstva
PSK za okres Kežmarok diskutoval o aktuálnych problémov
stredného školstva na Sloven-

sku i v Kežmarku. Následne si
predseda PSK obhliadol priestory bývalého denného stacionára
Korytnačka, ktoré prešli do majetku VÚC koncom minulého
roka a tento denný stacionár
bude prevádzkovať o niekoľko
týždňov Domov sociálnych služieb v Ľubici (ďalej len DSS) ako
svoje elokované pracovisko. Aj
za prítomnosti riaditeľky tohto
DSS a poslancov Zastupiteľstva
PSK (Štefana Bieľaka, Mirosla-

va Perignátha a Pavla Slovíka)
diskutovali o rozsahu opravy
týchto priestorov a o potrebe
finančných prostriedkov na
túto opravu. Na záver v Múzeu
v Kežmarskom hrade predseda
a poslanci PSK diskutovali
s riaditeľkou múzea Erikou
Cintulovou o ukončenej oprave
strechy hradu a o potrebe sanácie múrov (stien) priestorov múzea, ktoré v niektorých miestach
vyžadujú okamžitý zásah.
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STRANA 2
PODPREDSEDNÍČKA
NR SR V KEŽMARKU
Dňa 23. februára 2013
navštívila okres Kežmarok
podpredsedníčka Národnej
rady SR Renáta Zmajkovičová. Pod jej záštitou sa
v priestoroch Strednej odbornej školy na Garbiarskej
ulici v Kežmarku uskutočnilo podujatie pod názvom
Valentínska kapustnica pre
sociálne slabších ľudí. Po
stretnutí s občanmi sa stretla
s prítomnými starostami (aj
za prítomnosti primátora
nášho mesta) a diskutovali
o aktuálnych problémoch
miest a obcí a ako aj o problémoch a potrebách okresu
Kežmarok.
KOMU V MESTE MÔŽETE
DAROVAŤ ČASŤ
ZO SVOJEJ DANE (tzv. 2%)
V NAŠOM MESTE?
• Mestský športový klub
Slavoj Spišská Belá
• DUKÁTIK - Materská škola
Spišská Belá
• Jaskyniarska skupina Spišská Belá
• Mestský basketbalový klub
Spišská Belá
• Automotoklub Spišská
Belá
• Mestský poľovnícky spolok
POĽANA Spišská Belá
• Občianske združenie pri
ZUŠ 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.
Triedený zber komunálneho
odpadu v roku 2013
VRECOVÝ SYSTÉM
PLASTY
KOVY

21. marec
11. apríl
2. máj
23. máj
13. jún

PAPIER
SKLO
TETRAPAKY

22. marec
12. apríl
3. máj
24. máj
14. jún
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Rokovali o cestovnom ruchu
Dňa 28. februára 2013 sa
stretli členovia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry
- Spiš - Pieniny na výročnom
valnom zhromaždení v Kežmarku (na zhromaždení naše
mesto zastupoval primátor
mesta). Hodnotili svoj prvý rok
činnosti - spoločnej spolupráce
27 členov tejto organizácie.
Na zhromaždení sa schválila
správa o činnosti, v ktorej výkonná riaditeľka organizácie

Gabriela Bodnárová poukázala
na konkrétne výstupy: vydané
propagačné materiály, účasť
na veľtrhoch cestovného ruchu
a novovyznačené, resp. preznačené staré cyklotrasy v našom
regióne. Zaujímavá je aj nová
webstránka: www.tatryspispieniny.sk. Zároveň prítomní členovia potvrdili výšku členského
na rovnakej úrovni ako v roku
2012. Živá diskusia sa rozpútala
o pláne aktivít organizácie v roku

2013, ktorý bude základom pre
podanie projektu na Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR
o získanie dotácie zo štátneho
rozpočtu na túto marketingovú
činnosť. V roku 2012 organizácia
takto získala cca 26 300 €. O obsahu tohto plánu i samotného
projektu budú členovia organizácie ešte diskutovať s cieľom
nájsť najúčinnejšie formy marketingovej kampane v oblasti
cestovného ruchu.

Zoznam dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta
na rok 2013
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Názov organizácie
MŠK SLAVOJ Spišská Belá - futbalový oddiel
MŠK SLAVOJ Spišská Belá - hokejbalový oddiel
MŠK SLAVOJ Spišská Belá - stolnotenisový oddiel
Automobilový klub Spišská Belá
Racing Klub Spišská Belá
Mestský basketbalový klub Spišská Belá
Spišská katolícka charita, ADS Kežmarok
Katolícka jednota Slovenska, pobočka Spišská Belá
Miestny klub Slovenského orla
Jaskyniarska skupina Spišská Belá
Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia
Slovenský zväz chovateľov, Základná organizácia Sp. Belá
Mestský poľovnícky spolok Poľana, Sp. Belá
Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá
Regionálne združenie zdravotne postihnutých, zákl. org. Spišská Belá
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, zákl. org. Spišská Belá
Združenie SEGMENT 2006 (Belianska dychovka)
THEATROBALANS Spišská Belá (divadlo)
CELKOM (EUR)

V uvedenom prehľade nie je
uvedená dotácie poskytnutá ako
príspevok mesta na záujmovú
činnosť detí v centre voľného
času a v doterajších školských
strediskách záujmovej činnosti
pri oboch základných školách
- súhrne je to suma 21 272 eur.
Pokiaľ ide o príspevok pre
futbalistov, tak zo sumy 17 000
eur predstavujú náklady na
rozhodcov, štartovné a dopravu na zápasy pre 8 futbalových
mužstiev sumu cca 15 000 eur.
Vlastnou aktivitou si futbalisti
musia získať ešte sponzorské
vo výške cca 6 000 eur na pokrytie ostatných nákladov na
celoročnú činnosť. Dotácia vo
výške 4 500 eur pre hokejbalistov postačovať nebude, tu
im mesto plánuje získať ďalšie
mimorozpočtové zdroje pre ich
činnosť (účasť 3 družstiev v slovenskej extralige). Radi uvítame
sponzorov, ktorí budú ochotní

hokejbalistom pomôcť alebo
tých, ktorých chcú venovať svoje
2 % z dane na tento šport.
V prípade stolných tenistov
a basketbalistiek sa poskytnutá
dotácia použije najmä na dopravu, štartovné a na úhradu
telocvične. V prípade miestnych dobrovoľných hasičov ide
o príspevok na administratívnu
činnosť spojenú s vedením
ich spolku, nakoľko náklady
spojené s údržbou hasičskej
techniky a s ich technickým

Dotácia
na rok 2012

Dotácia
na rok 2013

17 000,00
500,00
3000,00
800,00
200,00
4 000,00
2 500,00
1 800,00
250,00
500,00
500,00
100,00
500,00
700,00
120,00
600,00
250,00
33 320,00

17 000,00
4 500,00
2 300,00
800,00
200,00
3 500,00
2 500,00
2 000,00
300,00
500,00
500,00
200,00
400,00
300,00
700,00
200,00
500,00
250,00
36 650,00

a materiálnym vybavením
a prevádzkovaním hasičskej
zbrojnice znáša mesto priamo
zo svojho rozpočtu ako náklady
na mestský hasičský zbor. V prípade dotácie pre Spišskú katolícku charitu ide o príspevok za
opatrovanie konkrétnych ľudí
z nášho mesta v rámci nákladov
na opatrovateľskú službu, ktoré
je povinné uhrádzať mesto (nejde o príspevok na činnosť tejto
charity, ale refundáciu nákladov
za opatrovateľskú službu).

Stretnutie OR PZ so starostami
okresu Kežmarok
Dňa 22. februára 2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku s primátormi
a starostami okresu Kežmarok. Na tejto porade zástupcovia štátnej
polície prezentovali výsledky svojej práce počas uplynulého roka na
území okresu Kežmarok, hodnotili spoluprácu s obcami a mestami a s ich obecnými či mestskými políciami. Diskutovalo sa najmä
o činnosti poriadkovej a dopravnej polície a o majetkovej trestnej
činnosti či porušovaní verejného poriadku.
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Plánované opravy ciest
Regionálni poslanci odsúhlasili finančnú spoluúčasť
Prešovského sa mosprávneho
kraja na 7 projektov v rámci
modernizácie ciest a mostov.
Pre Prešovský kraj bola vyčlenená čiastka 10,3 milióna eur,
pričom spoluúčasť je 565 000
eur. Ide o projekty, ktoré budú
podané v rámci Regionálneho
operačného programu - opatrenie 5.1. a spolufinancované
z Európskej únie (75%) a zo
štátneho rozpočtu (20%).
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
(SÚC PSK) jednotlivé kritické
úseky ciest 2. a 3. triedy zara-

dila do 7 žiadostí o nenávratný
finančný príspevok. Z toho
4 žiadosti budú zamerané na
modernizáciu ciest, dve na
rekonštrukciu mostov a jedna
na stabilizáciu zosuvov v kraji.
Predpokladaná dĺžka modernizácie ciest je 62 kilometrov
súhrne vo všetkých okresoch
kraja. „Výber úsekov má svoju
logiku a náväznosť prechodu
cez jednotlivé okresy.
Projekty zamerané na mosty
riešia rekonštrukciu 7 mostov
a výstavbu nového mosta,“
upresnil riaditeľ SÚC PSK Vladimír Kozák. Na otázku, kedy sa
ráta s realizáciou, odpovedal, že

ak budú žiadosti dobre pripravené a úspešné, so stavebnými
prácami by chceli začať ešte
tento rok.
Na oblasť Poprad a Stará
Ľubovňa (t. j. okresy Poprad,
Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa) bude spracovaný projekt
s predbežnými nákladmi 1,790
mil. eur. Konkrétne by sa mali
opraviť v okrese Kežmarok cesta
Reľov - Spišská Belá za 390 000
eur a cesta s mostom Ľubica
(časť Pod lesom) - Kežmarok za
400 000 €. V okrese Poprad to
budú cesty: Vydrník - Spišský
Štiavnik za 50 000 € a Spišská
Teplica - Poprad za 250 000 €.

Výročná schôdza rybárov
Dňa 23. februára 2013 sa
uskutočnila výročná schôdza
Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej
Belej. Rybári hodnotili svoju
činnosť a hospodárenie za uplynulý rok. Zároveň schválili plán
hlavných úloh organizácie na rok
2013. Medzi ne patrí aj oprava výpustu z rybníka a oprava prívodu vody do rybníka, ktoré budú
finančne náročné. Živá diskusia
bola aj o vykonávaní dobrovoľnej brigádnickej činnosti členov
organizácie a o zarybnení vôd

v ich revíri. Diskutovalo sa aj
o spôsobe využívania Belianskeho rybníka rybármi aj ostatnou
verejnosťou. Prítomný primátor
informoval, že mesto pripravuje
zmluvu o spolupráci medzi mestom a miestnymi rybármi, ktorej
obsahom bude dohodnutie si
pravidiel užívania celej zóny Belianskeho rybníka, keďže stavba
rybníka a rybárskeho domu patrí rybárom, pozemky pod nimi
a okolo nich sú už vlastníctve
mesta. Následne bude spoločne
spracovaný návštevný poriadok

oddychovej zóny Beliansky rybník, ktorý bude určovať práva
a povinnosti pre všetkých návštevníkov tejto zóny. Primátor
mesta informoval aj o realizácii
dvoch projektov, ktoré majú
vplyv na miestnych rybárov,
a to projekt odkanalizovania
Belianskeho potoka a projekt
Regulácie Belianskeho potoka. Oba projekty by mali byť
ukončené koncom tohto roka
a výrazne zlepšia kvalitu vody
v Belianskom potoku i v rieke
Poprad.

Diaľničný privádzač pod Tatrami
Práce na privádzači Poprad
- Kežmarok by mohla urýchliť
slovensko-poľská kandidatúra na usporiadanie zimnej
olympiády. Už v tomto roku sa
mala podľa pôvodných plánov
otvárať druhá etapa diaľničného privádzača I/67 Poprad
- Kežmarok od Veľkej Lomnice až do Kežmarku. Podľa
prednostu Obvodného úradu
v Kežmarku Jána Ferenčáka sa
mal tento úsek začať stavať už
v roku 2008 a tohto roku sa mala
„strihať páska“. Doteraz sa však
na tomto úseku ani nezakoplo.
Okrem všeobecného nedostatku finančných prostriedkov
si za tento stav čiastočne môžu
aj samotné obce, ktorých sa
výstavba privádzača dotýka.
„Je pravdou, že aj procesy zmien
územných plánov spôsobili toto
zdržanie a varianty sa niekoľkokrát menili, ale napriek tomu,
intenzita prípravy nebola taká,
akú dostane teraz a procesy sa

zrýchlia,“ povedal na tlačovej
besede v Kežmarku primátor
Spišskej Belej Štefan Bieľak.
Slovenská správa ciest v závere
minulého roka vyhlásila súťaž
na vypracovanie dokumentácie
stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Víťaz súťaže bude mať na
dodanie projektovej dokumentácie 13 mesiacov od podpisu
zmluvy. Až po dodaní týchto
dokumentov bude možné požiadať o územné rozhodnutie,
vypracovať dokumentáciu na
stavebné povolenie, majetkovo-právne vyrovnanie a vydanie
stavebného povolenia. Samotné
usporiadanie pozemkov bude
podľa Bieľaka náročný proces
vzhľadom na rozdrobenosť pozemkov v tejto lokalite. „Možno do nejakých štyroch rokov
by sme mohli hovoriť o začatí
stavby,“ dodal Bieľak.
Druhá etapa privádzača
nadviaže na už vybudovanú

časť pri čistiarni odpadových
vôd v Poprade-Matejovciach
a končiť by mala mať za mestom Kežmarok, pri lokalite
Pradiareň.
Podľa nových termínov by
sa druhá etapa diaľničného
privádzača mala začať stavať
v roku 2016 a dokončená by
mala byť v roku 2019. Výstavbe diaľničného privádzača od
Kežmarku môže pomôcť avizovaná spoločná poľsko-slovenská
kandidatúra na usporiadanie
zimných olympijských hier
v roku 2022.
„Kandidatúra na usporiadanie zimných olympijských
hier môže celý proces prípravy
a výstavby privádzača urýchliť,“
uviedol Bieľak. Prvá vec, ktorú
treba podľa Bieľaka doriešiť
v súvislosti s prípadným usporiadaním olympiády, je práve
doprava.
(Zdroj:
Podtatranské noviny)
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VALETÍNSKA
KVAPKA KRVI
V nedeľu 10. 2. 2013 Mesto
Spišská Belá v spolu práci
NTS v Poprade zorganizovali
v našom meste už tradičnú
Valetínsku kvapku krvi. Počas toho dňa v čase od 8.00 do
12.30 h bolo možné bezplatne darovať krv v priestoroch
Mestského úradu. Bezplatne
darovali krv títo 29 darcovia:
Lýdia Strellová, Rastislav
Lech, Marek Podolinský,
Veronika Gurová (nemohla
darovať), Pavol Mrázik, Mária Britaňáková, Štefan Bieľak,
Zuzana Dlugošová, Miroslav
Strella, Adriana Hradická,
Zuzana Ploščicová, Matuš
Monka, Daniela Knutelská,
Peter Tomas, Ľubomír Šmindák, Maroš Neupauer, Daniel
Ištocy, Jaroslav Kiska, Jana
Tomalová, Lucia Pješčáková,
Daniela Čabanová, Michal
Neupauer, Matúš Vadovský,
Anna Vadovská (nemohla
darovať), Matúš Marhefka,
Mária Makovská, Ondrej
Mačutek, Gabriela Grotkovská (nemohla darovať), Peter
Mazurek (nemohol darovať).
Ďakujeme! Určite týchto darcov mohlo byť tento rok viac,
tak dúfame, že o rok využije
túto príležitosť viac ľudí (aj
prvodarcov).
20 ROKOV POBOČKY KJS
V SPIŠSKEJ BELEJ
Dňa 11. februára 2013 sa
uskutočnilo výročné zasadnutie členskej základne
pobočky Katolíckej jednoty
Slovenska v Spišskej Belej.
Išlo o slávnostné stretnutie,
keďže miestna pobočka si
pripomenula 20. výročie od
svojho založenia. Bilancovalo
sa 20 úspešných rokov činnosti tejto organizácie v našom
meste. Primátor mesta Štefan
Bieľak poďakoval prítomným
členom za ich aktívnu činnosť
počas uplynulých rokov, potvrdil, že sú v našom meste
stálou súčasťou aj spoločenského (občianskeho) diania
v meste ako organizácia
neziskového sektoru a predsedníčke pobočky Viere
Siskovej odovzdal ďakovný
list mesta s malým sladkým
prekvapením pre všetkých
prítomných.
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Zástupcovia MAS v Spišskej Belej
Zástupcovia miestnych
akčných skupín (MAS), verejno-súkromných partnerstiev
a ďalších inštitúcií neziskového
sektora pôsobiacich na území
Prešovského kraja dňa 13. februára v Spišskej Belej diskutovali
spoločne so zástupcami Oddelenia regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
na svojom druhom stretnutí
v tomto roku na témy integrovaného rozvoja vidieka. Aktuálne
prioritnou témou je spoločný
postup pri príprave na nové
programové obdobie Európskej
únie na roky 2014 - 2020 a snaha, aby sa pri definovaní priorít
programových dokumentov na
národnej úrovni nastavili pravidlá tak, aby umožnili efektívne
využívať navrhované nástroje
Európskej únie špecificky pre
rozvoj vidieckych oblastí, a to
predovšetkým integrovaným
prístupom vychádzajúc zo
stratégie Európa 2020. Prešovský kraj z hľadiska hustoty
osídlenia je v ponímaní štandardov Európskej únie typickým
vidieckym územím vrátane
horských oblastí.
V súlade s aktuálne schválenými strategickými doku-

mentmi vlády Slovenskej
republiky k príprave nového
programového obdobia a vychádzajúc z aktuálnych návrhov nariadení Európskej únie
účastníci stretnutia vyjadrili
nevyhnutnosť v podmienkach
Slovenskej republiky čo najrýchlejšie zadefinovať mechanizmus
implementácie integrovaných
nástrojov územného rozvoja
- Integrovaných územných
investícií (IUI) a Komunitne
riadeného miestneho rozvoja
(CLLD) tak, aby sa zabezpečil
požadovaný územný priemet
pre podporu rozvojového potenciálu na regionálnej a miestnej úrovni.
Začiatkom marca sa plánuje
uskutočniť tretie stretnutie,
opätovne na pôde Prešovského
samosprávneho kraja spolu,
kde s pracovníkmi oddelení
regionálneho rozvoja ďalších
samosprávnych krajov sa aktéri miestneho a regionálneho
rozvoja v Prešovskom kraji
spoločne podelia o doterajšie
skúsenosti pri využívaní prístupu LEADER, ktorý predstavuje najosvedčenejšiu metódu
rozvoja vidieckych oblastí na
území celej Európskej únie.

Spoločenská kronika
• december 2012
Narodili sa:
Juraj Mešár, Nikolas Suchanovský, Matej Pisarčík, Marko Britaňák, Lenka Martvoňová, MaximBraviak
Životného jubilea sa dožívajú:
Štefan Palubjak 93 rokov, Mária Pacigová 90 rokov, Zita Bekešová
85 rokov, Ema Horničáková 85 rokov, Júlia Sisková 85 rokov,
Mária Kornajčíková 80 rokov, Eva Pavlíková 70 rokov, Edeltrauda
Šoltésová 70 rokov
Navždy nás opustili:
Helena Straková, Anna Zemanová, Mária Belerová

• január 2013
Narodili sa:
Timea Suchanovská, Jozef Trulík, Evelyn Pavlíková, Liana Adamjaková, JessicaStupáková
Životného jubilea sa dožívajú:
Alžbeta Friedová 90 rokov, Agnesa Justová 90 rokov, Anna Kostková 90 rokov, Valentín Kačmarčík 85 rokov, Anna Kovalčíková
85 rokov, Anna Kalafutová 80 rokov, Mária Oravcová 80 rokov,
Mária Vnenčáková 80 rokov, Ladislav Fiamčík 75 rokov, Anna
Gemzová 75 rokov, Agnesa Heldáková 75 rokov, Anna Bombarová 70 rokov, Ján Britaňák 70 rokov, Ján Pašinský 70 rokov
Navždy nás opustili:
VeronaPichnarčiková, Jakub Dvorožňák, Ján Kozák, Alžbeta
Monková

Miestne akčné skupiny (MAS)
predstavuje verejno-súkromné
partnerstvo, ktoré vzniká ako
inštitucionalizované partnerstvo
verejného a súkromného sektora
vrátane občianskeho a neziskového, ktoré pôsobia na určitom
území. Prostredníctvom MAS
sú do praxe zavádzané princípy prístupu Leader v záujme
miestnej komunity smerujúce
k integrovanému rozvoju vidieckeho územia.
Na území Slovenska pôsobí
doteraz 29 miestnych akčných
skupín s oficiálnym štatútom
MAS (z toho na území PSK sú
4 MAS) a ďalšie desiatky verejno-súkromných partnerstiev
pracujúcich v súlade s prístupom LEADER. Na území celej
Európskej únie pôsobí 2301
MAS, u našich susedov v Českej

republike 112, v Maďarsku ich je
92 a skoro celé územie pokryté
princípom LEADER majú naši
severní susedia v Poľskej republike, kde pôsobí až 336.
Akronym LEADER znamená Liaison Entre Actions de
Dévelopement de le Économie
Rurale (spájanie aktivít, ktoré
podporujú hospodársky rozvoj
vidieka). Cieľom prístupu Leader je podporovať obyvateľov
vidieckych oblastí, aby na
základe vzájomnej spolupráce
na báze partnerstva prekonali
nové problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia, aby sa zamysleli nad dlhodobým potenciálom
svojich oblastí a implementovali
spoločne vytvorené integrované,
vysoko kvalitné a originálne
stratégie trvalo udržateľného
rozvoja svojho územia.

Oznam mestskej knižnice
Mestská knižnica v Spišskej
Belej si dovoľuje upozorniť a pripomenúť čitateľom povinnosť
vrátiť knižné jednotky (knihy),
ktoré si požičali v našej knižnici
a nevrátili ich v určenom termíne výpožičnej doby.
V marci (mesiac knihy)
v dňoch od 18. 3. 2013 - 24. 3.
2013 bude prebiehať na celom
Slovensku akcia Týždeň slovenských knižníc pod názvom
Knižnice pre všetkých. V tomto
čase je možné vrátiť vypožičané
a nevrátené knihy bez platenia
sankčných poplatkov (za nevrá-

tenie knihy v určenom termíny)
a bez finančnej náhrady za tieto
knihy.
Ak v tomto termíne knihy
nebudú vrátené, bude knižnica vymáhať nielen sankčné
poplatky za nevrátenie knihy
(za upomienky), ale aj hodnotu
samotnej knihy (ako náhradu
škody tým spôsobenú mestskej
knižnici).
Preto využite uvedenú možnosť vrátiť knihy bez týchto
sankcií/poplatkov.
Eva Janusová,
vedúca mestskej knižnice

Ekumenické stretnutie
V nedeľnom popoludní 17. 2. 2013 sa v gréckokatolíckom Kostole
sv. Cyrila a Metóda v Spišskej Belej uskutočnila ekumenická pobožnosť troch cirkevných spoločenstiev pôsobiacich v našom meste
- rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Aj touto
formou duchovní správcovia uvedených cirkví chcú zbližovať ľudí
a budovať a upevňovať jednotu medzi ľuďmi aj v našom meste.
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Ťažba štrkov v Strážkach
Dňa 19. 2. 2013 sa uskutočnilo
v mestskom úrade v Spišskej Belej ústne konanie vo veci povolenia ťažby štrkov v Strážkach (pri
rieke Poprad pri kaštieli). Návrh
na začatie konania podala spoločnosť Agrostav Poprad, vlastník týchto pozemkov, ktorá chce
uskutočniť túto ťažbu. Konanie
viedol Obvodný banský úrad
v Spišskej Novej Vsi. Na tomto
konaní boli predostreté požiadavky a pripomienky všetkých
dotknutých orgánov štátnej
správy a inštitúcii k tejto ťažbe.
Mesto zastúpené primátorom
mesta prednieslo požiadavky
mesta - najmä zabrániť šíreniu
prašnosti a hlučnosti z ťažby
zeminy a štrkov nad mieru
prípustnú zákonom, doriešiť
možnosť iného dopravného

napojenia na cestu 1/67 - pri výjazde nákladných áut z tejto lokality a pp ťažbe územie spätne
zrekultivovať, resp. vytvoriť na
tomto mieste oddychovú zónu
s vodnou plochou a s ďalším
vybavením. V predmetnej veci
bolo vydané zo strany stavebného úradu mesta územné rozhodnutie o využití tohto územia
na ťažbu zeminy a štrkov, avšak
napriek tomu bude táto ťažba
možná až po zmene územného
plánu mesta v tejto časti, ktorá
v súčasnosti prebieha.
Podmienkou mesta pre
schválenie tejto zmeny územného plánu je prijatie podmienok mesta zo strany žiadateľa
(Agrostav Poprad) určujúce
pravidlá tejto ťažby. Tieto podmienky budú obsahom zmluvy

Repríza bude 13. apríla
Už tradične 26. decembra (na Štefana) sa v Spišskej Belej
uskutočnila premiéra novej detektívnej komédie 10. malých
černoškov, v podaní domáceho ochotníckeho divadelného
súboru THEATROBALANS. Bývalá kinosála mesta praskala
vo švíkoch. Ľudia si mohli aspoň na jeden večer počas Vianoc
oddýchnuť od televízie a prišli podporiť domácich ochotníkov.
Na javisku sa predviedlo 10 hercov, 10 postáv so svojimi osudmi,
ktorých pomaly ubúdalo až nakoniec ostal....vrah! Ak ste naše
predstavenie nestihli alebo si ho chcete pozrieť ešte raz, príďte
do bývalej kinosály mesta, 13. apríla (sobota) o 18.00 hodine a zabavte sa na novom komediálnom spracovaní tradičnej detektívky
od AgathyChristie - 10 malých černoškov.
Teší sa na vás kolektív THEATRABALANS

o spolupráci medzi mestom
a Agrostavom Poprad, ktorá sa
uzavrie pred schválením tejto
zmeny územného plánu. Na
základe tejto zmluvy táto firma
zaplatí mestu aj náklady na zmenu územného plánu v tejto časti
a rovnako predloží projektovú
štúdiu na zriadenie oddychovej
zóny s vodnou plochou po ťažbe štrku na schválenie mestu
a dohodnú sa aj na budúcom
prevádzkovaní celého tohto
oddychového areálu. Rovnako
sa dohodne maximálne denné
množstvo ťažby (do 500 ton štrkov - cca 20 áut), pričom ťažba
bude prebiehať v pracovných
dňoch v čase od 7.00 h max. do
20.00 h. Ťažba bude prebiehať
tak, že zemina sa bude ukladať
na tomto mieste na zemníkoch
(jej minimálny odvoz z tejto
lokality) a štrk sa po vyťažení
bude odvážať na štrkovňu do
Batizoviec, takže nákladné
vozidlá cez Strážky nebudú
prechádzať.
Agrostav Poprad po uskutočnení tejto ťažby na mieste upraví plochu tak, že tam vznikne
oddychová zóna s vodnou
plochou a so zázemím (niečo
podobné ako Beliansky rybník).
Predpoklad ukončenia ťažby je
do 2 rokov od jej začatia (ak sa
nezmenia okolnosti). O vývoji
v tejto veci budeme priebežne
informovať.
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Historický
kalendár
14. 2. - Sviatok sv. Valentína,
spolupatróna rímskokatolíckeho kostola v Spišskej
Belej.
17. 2. 1921 - Kolaudácia lesnej železnice Spišská Belá
- Lendak.
13. 3. 1878 - Vznik Dobrovoľného hasičského zboru
v Spišskej Belej.
15. 3. 1947 - Spišskej Belej
odňaté tatranské katastrálne
územie v prospech mesta
Vysoké Tatry nariadením
SNR č. 52.
15. 3. 1972 - Zomrela barónka Margita Czóbelová,
posledná majiteľka kaštieľa
v Strážkach.
22. 3. 1977 - Zomrel beliansky kňaz, kanonik Jozef
Vojtas, spišský historik a organizátor generálnej opravy
rímskokatolíckeho kostola
v Spišskej Belej.
26. 3. 1835 - Narodil sa Samuel Weber, evanjelický
kňaz, významný spišský
historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej
Belej, autor prvej monografie
o Spišskej Belej.
31. 3. 1993 - Spišskej Belej
vrátené mestské pozemky
v Tatrách Správou Tatranského národného parku.
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Zlatá rybka plní želania
Rozprávková zlatá rybka
plní v rozprávke vždy tri želania. Občianske združenie Zlatá
rybka pri Špeciálnej základnej
škole Spišská Belá plní želania
deťom s mentálnym a kombinovaným postihnutím už štyri
roky a splnila ich už oveľa viac
ako v rozprávke.
Prostredníctvom realizácie rozvojových, terapeutických, vzdelávacích, kultúrnych a športových
projektov pomáha mentálne
postihnutým deťom začleniť
sa do spoločnosti zdravých
detí, pomáha pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení
a využívaní voľného času.
Občianske združenie Zlatá
rybka získalo v roku 2012
finančné prostriedky aj z 2 %
dane z príjmov fyzických
a právnických osôb. Tento
príjem predstavoval výšku
2 168,53 €.
Z daného objemu financií
občianske združenie poskytlo
575 € na materiálne zabezpečenie projektu „Krídla v oblakoch“. Projekt sa realizuje
v Špeciálnej základnej škole
v školskom roku 2012/2013
a garantom projektu sú dvaja

výtvarní umelci , keramikár Peter Smik a akademická maliarka
Mgr. Eva Končeková. Hlavným
cieľom projektu je tvorba textilných gobelínov. Projekt sa ukončí piatym ročníkom vernisáže
a dražby 24. 5. 2013 v Galérii
u anjela v Kežmarku.
Ďalším želaním a súčasne potrebou, ktoré zlatá rybka splnila,
je nákup detského polohovacieho zariadenia Kuba v hodnote
1 150 € v rámci projektu Sedím

a svet okolo je krajší.
Imobilným deťom,
pre ktoré sú ich
postele nielen domovom a útočiskom, ale
vlastne celým vesmírom, toto polohovacie zariadenie doslova zmenilo pohľad
na svet. Ponúka im
možnosť „aktívneho
sedenia“. Aktívne
sedenie skvalitní ich
edukáciu, zlepší
možnosť pozorovania okolitého
sveta, ponúkne
možnosť aktivity
a mobility a interakciu s okolím. Polohovacie zariadenia pomáha aj
pedagógom. Udržiava žiakov vo vzpriamenej polohe,
čo umožňuje skvalitniť celý
výchovno-vzdelávací proces.
Zvyšné finančné prostriedky budú použité na realizáciu
ďalšieho projektu pod názvom
Svet z konského sedla. Projekt
sa bude realizovať v mesiacoch máj až september 2013
a jeho cieľom bude poskytnúť
deťom špeciálnu formu fyzio-

terapie - hipoterapiu. Projektu sa
zúčastnia deti s poruchami pohybovej sústavy, deti s detskou
mozgovou obrnou a zrakovo
postihnuté deti.
Aj touto cestou by sme sa
chceli poďakovať všetkým darcom, ktorí venovali 2 % dane zo
svojich príjmov občianskemu
združeniu Zlatá rybka pri ŠZS
Spišská Belá, a tým pomohli zlatej rybke plniť všetky želania.
Mgr. Silvia Antosiewiczová
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Legendy sú pravdivé
Asi len málokto zo Spišskej
Belej vie, kde je rezervácia
Belianske lúky, a ešte menej
absolvovalo aj náučný chodník,
ktorý tu bol otvorený 28. júna
2010. Kto tu však bol, mohol
sa dočítať na paneli č. 7, že
v blízkom Lendaku sa traduje
legenda o zmiznutom či utopenom dávnominulom vojsku na
Belianskych lúkach.
Legenda má však oporu
v skutočnej vojnovej bitke, ktorá sa tu odohrala v 16. storočí.
V čase tzv. storočnej vojny medzi
Kežmarkom a Levočou, ktorá
vznikla pre podvodne získané
právo skladu Kežmarkom, si
tieto mestá navzájom prepadávali a drancovali majetky. Vyvrcholilo to v čase, keď vlastníkom
Kežmarského hradu i Kežmarku
bol poľský šľachtic Hieronym
Laski (Lasky). V tomto období
malo Uhorsko dvoch kráľov, jedným bol Ján Zápoľský, ktorého
podporoval Kežmarok, druhým
bol Ferdinand Habsburský, podporovaný Levočou. Pre Spišskú
Belú bol Hieronym Laski nočnou morou, pretože na základe
sfalšovanej listiny Berzeviczyovcov z roku 1290 násilne odobral
mestu v roku 1536 lesy, pričom
chotár Belej podľa neho končil
už pri Šarpanci. Takisto násilne
zabral majetky mníšskeho rádu
v Lendaku i Strážky.
Jednou epizódou vzájomných šarvátok medzi Levočou
a Kežmarkom bola práve bitka
na Belianskych lúkach, ktorá sa
odohrala 2. marca 1538. Keďže
Laski opakovane raboval na
majetkoch v okolí Levoče, kde
odháňal a zabavoval dobytok
i úrodu, na revanš Levočania
s husármi kráľa Ferdinanda
Habsburského obsadili majetok
Laskeho v Lendaku. Kežmarskí
vojaci, ktorých údajne poslala
manželka Laskeho, najprv
napadli Levočanov táboriacich
pri Slovenskej Vsi, bitka sa
následne odohrala v močiaroch
Belianskych lúk. V krátkom
boji tu padlo 12 Kežmarčanov,
mnohí boli zranení. Kežmarčania boli porazení, padlo však aj
veľa Levočanov, dokonca aj ich
kapitán Mikuláš Nyári, ktorý je
pochovaný v Chráme sv. Jakuba
v Levoči. Je možné, že v ťažkom
močiarnom teréne Belianskych
lúk došlo i k zapadnutiu bojujúcich jazdcov i s koňmi do

rašelinných trasovísk, Lendačania poznajú Belianske lúky
pod názvom Kobylie hlavy, ale
je to asi skôr podľa zvláštneho
tvaru trsov tu rastúcich vysokých ostríc, ktoré pripomínajú
hrivy koní.
Ďalšia legenda sa viaže na
Vojniansku horu, ktorej tvar
pripomína obrovskú mohylu
či hrob. V ústnom podaní sa
doteraz v okolitých obciach
zachováva legenda, že niekedy
dávno sa tu odohrala veľká bitka (vojna), pričom padol veliteľ
vojska a jeho verní vojaci v prilbách nanosili toľko zeme, až
vznikla hora. Neskôr vzniknuté
Vojňany (Krieg - Krig) nesú vo
svojom názve pamiatku na túto
veľkú bitku.
Aj táto legenda má pravdivý základ. V listine z roku
1288 uhorský kráľ Ladislav IV.
obdaroval magistra Juraja za
jeho zásluhy dedinami Sowar
(Solivar) a Sopotok (Soľná Baňa)
pri Prešove. V listine sa medzi
inými zásluhami spomína, že
magister Juraj so svojím vojskom zastavil a porazil Tatárov
v konfíniu (pohraničí) Uhorska
pri zásekoch na Spiši, a tým
zabránil ich následnému vpádu
cez Spiš do Uhorska.
Tejto bitke predchádzal tretí
vpád Tatárov, ktorý začal ich príchodom do poľského Sandecka
na sv. Mikuláša v roku 1287. Cieľom Tatárov a ich spojeneckých
západoruských kniežat bolo
zabratie územia Sandecka, ktoré
vlastnila a spravovala kňažná
Kunigunda, dcéra uhorského
kráľa Belu IV. Záujmy Uhorska
pri hrade Sącz prišiel brániť magister Juraj so svojím vojskom.
V bitke zabil vodcu Tatárov
a oslobodil veľa zajatcov. Na odplatu sa Tatári rozhodli vpadnúť
do Uhorska, magister Juraj však
odhalil ich zámer a čakal ich pri
zásekoch kráľovstva. Záseky
(indagines) boli jednoduchým,
ale účinným fortifikačným systémom v zalesnenom pohraničí.
Od 12. storočia končilo Uhorsko
opevnenou mýtnou bránou pri
terajších Bušovciach, ktorá bola
na ľavom brehu riečky Biela
(Bela) neďaleko jej vtoku do Popradu. Ďalej bolo tzv. konfínium
tvorené neobývaným zalesneným územím, za ktorým začínalo
Poľské kráľovstvo. Okolie mýtnej
brány bolo opevnené palisádo-

vým opevnením, a aby sa brána
nedala obísť, bola zabezpečená
zásekmi, ktoré prehradzovali
údolie Popradu od rieky Poprad
až po svahy terajšej Vojnianskej
hory. Záseky pozostávali z vyrúbaného pásu lesa o šírke zvyčajne
okolo 50 m a dĺžke, ktorá bola
k Vojnianskej hore takmer 4 km.
Stromy boli vzájomne zakliesnené s ponechanými vysokými
pňami. Záseky boli nepriechodné
pre jazdectvo a vozy, pokiaľ boli
účinne bránené, neprešla tadiaľ
ani pechota.
Tatári sa začiatkom roka
1288 pohli na Spiš, cestou vypálili Podolínec, vyhli sa však
opevnenej mýtnej bráne pri
terajších Bušovciach a rozhodli
sa zaútočiť v najslabšom mieste
zásekov, ktoré bolo na zníženine pod terajšou Vojnianskou
horou.V blízkosti tohto miesta
prechádzala aj stará stredoveká cesta cez Spišskú Maguru
nadol pozdĺž Vojnianskeho
potoka, ktorá ďalej smerovala
k Spišskej Belej (nie je totožná
s terajšou cestou cez Spišskú
Maguru). Úmysel Tatárov dostať sa na túto cestu vystihol aj
magister Juraj, ktorý ich tu čakal
so svojim vojskom. Podľa listiny z roku 1288 sa tu odohrala
krvavá bitka, ktorá trvala celý
deň až do noci. Tatári však boli
porazení a neprešli cez záseky
ďalej na Spiš, pričom Spišská
Belá by bola prvá v ceste ich
zničujúceho vpádu. Čoskoro
po tejto bitke šľachtická rodina
Görgeyovcov, ako majitelia tohto
územia od roku 1256, umožnila
nemeckým kolonistom založiť

Vojňany (Kyrig, 1296) a Podhorany (Meldur, 1297).
Pamiatku na Tatárov máme
aj v Spišskej Belej v Kostole sv.
Antona. Pri stavbe kostola, ktorá
bola okolo roku 1260, kamenár
vytesal na konzole stĺpa pri
dverách sakristie, ako symbol
zla, postavu nahého bojovníka
s mečom a štítom v typickej tatárskej vojenskej čiapke, pričom
na pravej strane svätyne na
druhej konzole je vytesaná postava kňaza s bibliou v rukách,
ako symbol dobra (zachovalo
sa len torzo postavy). Nemeckí
kolonisti v čase výstavby kostola
mali ešte pomerne živé predstavy o ukrutnostiach Tatárov pri
ich prvom vpáde do Uhorska
v roku 1241/1242.
Bolo by zaujímavým námetom pre obec Vojňany umiestniť nejaký skromný pomníček
vedľa cesty z Podhorian do
Vojnian, kde by bolo uvedené,
že na týchto miestach, pri zásekoch uhorského kráľovstva, sa
začiatkom roka 1288 odohrala
bitka medzi Tatármi a vojskom
uhorského magistra Juraja, ktorý
svojím víťazstvom uchránil Spiš,
a tým aj Uhorsko pred ničivým
vpádom Tatárov.
Dr. Andrej Novák
Použitá literatúra
Baráthová, N., Fábrová, K.,
Kučerová , M., Vráblik, V.: História Kežmarku do polovice 18.
storočia. 2012.
Novák, A.: Bitka pri Vojňanoch - legenda či skutočnosť.
Sandecko-spišské zošity. Zv. 5,
2010, s. 56 - 59.

Inzercia
• Vymením 2-izbový byt v Spišskej Belej v osobnom vlastníctve
za byt 3-izbový + doplatok. Byt je kompletne prerobený, vrátane
okien, má murované jadro a zakrytý balkón. Iba seriózne. Tel. č.:
0904 408 603.

Poďakovanie
Na zimu by sme už najradšej asi všetci zabudli. Tešíme sa na
prichádzajúcu jar, na snežienky a teplé slniečko. No ja by som sa
na chvíľu ešte chcela v spomienkach vrátiť do chladivej zimy a poďakovať. Aj keď trochu oneskorene, chcem poďakovať aj za moje
deti za peknú akciu MIKULÁŠSKA NÁDIELKA zo dňa 7. 12. 2012,
ktorú zorganizovalo Centrum voľného času Spišská Belá v spolupráci s občianskym združením Cedima. Ja osobne som sa na chvíľu
vrátila v čase a vynorili sa mi moje milé spomienky na toho „môjho
Mikuláša“, toho z môjho detstva. Všetkým Centrám voľného času
držím tento rok palce, pretože moje dievčatá sa z akcií toho nášho
centra veľmi tešia.
Tobisová
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Z denníka mestskej polície (január 2013)
1. január
Krátko po polnoci sa na
hliadku MsP obrátil jeden
z obyvateľov nášho mesta s netradičnou žiadosťou. Pokračujúce nezhody v manželskom
živote chcel riešiť s niektorými
našimi kolegami a dožadoval sa,
aby bol „zatvorený na 7 rokov“
do niektorého „rekreačného zariadenia“ v správe ministerstva
spravodlivosti. Hliadka menovanému však vysvetlila, aby
po „vyšumení“ šampanského
z hlavy navštívil najbližšiu cestovnú kanceláriu a tam si našiel
rekreačný pobyt korešpondujúci
so svojou peňaženkou.
3. január
Pre „zmysluplné“ strávenie
zimného popoludnia sa rozhodli
mladistvý Samuel S. z Mierovej
ulice a mladistvý Dominik A.
toho času z ulice Hviezdoslavovej. Inšpirovaní silvestrovským
ohňostrojom doma pozbierali
zvyšky zábavnej pyrotechniky
a bez ohľadu na to, že svojím konaním porušujú zákon vystrieľali niekoľko „PRASKAJÚCICH
KOMÉT“ priamo do okna jedného z bytov na sídlisku Mierová.
Po tomto výčine sa spokojní
sami zo sebou odobrali domov
v očakávaní, že nikto nezistí, čo
vyviedli... Zakrátko im však na
dvere zaklopala hliadka MsP,
ktorá po objasnení všetkých
okolností spáchania uvedeného
priestupku prejednala vinníkov
v zmysle zákona.
Po doriešení tohto incidentu
sa krátko pred koncom dopoludňajšej zmeny odohral ďalší
a to pomerne drsnejší príbeh.
Vzájomné nezhody Tomáša H.
z Mierovej ulice a Milana H.
z Kežmarku. Pozadie celého
incidentu nám celkom nie sú
známe, ale vzájomný spor oboch
mužov bol ukončený krvavou
bitkou, kde hlavnú úlohu zohral
kľúč na kolesá. Ten sa v rukách
spomenutých mužov mohol stať
aj vraždiacim nástrojom. Vzhľadom na početné krvavé zranenia
Tomáša a jeho protivníka boli
na miesto privolané vozidlá
RZP a kolegovia z OOPZ, ktorí
prípad prevzali a začali vo veci
trestné stíhanie.
7. január
Policajti sa pri svojej práci
často stretávajú s hrubým

a arogantným správaním. Inak
tomu nebolo ani počas prejednávania dopravného priestupku
na Ulici SNP, keď jeho páchateľ
na výzvu hliadky, aby preukázal
svoju totožnosť a podal vysvetlenie k spáchanému priestupku,
nereagoval a z miesta skutku
jednoducho ušiel. Pri následnej lustrácii evidenčného čísla
predmetného vozidla a ďalšom
objasňovaní priestupku sa
policajti dopracovali k zarážajúcemu záveru... Ako držiteľ
vozidla totiž figurovala neďaleká obec a jeho vodičom bol
sám starosta. Aj hlava obce sa
však musí zodpovedať za svoje
„prešľapy“, a preto bola vec
uzavretá uložením primeranej
blokovej pokuty.

ani o samovraždu... Dôvodom
jeho návštevy bol prsteň zaseknutý na jeho opuchnutom
prste, ktorý si nemohol dať
dolu, lebo v rámci úsporných
opatrení zohnal kovový krúžok
o číslo menší, ako potreboval.
Po neúspešnom vysvetľovaní,
že na MsP sa podobné problémy neriešia sa hliadka napokon
rozhodla spustiť záchrannú
akciu s názvom Pán prsteňov
a v súčinnosti s hasičmi Igora
jeho ozdoby zbavila. Keďže
vec neunikla pozornosti médíí
a z hlavného aktéra sa stala
hviezda, ostáva len dúfať, že si
v snahe o udržanie popularity
opäť niečo na seba nenavlečie...
Nemuselo by sa už to skončiť
happyendom.

13. január
Toto skoré ráno sa všetko
mohlo skončiť bez akýchkoľvek problémov, keby dávkami
alkoholu povzbudení mládenci
namiesto „priamej“ cesty domov nevyvolali pästný konflikt
v blízkosti miestnej diskotéky.
Kto, čo, kde a s kým nebolo
v danú chvíľu podstatné. Podstatné v danej chvíli asi bolo len
udierať. Do tohto víru udalostí
sa „priplietla“ hliadka MsP, ktorá sa pokúšala situáciu na mieste
vyriešiť. Odvaha mládencov naozaj nemala medze a „účastníci“
súboja nemali zábrany sa pustiť
do policajtov nielen slovne.
Vzhľadom na to, že nedošlo
k zraneniu účastníkov bitky, boli
všetci aktéri vyriešení pokutami,
ale v takomto prípade je možné
použiť aj ustanovenie § 321 zákona č. 300/2005 Z. z. (útok na
verejného činiteľa).

15. január
V tento pokojný zimný večer
hliadku MsP delilo od konca
služby 1,5 hodiny, keď tu náhle
zbrnčal telefón. Osoba v telefóne
uviedla, že 3 nespratníci jej hádžu snehové gule do okna a keď
sa ukáže v okne, tak sa všetci
skryjú za bytové domy na Petzvalovej ulici. Hliadka sa však
už počas prijímania telefonátu
presúvala na miesto incidentu,
lenže trojica ostrostrelcov sa pri
bytovkách nenachádzala. Tak
ako vo väčšine prípadov hliadke
poslúžil kamerový systém, ktorý „podozrivú“ trojicu našiel pri
MŠ Mierová. Počas prenasledovania našich nespratníkov si to
chlapci rozmysleli a vzali nohy
na plecia, pričom začali utekať
smerom na ulicu Mierovú. Aké
však muselo byť ich prekvapenie, keď pri OD Jednota si museli
svoj beh rozmyslieť. A dôvod?
Príslušník MsP ich už čakal pri
služobnom vozidle a s úsmevom
vítal našich „bežcov“. No a ako
býva v takýchto prípadoch,
išlo o naše staré známe tváre,
a to mladistvých Branislava M.
a Michala B. (obaja z Petzvalovej
ulice) a maloletého Michala H.
zo Slnečnej ulice. V nasledujúcich dňoch boli všetci aktéri
predvolaní na oddelenie aj
so svojím zákonnými zástupcami na doriešenie zisteného
priestupku. Možno si niekedy
v živote chlapci uvedomia, že
otravovať ľudí po ťažkej práci
sa nerobí a ktovie, ako sa budú
na vec pozerať z odstupom času,
keď sa nájdu iné deti, ktoré budú

14. január
O voľné pokračovanie úspešnej trilógie Pán Prsteňov sa tento
večer pokúsil náš herec Igor S.
z Hviezdoslavovej ulice. Ten sa
už roky pravidelne stará o „efektívne“ využitie pracovného
času nás mestských policajtov.
V tento studený januárový
večer však určite nesklamal
a využil všetky dostupné
ľudské zdroje MsP, vrátane
obsluhy kamerového systému
na sto percent. Tentokrát však
nepotreboval odviesť domov,
ako mnohokrát predtým. Ani
nesimuloval epileptický záchvat a dokonca sa nepokúsil

aj im znepríjemňovať pokojné
zimné večery.
17. január
Hliadka MsP vykonávala
v uvedený deň kontrolu v mestských lesoch. Tento deň sa zdal
byť celkom pokojným, čoho
svedkom mohli byť aj vtáčiky
v lese, ktoré sa v ten ako keby
niekde zamkli. Počas takejto
„zdravotnej“prechádzky boli
spozorované rôzne hlasy komunikujúce v nám nezrozumiteľnej
forme. Hoci sa dvojčlenná hliadka MsP nachádzala ešte stále na
území Slovenskej republiky,
s prichádzajúcimi zvukmi policajti nadobudli dojem, že sa
museli stratiť v lese a pravdepodobne sa nachádzajú niekde
na cudzom území. Po krátkej
chvíli sa policajti osobne stretli
s 22 členmi známeho kmeňa „El
chupacabra“, ktorí sa usídlili
v blízkosti našich mestských lesov. Tento kmeň sa podľa povery
vyskytuje na hraniciach medzi
USA a Mexikom a vyznačuje sa
tým, že požiera všetko živé, čo
sa nachádza v jeho okolí. Lenže
tam ich videli len vyvolení ľudia.
Na rozdiel od nich sa tento kmeň
v mestských lesoch pohybuje
často a nie je problém ho vidieť
kedykoľvek a kdekoľvek. Hliadka si v ten moment uvedomila,
že určite vypukla „lykožrútová
kalamita“ a v týchto mrazivých
mesiacoch to začína byť už neúnosné. Policajti všetkých 22 osôb
zastavili a zadokumentovali
krádež drevnej hmoty u každej
osoby. A výsledok? Niektorí
zaplatili blokové pokuty a voči
niektorým bolo začaté trestné
stíhanie za opakovanú krádež.
Ich snaha zabezpečiť rodiny
a nenechať svoje deti v zime
zmrznúť je chvályhodná, ale
tvrdohlavé a trvalé odmietanie
kúpy palivového dreva nie je
pre „nich“ akceptovateľné.
Za január na našom oddelení MsP bolo v mestských lesoch
zistených a riešených celkovo 36
krádeží drevnej hmoty. Určite by
sa však do rúk polície dostalo
podstatne viac osôb, ale to by
sme si museli zriadiť detašované pracovisko na Šarpanci a mať
24-hodinové služby.
23. január
Do boja proti globálnemu
otepľovaniu s plným nasadením
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vyrazila pani Magdaléna H.,
ktorá svojej susede upchala
komín na plynovej peci ústiaci
do dvore jej matky. Údajne jej
natoľko prekážali „nebezpečné“ výpary, ktoré jej matku už
niekoľkokrát priotrávili, a tak
nevidela možnosť iným spôsobom riešiť „dlhoročný“ problém. Svojím skutkom však pani
Magda problém nevyriešila, ale
vyrobila si ešte väčší. Škoda,
ktorá vznikla na plynovej peci
v hodnote niekoľkých desiatok eur je nič oproti tomu, že
svojím konaním mohla ohroziť
bezpečnosť rodiny bývajúcej
v poškodenom byte, ktorá sa
mohla nebezpečnými spalinami
zadusiť. Tento prípad však ešte
stále nie je ukončený a vo veci
prebieha ďalšie objasňovanie
a dokazovanie.
Spracoval: kolektív
príslušníkov MsP
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Priatelia policajti
Priatelia policajti je názov
prvej témy z desiatich zaujímavých tém projektu Správaj sa
normálne. Gestorom projektu
je Prezídium Policajného zboru SR. Tento projekt sa
realizuje od októbra 2012
v Špeciálnej základnej
škole v spolupráci s Obvodným oddelením PZ
v Spišskej Belej. Policajt
v uniforme, ktorý bol na
prácu s deťmi špeciálne
pripravený, približuje žiakom za pomoci pracovných
listov desať zaujímavých
tém. Cieľom projektu je
poskytnúť žiakom informácie o policajnom zbore,
o jeho úlohách, o predsudkoch a rasizme, o dopravnej problematike a linke
dôvery. Zároveň členovia
policajného zboru posky-

tujú žiakom konkrétne rady
ako sa nestať obeťami trestného
činu, ako zvládať určité záťažové
situácie, kam sa obrátiť o pomoc.
Vo februári sa uskutočnilo už

štvrté stretnutie pod názvom
Zákerná droga. Cieľom stretnutia bolo informovať o škodlivosti
drogovej a alkoholovej závislosti
a venovať sa problémom, ktoré
spôsobujú závislí svojmu
okoliu, najmä rodine a priviesť žiakov k uvažovaniu
o zodpovednosti za vlastný
život.
Poslednou problematikou v júni 2013 bude problematika rasizmu a diskriminácie Každý je iný!, ktorej cieľom
bude informovať o predsudkoch, diskriminácii, rasizme
a ponižovaní, podporovať
a šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť
všetkých ľudí pred zákonom.
Na záver získajú deti osvedčenie o absolvovaní projektu
a malý vecný darček.
Mgr. Veronika Halčinová

Riaditeľka Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá
podľa § 3 ods. 1 a 2 Vyhlášky Ministerstva školstva SR
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien
a doplnkov Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.
vyhlasuje

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
od 15. februára 2013 do 15. marca 2013
Pracujeme ako: škola rodinného typu podporujúca zdravie, ľudové tradície a folklór
Prijímame prednostne: deti na predprimárne vzdelávanie (5 - 6-ročné),
deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti vo veku od 3 rokov
Ponúkame: výučbu anglickéhojazyka, prácu vo výtvarnom krúžku, prácu vo
folklórnom súbore
Materská škola má: plne kvalifikovaný kolektív pedagogických zamestnancov, pokojné prostredie pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, moderne
vybavenú školskú jedáleň, školskú záhradu vybavenú novými preliezkami,
hojdačkami, šmýkačkami a pieskoviskami
Spolupracujeme: s logopedickou poradňou, Centrom voľného času Spišská
Belá, Základnou školou J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá, Základnou školou, Štefánikova 19, Spišská Belá, Základnou umeleckou školou
Spišská Belá, Mestskou knižnicou Spišská Belá, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kežmarok
Organizujeme: rôzne podujatia, tvorivé dielne, divadelné predstavenia,
športové aktivity, výstavky výtvarných prác
Mamičky s malými deťmi môžu priamo navštíviť naše zariadenie.
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Naši chlapci na medzinárodnom futbalovom turnaji v Bochni
Už niekoľko rokov trvá
družobná spolupráca medzi
poľským mestom Bochnia
neďaleko Krakova a podtatranským Kežmarkom. V rámci nej
si vymieňajú svoje skúsenosti
aj futbalové kluby oboch miest.
Pri tejto príležitosti pozvali druhýkrát aj našich žiakov z MŠK
Slavoj Spišská Belá. 23. februára
2013 sa uskutočnil v Bochni už
XIII. ročník tohto medzinárodného futbalového halového turnaja žiakov, ktorý bol zároveň
memoriálom Tomka Piotrowskeho (bývalý talentovaný futbalista Bochnie, ktorý vo veku
19 rokov tragicky zahynul). Na
turnaji sa zúčastnilo desať kolektívov, hralo sa v kategóriách
mladších a starších žiakov systémom každý s každým. Naši
chlapci si zmerali sily s troma
poľskými družstvami a jedným
slovenským (Kežmarok) v kategórii starších i mladších žiakov,
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 spôsobili
aj ich umiestnenie na 5. mieste.
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.

Po skončení turnaja boli vyhodnotení najlepší hráči. V kategórii
mladších žiakov bol najlepším
hráčom Jozef Džadoň, medzi
staršími žiakmi to bol brankár
Nikolas Brixi. Úroveň turnaja
bola výborná, k dispozícii bolo
bohaté občerstvenie a chutný
obed, samotná organizácia
turnaja bola na veľmi vysokej
úrovni. Najväčšiu zásluhu na
vydarenom podujatí má hlavný organizátor Romek Kukla,
ktorý zabezpečil na túto akciu
neuveriteľných 23 sponzorov.
Snáď jedným zo sponzorov
bol aj majiteľ plavárne, ktorý
umožnil našim žiakom stráviť
príjemné chvíle na bazéne, vo
vírivke a využívať tobogán,
ktorý bol pre chlapcov asi tým
najpríjemnejším ukončením
športového dňa. Pevne veríme,
že sa takýchto turnajov zúčastníme čo najviac a získame spoločne nové skúsenosti a nové

Zápasy
MOSiR Bochnia - Okocimski Brzesko
SOKÓŁ Borzęcin - „SLAVOJ” Spišská Belá
1.M.F.K. Kežmarok - MOSiR Bochnia
Okocimski Brzesko - SOKÓŁ Borzęcin
„SLAVOJ” Spišská Belá - 1.M.F.K. Kežmarok
MOSiR Bochnia - SOKÓŁ Borzęcin
Okocimski Brzesko - „SLAVOJ” Spišská Belá
SOKÓŁ Borzęcin - 1.M.F.K. Kežmarok
MOSiR Bochnia - „SLAVOJ” Spišská Belá
1.M.F.K.- Kežmarok - Okocimski Brzesko

Výsledok
2:3
1:0
0:2
3:1
0:1
1:0
4:1
1:1
3:0
0:6

Názov družstva
„Okocimski” Brzesko
MOSiR Bochnia
„SOKÓŁ” Borzęcin
1.M.F.K. Kežmarok
„SLAVOJ” Spišská Belá

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zápasy
MOSiR Bochnia - Okocimski Brzesko
SOKÓŁ Borzęcin - „SLAVOJ” Spišská Belá
1.M.F.K. Kežmarok - MOSiR Bochnia
Okocimski Brzesko - SOKÓŁ Borzęcin
„SLAVOJ” Spišská Belá - 1.M.F.K. Kežmarok
MOSiR Bochnia - SOKÓŁ Borzęcin
Okocimski Brzesko - „SLAVOJ” Spišská Belá
SOKÓŁ Borzęcin - 1.M.F.K. Kežmarok
MOSiR Bochnia - „SLAVOJ” Spišská Belá
1.M.F.K. Kežmarok - Okocimski Brzesko

Výsledok
3:0
1:0
1 : 10
3:0
0:5
8:0
3:1
2:5
4:0
0:4

Konečná tabuľka

Konečná tabuľka
Miesto
I.
II.
III.
IV.
V.

ktorí vybavili pasy svojim deťom,
lebo bez nich by sme sa na turnaji
nemohli zúčastniť.
Na turnaji hrali starší
žiaci: Nikolas Brixi, Daniel
Hohol, Matúš Macko, Kristián
Hudaček, Leo Línek, Samuel
Boleš, Samuel Zednikovič, Igor
Knieszner, Marek Knieszner, Ján
Neupauer, Branislav Tetemonte,
Tomáš Tomala, Kristián Britaňák
a tréner Peter Tomas.
Mladší žiaci: Alexander
Lopatovský, Jakub Belončák,
Ján Sedlák, Jozef Džadoň, Matej Čaban, Erik Jurčák, Peter
Kolodzej, Adrián Turek, Matej
Zemjanek a tréner PaedDr. Ľudovít Gumulák.
Za MŠK Slavoj Spišská Belá
sa zúčastnil Ján Gallik a za
rodičov Vladimír Bachleda.
A nechýbali naše skalné fanúšičky Lenka Líneková a Nikola
Zavadská. Ďakujeme.
PaedDr. Ľudovít Gumulák

Mladší žiaci - 2000/2001

Starší žiaci - 1999/1998
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

poznatky nielen vo futbale, ale
aj prípravou a organizovaním
turnajov. Samozrejme, takýto
turnaj je možné zorganizovať
aj u nás, je však dôležitá aj podpora iných ľudí a v neposlednom rade aj sponzorov. Turnaj
v Poľsku, ako som už spomínal,
sponzorovali dvadsiati traja
sponzori, ktorí určite prispeli
nemalou finančnou čiastkou
alebo vlastným pričinením k organizácii turnaja. Priznám sa, že
som na takom turnaji, čo sa týka
kvality hry a celkovej organizácie, bol minulého roku a teraz
práve v Bochni. Pevne verím, že
aj u nás sa nájdu nadšenci, ktorí
napomôžu k zlepšeniu a skvalitneniu futbalu v našom meste.
Nedá sa ponechať celú ťarchu
len na mesto a niekoľkých ľudí,
ktorí sa o skvalitnenie futbalu
a športu vôbec v našom meste
snažia. Touto cestou by som chcel
vysloviť poďakovanie aj rodičom,

Zápasy
4
4
4
4
4

Body
12
9
4
4
0

Skóre
16 - 4
8-3
3-5
2-9
1-9

Miesto
I.
II.
III.
IV.
V.

Názov družstva
MOSiR Bochnia
Okocimski Brzesko
1.M.F.K.- Kežmarok
SOKÓŁ Borzęcin
„SLAVOJ” Spišská Belá

Zápasy
4
4
4
4
4

Body
12
9
6
3
0

Skóre
25 - 1
10 - 4
11 - 16
3 - 16
1 - 13
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Bedmintonový turnaj žiakov
Dňa 23. februára 2013 sa konal bedmintonový turnaj žiakov
v telocvični na Moskovskej ulici.
Bol to prvý turnaj bedmintonu
v našom meste. V systéme každý s každým na turnaji hralo 10
chlapcov a 7 dievčat.
Konečné poradie:
Dievčatá:
1. miesto - Anna Galliková,
Lendak
2. miesto - Petra Veinperová, Sp.
Podhradie
3. miesto - Eva Badovská,
Lendak
Chlapci:
1. miesto - Alex Veinper, Sp.
Podhradie

2. miesto - Adam Košalko, Sp.
Podhradie
3. miesto - Marek Kešeľák, Sp.
Podhradie
4. miesto - Rasťo Lech ml., Sp.
Belá
Spišskú Belú ďalej reprezentovali Jozef Žiga a Rasťo Krempaský. Chceme poďakovať Mestu Spišská Belá, Základnej škole
J. M. Petzvala a sponzorom za
podporu v organizácii turnaja.
Na záver nám dovoľte Vás pozvať na bedminton pre všetkých
každú nedeľu. Je potrebné urobiť prvý krok a veríme, že si
tento šport zamilujete.
Rastislav a Zuzana Lechoví

Viac aktuálnych informácií získate
na www.spisskabela.sk
Tenisový turnaj
v štvorhre mužov
Začiatkom januára sa uskutočnil v tenisovej hale v Tatranskej
Lomnici Tenisový turnaj v štvorhre mužov pod názvom ED
CUP 2013.
Konečné poradie: 1. Marek Milanák, Marcel Novoroľník, 2. Dávid Alexa, Martin Mezey, 3. Ľudovít Krempaský, Peter Vaščura,
4. Ľubomír Pisarčík, Milan Mazurek, 5. Peter Tomas, Emil Dinda,
6. Jaroslav Zoričák, Ľubomír Kovalský, 7. Ján Maniak, Peter Venglik,
8. Marcel Ferencko, Patrik Gallik.
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Halový futbalový turnaj starších a mladších žiakov
Dňa 2. februára 2013 sa na
Základnej škole v Spišskom
Bystrom konal halový futbalový turnaj SŽ a MŽ, ktorý
organizovala FAM Poprad. Na
turnaji sa zúčastnili 4 družstvá
starších žiakov a taktiež 4 družstvá mladších žiakov tých istých
klubov. V oboch skupinách
chlapci bojovali o umiestnenia,
ako aj individuálne trofeje
najlepšieho brankára, strelca
a hráča. Zápasy v skupinách
hrali MŽ 25 min. a SŽ 30 min.
každý s každým turnajovým
spôsobom. Predstavili sa mužstvá starších a mladších žiakov
MŠK Slavoj Spišská Belá, FAM
Poprad, FK 05 Levoča a domáca
ZŠ Spišské Bystré. Turnaj sa vyznačoval vyrovnanosťou a jed-

notlivé zápasy boli napínavé.
Chlapci ukázali svoje kvality,
vysoké nasadenie a športového ducha.
Výsledky SŽ:
MŠK Slavoj Sp. Belá - FK 05
Levoča 2:5 (góly - Kristián Hudaček, Marek Knieszner)
MŠK Slavoj Sp. Belá - ZŠ Sp.
Bystré 4:0 (góly - Daniel Hohol
2, Leo Línek, Matúš Macko)
MŠK Slavoj Sp.Belá - FAM
Poprad 1:3 (góly - Kristián
Britaňák)
Celkové poradie:
1. FK 05 Levoča
2. FAM Poprad
3. MŠK Slavoj Sp. Belá
4. ZŠ Spišské Bystré

Výsledky MŽ:
MŠK Slavoj Sp. Belá - FK 05 Levoča 2:5 (góly - Erik Jurčák 2)
MŠK Slavoj Sp. Belá - ZŠ Sp. Bystré 1:2 (góly - Jakub Belončák)
MŠK Slavoj Sp. Belá - FAM
Poprad 5:4 (góly - Adrián Hradický 2, Jaroslav Polhoš, Jakub
Belončák 2)
Celkové poradie:
1. ZŠ Spišské Bystré
2. FAM Poprad
3. MŠK Slavoj Sp. Belá
4. FK 05 Levoča
V kategórii najlepší brankár
boli vyhlásení obidvaja brankári MŠK Slavoj Sp. Belá - SŽ:
Nikolas Brixi a MŽ: Alexander

Lopatovský.
Starších žiakov reprezentovali: Igor Kniezner, Kristián
Britaňák, Nikolas Brixi, Daniel
Hohol, Samuel Talár, Marek
Knieszner, Ján Neupauer, Mário Scholtz, Leo Línek, Kristián
Hudaček, Samuel Zednikovič,
Branislav Tetemonte, Tomáš
Tomala, Matúš Macko, tréner:
Peter Tomas.
Mladších žiakov reprezentovali: Adriá Hradický, Alexander
Lopatovský, Erik Jurčák, Ján
Sedlák, Jakub Belončák, Matej
Ježík, Jaroslav Polhoš, Jozef
Džadoň, Dávid Witchen, Matej
Zemianek, Peter Kolodzej, Aurel Strišovský, tréner: PaedDr.
Ľudovít Gumulák.

Futbalisti Popradu v Sp. Belej
Pozvanie na športové podujatia
9. 3. 2013 (sobota) od 15.00 h
Hokejový turnaj o pohár primátora mesta Spišská Belá (hokejový štadión Poprad)
9. 3. 2013 (sobota) od 9.00 h
Memoriál Ľubomíra Mačugu
- futbalový turnaj starších
a mladších žiakov (telocvičňa
na Moskovskej ulici)
9. 3. 2013 (sobota) od 9.00 h
Mariášový turnaj o Pohár
primátora mesta (v reštaurácii
Belianska vináreň)
16. 3. 2013 (sobota) od 10.00 h
3. liga VsFZ - futbalový zápas
- Starší dorast: MŠK SLAVOJ Spišská Belá - Moldava
n/Bodvou (futbalový štadión
Spišská Belá)
www.msk.spisskabela.sk

16. 3. 2013 (sobota) od 12.15 h
3. liga VsFZ - futbalový zápas
- mladší dorast: MŠK SLAVOJ Spišská Belá - Moldava
n/Bodvou (futbalový štadión
Spišská Belá)
16. 3. 2013 (sobota) od 15.00 h
Futbalový zápas - muži - 3. liga
Východ: FK Poprad - Humenné
(futbalový štadión Sp. Belá)
17. 3. 2013 (nedeľa) od 10.00 h
Stolný tenis - 4. liga: MŠK SLAVOJ Spišská Belá - TJ Dunajec
Sp. St. Ves (telocvičňa na Moskovskej ulici)
Stolný tenis - 5. liga: MŠK SLAVOJ Spišská Belá B - STK Stará
Ľubovňa C (telocvičňa na Moskovskej ulici)
http://www.sto.spisskabela.sk/

V Poprade sa v najbližších
dňoch začne rekonštrukcia
popradského futbalového štadióna na národnú futbalové
tréningové centrum (označované ako NTC Poprad). Počas
tejto rekonštrukcie popradskí
muži (A tím) odohrajú svoje ligové súťažné zápasy na dočasne
„domácom“ futbalovom štadióne v Spišskej Belej. Dohodli sa na
tom oba futbalové kluby - spišskobeliansky i popradský. Zatiaľ
sa to týka jarnej časti zápasov
3. slovenskej futbalovej ligy Východ prebiehajúceho súťažného
ročníka. V úradnej správe to už
potvrdil aj Slovenský futbalový
zväz. Je však pravdepodobné, že
Poprad odohrá v Spišskej Belej aj
jesennú časť nového súťažného
ročníka 2013/2014 (to závisí od
ukončenia rekonštrukcie popradského štadióna).

FK Poprad odohrá svoje
zápasy v riadnom hracom čase,
t. j. v sobotu popoludní. Prvý
majstrovský zápas na „domácom“ ihrisku v Spišskej Belej
odohrá už v sobotu 16. marca
o 15.00 hod. proti Humennému.
Všetkých vás srdečne pozývame
na 3. ligu do Spišskej Belej.
Rozpis domácich zápasov:
16. marec - 15.00 h
FK Poprad - Humenné
30. marec - 15.00 h
FK Poprad - Trebišov
20. apríl - 16.00 h
FK Poprad - Prešov jun.
4. máj - 16.30 h
FK Poprad - Martin
18. máj - 17.00 h
FK Poprad - Vranov n/T
1. jún - 17.00 h
FK Poprad - Lučenec
15. jún - 17.00 h
FK Poprad - Dolná Ždaňa
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