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750. výročie prvej písomnej zmienky o meste Spišská Belá
Prvá písomná zmienka
o Spišskej Belej sa údajne viazala k r. 1246. Listina bola zapísaná
v zozname archívnych dokumentov, uložených v mestskom
archíve v Spišskej Belej. Zoznam
vyhotovili pri evakuácii archívu
počas vojny v r. 1944. Počas evakuácie sa však niektoré písomnosti stratili a pri usporiadaní
belianskeho archívu Dr. Jozefom
Szontaghom v r. 1959 sa listina
s prvou písomnou zmienkou
o Spišskej Belej už nenašla.
Prvá doložená písomná
zmienka o Spišskej Belej je z roku 1263. Za preukázané služby
daroval kráľ Belo IV. (1235 - 1270)
svojmu spišskému servientovi
Leonardovi istý les s časťou
prázdnej zeme ležiacej pri
potoku Thothpataka („sylvam
quandam cum particula terrae
vacuae circa fluvium Thotpataka vocatum“). Panovník poveril
zvolenského a spišského župana
Detrika presným vymedzením
hraníc tohto lesa a opustenej
zeme. Detrik v úvode metačnej
listiny uviedol, že les a zem,
ktorú Belo IV. daroval Leonardovi, sa nachádza pri hranici
mešťanov z Belej (circa metas
villanorum de Bela...). Presný
opis tohto územia znie: „...terrae

prima meta incipit apud metas
Teutonicorum de Bela et vadit
versus meridiem ad fluvium
Thotpataka vocatum, et ibi est
arbor Zemercze vocata, post
hoc vadit per vallem lutosam,
ad quandam Tiliam, quo est in
angulo silvae, et inde tendit ad
fluviam Sarpathaka ibique terminatur...“ (...prvá hranica zeme
sa začína pri hranici Nemcov
z Belej a vedie južným smerom
k rieke Thotpataka (Slovenský
potok) nazývanej, a tam je strom
Zemercze (smrek?) nazývaný,
potom z toho miesta smeruje
cez blatisté údolie k lipe, ktorá
je na rohu lesa, a odtiaľ smeruje
k potoku Sarpathaka (Blatný
potok), kde sa na tom mieste
končí). Leonardov majetok
treba stotožniť s časťou Rakús,
ktorú v r. 1294 výmenou za časť
terajšej Starej Lesnej dostala do
držby šľachtická rodina Berzeviciovcov (Berzeviczy) z Veľkej
Lomnice. V tejto, ako aj v nasledujúcich zachovaných listinách
sa spomínajú Nemci z Belej
(Teutonici, Saxones de Bela).
Napriek tomu nemôžeme jednoznačne určiť, že obyvateľmi Belej
boli v tom čase iba Nemci.
Zdroj: Monografia
o Spišskej Belej z r. 2006

• Prvá písomná zmienka o Spišskej Belej z roku 1263 zachovaná v odpise
Spišskej kapituly z roku 1539. Štátny archív Levoča, pobočka Poprad

Primátorská kvapka krvi
ODBER SA USKUTOČNÍ
dňa 13. 6. 2012
(vo štvrtok)
od 9.30 do 16.30 h
v zasadačke MsÚ
Spišská Belá,
kde Vás srdečne
pozývame.

Kultúrne a športové podujatia
v Spišskej Belej
18. 5. (sobota)
18. 5. (sobota)
26. 5. (nedeľa)
31. 5. - 2. 6.
1. 6. (sobota)
1. 6. (sobota)
2. 6. (nedeľa)
2. 6. (nedeľa)
21. 6. (piatok)
29. 6. (sobota)
29. - 30. 6.
30. 6. (nedeľa)

Beliansky majáles (Beliansky rybník)
Cyklokorčuliarske preteky (cyklotrasa)
Automobilová jazda zručnosti (na ploche pre
nákladnej železničnej stanici)
DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ
(na námestí pred mestským úradom)
Deň detí na námestí pred mestským úradom)
Beliansky škovránok - prezentácia materských
škôlok (na námestí pred mestským úradom)
Regionálne hasičské preteky „O putovný pohár
primátora mesta” (na námestí pred mestským
úradom)
Prezentácia spišskobelianskych spolkov a Súťaž
vo varení gulášu „O Spišskobeliansky putovný
kotlík“(na námestí pred mestským úradom)
Junior cup - žiacky futbalový turnaj (ihrisko na
Moskovskej ul.)
Jánske ohne (ihrisko Strážky)
Kaštieľne hry (kaštieľ Strážky)
Automobilová jazda zručnosti (na ploche pre
nákladnej železničnej stanici)

STRANA 2
20 NEZAMESTNANÝCH
MÁ DOČASNE PRÁCU
Mesto Spišská Belá zamestnalo od začiatku apríla 20
nezamestnaných ľudí na pomocné (manuálne) práce. Ide
o projekt podporený Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku a je spolufinancovaný EÚ a štátnym
rozpočtom (do výške 95 %
nákladov na cenu práce).
Ide o práce týkajúce sa realizácie protipovodňových
opatrení na území mesta
(najmä čistenie a údržba
potokov). Žiaľ trvanie tohto
zamestnania je zatiaľ len na
3 mesiace (podmienka určená štátom). Každý z tých
20 nezamestnaných počas
3 mesiacov odpracuje 8 h
denne a dostane za to mesačnú mzdu v hrubom vo
výške cca 400 €. Mesto zaplatí
z rozpočtu mesta len 5 % nákladov na cenu práce (ako
spolufinancovanie projektu)
v celkovej výške 1 702 €.

DEŇ NARCISOV
V piatok 12. apríla sa tohto
roku opäť konala najväčšia celonárodná zbierka
na pomoc onkologickým
pacientom a na získanie
prostriedkov umožňujúcich
včas informovať ľudí, ako
predchádzať zákernému
ochoreniu. Do zbierky sa
v našom meste opäť zapojili
dobrovoľníci zo Základnej
školy na Štefánikovej ulici
pod vedením paní učiteliek
Dariny Kostkovej, Miroslavy
Dlugošovej a Daniely Baksovej. Od 9.00 do 15.00 hodiny
ste v našom meste mohli
stretnúť žiakov: Petra Kisku,
Jarku Vdovjakovú, Adelku
Andrášovú, Simonu Grichovú, Natáliu Staviarsku, Lenku
Lopatovskú, Jakuba Svitanu,
Andreja Jeleňaka a Eduarda
Pitoniaka, ktorí ponúkali žltý
narcis - symbol nádeje a boja
proti rakovine. Ďakujeme za
vaše príspevky do zbierky
Ligy proti rakovine. V Spišskej Belej bolo v tento deň
vyzbieraných 816 €.
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Zmeny a doplnky územného plánu
Mesto Spišská Belá, ako orgán
územného plánovania, ktorý
obstaráva územnoplánovaciu
dokumentáciu v zmysle § 16
ods. 2 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (ďalej len stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, Vám týmto podľa § 22
stavebného zákona oznamuje
prerokovanie návhru zmien

a doplnkov územného plánu
obce Spišská Belá č. 1 (ďalej len
zmeny a doplnky ÚPN-O Spišská Belá). V súlade s § 22 ods.
1 stavebného zákona Mesto
Spišská Belá vyzýva verejnosť
- fyzické a právnické osoby, aby
sa k návrhu zmien a doplnkov
ÚPN-O Spišská Belá vyjadrili
po dobu 30 dní odo dňa jeho vyvesenia. Do podkladov návrhu

zmien a doplnkov ÚPN-O Spišská Belá je možné nahliadnuť na
Mestskom úrade v Spišskej Belej
- kancelária č. 4, 6 a 10.
Prerokovanie návrhu sa
uskutoční 17. 5. 2013 o 10.00 h
na Mestskom úrade v Spišskej
Belej, zasadacia miestnosť na
prízemí (v budove kina).
Návrh zmien a doplnkov
územného plánu obce Spišská
Belá je zverejnený aj na webovej stránke mesta Spišská Belá
- http://www.spisskabela.sk
• Mesto dodatočne vyčlenilo zo
svojho rozpočtu sumu 7 790 eur
na nevyhnutnú údržbu budovy
MŠ Mierová, elokované pracovisko Zimná 47. Ide o náklady na
stavebnú úpravu suterénu - stien
a podláh, výmenu dažďových zvodov a rýn, lokálnu oprava strechy
a komína, odvetranie kotolne, zhotovenie vodomernej šachty a pod.
Stavené práce realizuje Mestský
podnik Spišská Belá, s. r. o.

Podpis zmluvy s predsedom PSK
Dňa 10. apríla v Prešove primátor nášho mesta podpísal s predsedom Prešovského samosprávneho
kraja Petrom Chudíkom Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z Programu Cezhraničnej spolupráce Slovensko - Poľská republika 2007 - 2013 na financovanie mikroprojektu na podporu rozvoja
služieb cestovného ruchu v Spišskej
Belej a v okolí. Na základe tejto zmluvy a úspešného projektu mesto získa
z fondu EÚ a štátneho rozpočtu sumu
54 500 € a z rozpočtu mesta mesto
prispeje sumou 2 700 €. V rámci tohto
projektu sa stavebne upraví cyklotrasa
v Spišskej Belej - v časti Strážky. Pôjde
o cyklotrasu v šírke 3 m zo štrkového
povrchu (vhodný pre cyklistov) v úseku pri kaštieli Strážky, pričom cieľom
do budúcna je postupne napojiť Spišskú
Belú z jednej strany a rovnako Kežmarok z druhej strany na kaštieľ v Strážkach a tak prepojiť obe tieto mestá.
V rámci tohto projektu sa zakúpilo
menší mechanizmus na údržbu už
existujúcej cyklotrasy Spišská Belá
- Tatranská Kotlina. Konkrétne sa zakúpil špeciálny malotraktor s kabínou
a s príslušenstvom, ktorý bude slúžiť
najmä na zametanie, kosenie a na prípadnú zimnú údržbu cyklotrasy. Mesto
usporiada slovensko-poľského športovo podujatia pod názvom Cyklodeň
v Spišskej Belej na cyklotrase Spišská
Belá - Tatranská Kotlina.
Pri vstupe do mesta budú osadené
(zo všetkých hlavných smerov) informačné panely (totemov) v počte 5 ks.
Tieto panely (stĺpy) majú plniť informačnú aj reklamnú úlohy a propagovať
aj niektoré akcie a aktivity mesta.
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Slávnostná akadémia Belianskych pedagógov
Učitelia do nášho života vstupujú už v detstve a dlhý čas sú
jeho dôležitou súčasťou. Spolu
s našimi rodičmi nám poskytujú
vzdelanie a výchovu, na základe
ktorých sa neskôr uplatňujeme
v práci a živote. Vzdelanie je to,
čo človeku nemožno nikdy vziať
a výchova zasa to, čo v človeku
ostane, keď zabudne, čo sa
naučil (B. F. Skinner). Deň učiteľov je oslavou práce všetkých
pedagogických pracovníkov,
ktorých práca však nie je len
zamestnaním, je to poslanie,

a preto si zaslúžia za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu, úctu
a poďakovanie.
Vyjadriť vďačnosť všetkým
pedagógom pri príležitosti Dňa
učiteľov sa rozhodol aj primátor
nášho mesta v rámci Slávnostnej
akadémie Belianskych pedagógov, ktorá sa uskutočnila 25.
marca v kinosále mesta. Pán
primátor ocenil jedného aktívneho učiteľa a tiež jedného
učiteľa v dôchodkovom veku
zo všetkých školských zariadení
nášho mesta.

Toto popoludnie svojimi vystúpeniami všetkým spríjemňovali žiaci zo všetkých školských
zariadení pod vedením svojich
paní učiteliek. Vystúpenia to boli
skutočne rôznorodé - hip-hop,
ľudová hudba, vážna hudba,
potešili oči i uši všetkých zúčastnených. Po odovzdaní ocenení
a nádherných kytíc, ktoré pri
tejto príležitosti učiteľom venovalo Kvetinárstvo Gerbera pán
primátor všetkých pozval do
Reštaurácie v Mlyne na malé občerstvenie a príjemné ukončenie
tohto významného podujatia.
Ocenení aktívni učitelia:
Základná škola J. M. Petzvala: Mgr. Dagmar Popovičová
Základná škola Štefánikova: Mgr. Beáta Gotzmannová
Špeciálna základná škola: Mgr. Miroslava Černáková
Materská škola Mierová: Mgr. Sylvia Ovčariková
Základná umelecká škola: Mgr. Zuzana Chorogwická
Ocenení učitelia v dôchodkovom veku:
Základná škola J. M. Petzvala: Oľga Šuľová
Základná škola Štefánikova: Darina Kostková
Špeciálna základná škola: Mgr. Viera Gildeinová
Materská škola Mierová: Júlia Čižíková
Základná umelecká škola: Akad. mal. Eva Končeková

Kongres Združenia Región Tatry
Dňa 23. 4. 2013 sa v Trstenej
konal 19. kongres Združenia
Región „Tatry“. Ide o združenie miest a obcí zamerané
na cezhraničnú spoluprácu
s poľskými samosprávami. Rokovania sa okrem členov ZRT
a pracovných komisií zúčastnili
aj pozvaní hostia: Tomáš Kašaj konzul Generálneho konzulátu
SR v Krakove; Antoni Karlak
- vojt gminy Jabłonka, Antoni
Nowak - riaditeľ kancelárie
Zväzku Euroregión Tatry, Oľga
Marhulíková a Milan Nevlazla
- čestní členovia Euroregiónu
„Tatry“. Prítomní boli informovaní o činnosti a projektových
aktivitách ZRT za uplynulý rok.
Členská základňa združenia sa
rozšírila o nového člena - obec
Torysa (okres Sabinov). Kongresu sa zúčastnil aj Štefan Bieľak,
keďže naše mesto je aktívnym
členom tohto združenia.
Na tomto stretnutí sa uskutočnilo aj informačné stretnutie
v rámci projektu Od Euroregiónu
Tatry k Európskemu zoskupeniu
územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľská

republika - Slovenská republika
2007 - 2013. Hlavným bodom
programu bolo poskytnutie
podrobných informácií na tému
Európskeho zoskupenia územnej
spolupráce TATRY s ručením
obmedzeným (EZÚS TATRY),
ktorého založeniu sa v rámci
projektu v partnerstve so Zväz-

štátov, v našom prípade ide
o územie Slovenskej republiky
a Poľskej republiky. EZÚS má
prispievať k odstráneniu prekážok, ktoré bránia územnej
spolupráci a jej rozvoju s cieľom
zlepšiť, skvalitniť a zjednodušiť
súčasnú spoluprácu. Takéto
nadnárodné zoskupenie umož-

kom Euroregión Tatry so sídlom
v Nowom Targu a mestami Kežmarok a Nowy Targ venujeme od
roku 2011. Informácie predniesol
predseda pracovnej skupiny na
prípravu EZÚS Štefan Bieľak.
Prítomní delegáti schválili
vstup ZRT do EZÚS TATRY
zakladaného spoločne so Zväzkom Euroregión Tatry (Poľská
republika) a schválili základné
dokumenty: Dohovor o založení EZÚS TATRY a Stanovy EZÚS
TATRY, na ktorých znení sa na
základe vypracovaných analýz,
konzultácií a najmä kompromisov dohodla slovenská a poľská
strana. EZÚS je novou právnou
formou, ktorú nám umožňuje
založiť EÚ na území viacerých

ní realizovať spoločné projekty
v rámci jedného združenia, jednej právnickej osoby, jedného
právneho subjektu, ktorý bude
mať všetky potrebné atribúty na
to, aby vstupoval do právnych
vzťahov za toto územie spoločne. EZÚS je šanca ako dať
Euroregiónu Tatry inú váhu
a posunúť slovensko-poľskú
spoluprácu dopredu. Náš EZÚS
bude mať sídlo v Nowom Targu,
bude sa riadiť poľským právom
a registrácia prebehne na Ministerstve zahraničných vecí Poľskej
republiky. V rámci vyváženia síl
sa obe strany dohodli, že EZÚS
bude mať sekretariát Predsedu
Zhromaždenia v Kežmarku.
Najvyšším orgánom EZÚS bude

Zhromaždenie. Kongres ZRT
zvolil nasledovných svojich zástupcov do Zhromaždenia EZÚS:
Štefan Bieľak - primátor mesta
Spišská Belá, Michal Biganič primátor mesta Stará Ľubovňa,
Jozef Ďubjak - primátor mesta
Trstená, Igor Kredátus - viceprimátor mesta Kežmarok, Štefan Kubík - viceprimátor mesta
Poprad, Peter Petko - zástupca
mesta Spišská Nová Ves a Jozef
Repaský - viceprimátor mesta
Liptovský Mikuláš. Kongres
ZRT zároveň odporučil za členov Dozornej rady EZÚS TATRY
(kontrolný orgán Zoskupenia)
tieto osoby: Ľudmilu Gnojčákovú - zástupkyňu mesta Kežmarok, Jána Pavlíka - primátora
mesta Ružomberok a Alexandra
Slafkovského - primátora mesta
Liptovský Mikuláš. Rovnaký
proces prebehol na poľskej
strane na XIX. Kongrese Zväzku
Euroregión Tatry 4. apríla 2013
v Jabłonke.
Po Kongrese zasadali členovia Rady ZRT, ktorí na obdobie
najbližších dvoch rokov zvolili
za predsedu Rady ZRT primátora Trstenej Jozefa Ďubjaka a za
podpredsedu Rady ZRT primátora Kežmarku Igora Šajtlavu.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na zasadnutí 25. apríla 2013
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) prijalo
aj nasledovné rozhodnutia:
Hospodárenie mesta
za rok 2012
MsZ schválilo Záverečný
účet Mesta Spišská Belá za rok
2012 v súlade s § 16 ods. 10
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších
predpisov s konštatovaním, že
celoročné hospodárenie mesta
za rok 2012 sa schvaľuje bez
výhrad. MsZ schválilo výsledok hospodárenia mesta za rok
2012 tak, že prebytok bežného
a kapitálového rozpočtu vo
výške 691 564,68 € bol ponížený
o nevyčerpané účelové dotácie
v sume 37 521,84 € a zároveň bol
ponížený o schodok z finančných operácii v sume 234 593,30
€. Takže hospodárenie mesta za
rok 2012 skončilo s prebytkom
vo výške 419 449,54 €, ktorý
bol prevedený do rezervného
fondu mesta. MsZ zároveň
vzalo na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2012
a Správu nezávislého audítora
z overenia účtovnej závierky
mesta za rok 2012 a správu
nezávislého audítora o overení
súladu výročnej správy mesta za
rok 2012 s účtovnou závierkou
mesta. Viac informácii nájdete
na www.spisskabela.sk v časti
Samospráva/rozpočet mesta.
Dotácia na rozšírenie
kamerového systému
MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o tom, že mesto bolo úspešné

a získalo dotáciu zo štátneho
rozpočtu vo výške 10 000 € na
prevenciu kriminality v našom
meste. Konkrétne tieto financie
sú určené na rozšírenie mestského kamerového systému. Mesto
z rozpočtu mesta na tento účel
pridá 2 500 € (ako spoluúčasť
mesta vo výške 20%). Na základe tohto projektu budú v našom
meste monitorované ďalšie tri
miesta - lokality. Ktoré miesta
to budú, sa rozhodne v priebehu
najbližších dní.
Dotácia na nákup
zametacieho vozidla
Mesto už niekoľko rokov
nemá na údržbu miestnych komunikácii a chodníkov špeciálne
zametacie vozidlo. Poslanci MsZ
vzali na vedomie informáciu
primátora mesta o úspešnom
projektu na ochranu ovzdušia,
v rámci ktorého mesto získalo
dotáciu zo štátneho rozpočtu vo
výške 186 960 €. Tieto financie
sú určené na nákup špeciálneho zametacieho vozidla, pričom
mesto sa bude podieľať sumou
9 840 € (5 % spolufinancovanie)
zo svojho rozpočtu.
Zmena rozpočtu mesta
MsZ schválilo 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013. Táto
zmeny sa týka najmä zapracovanie vyššie uvedených dotácii
do rozpočtu mesta, nákladov
na stavebnú úpravu priestorov
v budove elokovaného pracoviska materskej školy na Zimnej ul. č. 47, úprava nákladov
na zamestnávanie nezamestnaných cez úrad práce (návrh
na rozpočtového opatrenie je
na www.spisskabela.sk v časti

• V IBV Webera plánovaná začala výstavba chodníkov, ktoré budú dokončené v celej lokalite do konca júna tohto roka.

Samospráva/rozpočet mesta.
Prevádzkovanie Belianskeho
rybníka
MsZ schválilo návrh Zmluvy
o spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho
zväzu v Spišskej Belej vo veci
prevádzkovania prímestskej oddychovej zóny Beliansky rybník.
Cieľom tejto zmluvy je upraviť
vzájomné práva a povinnosti
mesta a miestnych rybárov pri
správe a údržbe celej zóny Belianskeho rybníka.
MsZ zároveň schválilo návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2013, ktorým sa
schvaľuje návštevný poriadok
prímestskej oddychovej zóny
Beliansky rybník. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti
návštevníkov Belianskeho rybníka (nariadenie je zverejnené
na www.spisskabela.sk v časti
Samospráva/všeobecne záväzné nariadenia.
Príprava výstavby nových
rodinných domov
MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o zámere súkromného investora
pripraviť realizáciu projektu IBV
za ul. SNP v Spišskej Belej. Cieľom tohto projektu je pripraviť
územie za ul. SNP na výstavbu
asi 46 rodinných domov, teda
pripraviť stavebné pozemky
s inžinierskymi sieťami a komunikáciami na predaj záujemcom o výstavbu rodinných
domov v Spišskej Belej. Pôjde
o dve nové ulice, ktoré vzniknú
vedľa Tesca za ul. SNP v smere
na Strážky po koniec ulice SNP).
Ide o súkromnú investíciu bez
finančnej účasti mesta. Predaj

pozemkov bude realizovať
súkromní investor. Mesto bude
s investorom spolupracovať na
tomto projekte v rozsahu, ktorý
bude uvedený v osobitnej zmluve, ktorá sa ešte len pripravuje.
Preto viac informácii prinesieme
na budúce.
Správy o činnosti za rok 2012
MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Denného centra
(Klubu dôchodcov) v Spišskej
Belej za rok 2012, Správu o činnosti Zariadenia opatrovateľskej
služby v Spišskej Belej (v Strážkach) za rok 2012 a Správu o činnosti Nízkoprahového denného
centra Face klub v Spišskej Belej
za rok 2012. Tieto správy sú zverejnené na www.spisskabela.sk
v časti Dôležité dokumenty (na
úvodnej stránke).
Návrhy zmien a doplnkov
územného plánu
MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o stave prerokovania návrhu
zmien a doplnkov územného
plánu mesta Spišská Belá. V súčasnosti sa pripravuje verejné
prerokovanie týchto návrhov.
Návrhy zmien a doplnkov
územného plánu sú zverejnené
na www.spisskabela.sk v časti
Samospráva/zmeny a doplnky
územného plánu.
Zrušenie školského obvodu
pre Podhorany
MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o stave realizácie zrušenia školského obvodu pre Základnú
školu Štefánikova 19, Spišská
Belá pre žiakov z obce Pod(Pokračovanie na 5. str.)

• Výtlky na miestnych cestách po zime sú už opravené. Práce zrealizoval
Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie zo 4. str.)
horany. Podľa slov primátora
sa koncom marca uskutočnilo
spoločné rokovanie zástupcov
obce Podhorany a nášho mesta,
na ktorom primátor mesta potvrdil, že mesto trvá na svojom
rozhodnutí a obec Podhorany
musí prijať konkrétne kroky
v čo najkratšom čase. Zmena
školského obvodu nastane
k 1. septembru 2013. Základná
škola Štefánikova už prijala
potrebné opatrenia za účelom
realizácie tohto rozhodnutia
(najmä znižovanie počtu zamestnancov školy, keďže počet
žiakov poklesne približne o 160
žiakov).
Výsadba novej zelene v meste
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o príprave výsadby verejnej zelene
na Družstevnej ulici (výsadba
špeciálneho živého plota pred
bytovými domami pred cintorínom ako hygienická zeleň) a na
Moskovskej ulici (výsadba 18 líp
v uličnej aleji) po rekonštrukcii
chodníkov a 7 ks líp na ďalších
určených miestach v meste.
Projekty spolufinancované EÚ
MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o implementácii projektov
mesta spolufinancovaných
z fondov EÚ. Mesto v súčasnosti realizuje ešte dva veľké
investičné projekty - Výstavbu
spláškovej kanalizácie v Spišskej Belej a v Strážkach a Reguláciu potokov v Spišskej Belej
a v Strážkach. Mesto zároveň
realizuje mikroprojekt na podporu služieb cestovného ruchu,
o ktorom sme už informovali.

Investičné aktivity mesta
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o realizácii investičných (stavebných)
akcií mesta. V súčasnosti pokračuje výstavba chodníkov v IBV
Webera (na Vojtasovej, Greisigerovej, Kaltsteinovej a Weberovej ulici). Rovnako prebieha
výstavba 17 nájomných bytov
na Štefánikovej ulici a príprava
výstavby 34 bytov na Zimnej ulici č. 46. Mestský podnik Spišská
Belá realizuje opravu výtlkov
na miestnych komunikáciách
v celom meste. Pripravuje sa
rekonštrukcia miestnej komunikácie na Popradskej ulici od
mostíka smerom hore k domu
MUDr. Slovika. Rovnako VSE,
a. s., Košice pripravuje výstavbu
trafostanice a NN-siete v lokalite - Priemyselná zóna Sever na
Továrenskej ulici.
Výstavba TESCA v Sp. Belej
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o realizácii výstavby supermarketu
TESCO za ulicou SNP v Spišskej
Belej (pri OMV).
750. výročie prvej písomnej
zmienky
MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o príprave aktivít súvisiacich
so 750. výročím prvej písomnej
zmienky o meste Spišská Belá
Prevody a prenájmy
pozemkov mesta
MsZ prerokovalo návrh na
majetkoprávne vysporiadanie
pozemku o výmere 3 836 m 2
na Tatranskej ulici v Spišskej
Belej od Kongregácii Služobníc
Najsvätejšej Panny Márii, Bohumín, Česká republika a vzalo

• V súčasnosti prebieha výstavba supermarketu TESCA v našom meste
(pri motoreste Goral).

na vedomie informáciu primátor
mesta o nezrealizovaní zámeny
pozemkov a schválilo odkúpenie tohto pozemku za kúpnu
cenu 2 600 €.
MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi Evanjelickou
cirkvou a. v. v Spišskej Belej
a mestom Spišská Belá, nakoľko ide o majetkovo-právne
vysporiadanie vlastníctva
k pozemkom pod jestvujúcimi
komunikáciami, verejnými
priestranstvami a inými verejnoprospešnými stavbami
v meste.
MsZ schválilo zámer na
predaj časti pozemku žiadateľovi Kataríne Ulbrichovej,
bytom Družstevná 8, Spišská
Belá za kúpnu cenu 10 €/m2. Ide
o predaj pozemku, ktorý bude
tvoriť balkón bytu žiadateľky
na prízemí bytového domu na
Družstevnej ulici 8.
MsZ schválilo prenájom poľnohospodárskej pôdy v Ždiari
žiadateľovi Dušanovi Pitoňákovi, bytom Ždiar č. 466, pre účely
poľnohospodárskej výroby na
obdobie 5 rokov, za ročné nájomné vo výške 25 €/ha, nakoľko
ide o nepodnikateľské využitie
daného pozemku v okolí horárne
v Monkovej doline.
MsZ schválilo prenájom poľnohospodárskej pôdy pri Tatranskej
Kotline žiadateľovi Slavomírovi
Eliášovi, bytom SNP 24, Spišská
Belá pre účely poľnohospodárskej výroby na dobu 5 rokov za
ročné nájomné 50 €/ha, nakoľko
ide o podnikateľské využitie
pozemkov.
MsZ schválilo prenájom poľnohospodárskej pôdy v Ždiari
žiadateľovi Petrovi Zimmermannovi, bytom Ždiar č. 155
pre účely poľnohospodárskej
výroby na obdobie 5 rokov za

ročné nájomné vo výške 25 €/ha,
nakoľko ide o nepodnikateľské
využitie pozemkov okolo bývalých objektov Štátnych lesov
TANAP-u v lokalite „Poľko“.
MsZ schválilo prenájom poľnohospodárskej pôdy v Lendaku žiadateľovi Jánovi Nebusovi,
bytom Školská ulica 14, Lendak
pre účely poľnohospodárskej
výroby na obdobie 5 rokov za
ročné nájomné 50 €/ha, nakoľko
ide o podnikateľské využitie
pozemkov.
Kontrolná činnosť
MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra
mesta o následných kontrolách
vykonaných v marci a apríli
2013 (kontrola vykonaná v ZUŠ
Spišská Belá).
Psie exkrementy
V rámci interpelácií poslancov sa rozvírila diskusia na tému
venčenia psov a ich exkrementov na verejných miestach v našom meste. Poslanci poukázali
na značné znečistenie trávnikov,
parkov ale aj chodníkov psími
exkrementami. Žiaľ, zisťovanie
nezodpovedných psíčkarov
ako páchateľov je veľmi zložité,
pokiaľ nie sú pristihnutí priamo
pri čine. Naviac, občania nie sú
nápomocní mestskej polícii
v prípade pátrania po nezodpovedných majiteľoch psov,
ktorým by mohla byť za to uložená pokuta. Takže je potrebné,
aby sme všetci boli viac všímaví
a upozornili nezodpovedných
psíčkarov na znečisťovanie verejného priestoru ich psami. Na
záver poslanci požiadali primátora mesta o zverejnenie verejnej
výzvy pre majiteľov psov, aby sa
správali zodpovedne a upratovali po svojich psoch.

• Aj na Štefánikovej ul. 18 prebieha výstavba 17 bytov.
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Face club oslavoval 2. narodeniny
19. 3. ubehli dva roky od
otvorenia klubu pre mladých
- Face clubu. Klub sídli na ulici
Petzvalovej 16. V sobotu 23. 3.
sme pri tejto príležitosti vo Face
clube zorganizovali menšiu oslavu. Oslavy sme začali oficiálnou
časťou o 17.00 h, pozvaným
hosťom sme prezentovali činnosť v roku 2012, mladých ktorí
za všetkými zorganizovanými
aktivitami stáli a naše plány
do budúcnosti. Na oficiálnej
časti nechýbal pán primátor,
kontrolórka mesta a zástupcovia poslancov a zamestnancov
mesta.
Za rok 2012 mal klub približne 12 500 návštev. Denne
teda klub navštívi priemerne 50
detí a mladých ľudí. Klub okrem
ponuky neformálneho trávenia
voľného času počas otváracích
hodín ponúka množstvo akcií
(vzdelávanie dobrovoľníkov,
turnaje, tvorivé dielne, výlety
na cyklochodník, párty, icewaflovica, palacinkovica, zmrzlinovica, koncerty, jam session,
s klubom na námestí, noc v klube, face club na mestských akciách a ďalšie). O všetkých našich
akciách vás pravidelne informujeme prostredníctvom webu:
http://www.facebook.com/
faceclub.sk, mestských novín,
rozhlasu i plagátoch na výves-

kách. Okrem prípravy akcií
pre mladých, Faace club nezaháľa ani v projektovej činnosti,
v roku 2012 sme realizovali 3
projekty. Projekt napredovať
(bol zameraný na vzdelávanie
dobrovoľníkov a rozvoj klubových aktivít), projekt Street art
v Bel-ej mal za úlohu skrášliť
Face club, ale i naše mesto
(mnohí ste si určite všimli
kvietky na parkovisku pri rybníku J) a projekt Európsky dvor
jedenkrát mesačne predstavuje
stále inú Európsku krajinu s jej
históriou, pamiatkami, kultúrou
i tradičnou kuchyňou z ktorej
účastníci akcie môžu ochutnať.
Ako hovorí príslovie: „Niet
dymu bez ohňa“, ani činnosť
klubu by nebola bez aktívnych
dobrovoľníkov. V klube v roku
2012 aktívne pomáhalo 16 mladých dobrovoľníkov, niektorí
pomáhali vo Face bare, iní sa
venovali deťom a ostatným
mladým, alebo organizovali či
pomáhali pri rôznych akciách
v klube alebo vonku. Okrem
dobrovoľníkov na akciách
väčšieho rozsahu pomáhali aj
ďalší mladí.
Oslavy narodenín pokračovali o 20.00 h, kedy sme
privítali všetkých mladých. Po
krátkom oficiálnom programe,
mladí ochutnali narodeninovú

Beliansky slávik
Centrum voľného času
v spolupráci s Mestom Spišská
Belá uskutočnilo dňa 25. 4. 2013
v kinosále obvodovú súťaž Beliansky slávik. Cieľom súťaže je
udržiavanie ľudových tradícií,
rozvíjanie lásky k folklóru
nášho regiónu a podporovanie
mladých talentov v tejto oblasOcenení speváci:
I. kategória:
1. miesto: Lukáš Šatala
2. miesto: Veronika Halčinová
3. miesto: Dominika Stupáková
II. kategória:
1. miesto: Vladimíra Gildeinová
2. miesto: Natália Palčová
3. miesto: Jozef Špak
Cena poroty za výrazový prejav:
Zuzana Zastková
III. kategória:
1. miesto: Estera Nebusová
2. miesto: Samuel Špak
3. miesto: Klára Fedorová
Zuzana Modlová

ti. Mladí umelci sa prezentovali
slovenskou ľudovou piesňou regiónu a ľubovoľnou slovenskou
ľudovou piesňou.
Súťažili deti vo veku 8. - 15.
rokov, a to v troch kategóriách:
I. kategória - 3. - 4. roč. ZŠ
II. kategória - 5. - 6. roč. ZŠ
III. kategória - 7. - 9. roč. ZŠ

ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá
SŠ Lendak
SŠ Lendak
ZŠ s MŠ Slovenská Ves
ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá
SŠ Lendak
ZŠ J. M. Petzvala
SŠ Lendak
SŠ Lendak
ZŠ Štefánikova Spišská Belá
ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá
Víťazom blahoželáme.

tortu a ďalšie dobroty a potom
už pokračovala voľná zábava,
hry, rozhovory a karaoke. Všetci
ktorí na oslavy prišli mohli zažiť
príjemnú rodinnú atmosféru Faceclubáckej rodiny.
Ďakujeme nášmu mestu, pri-

mátorovi, poslancom, a všetkým
vám za priazeň a podporu ktorú
ste prejavili nám mladým roku
2012. S radosťou sme vstúpili do
tretieho roku života Face clubu
a tešíme sa na všetko čo si pre
nás rok 2013 pripravil.

Aktivity Face club
Petzvalova 16, Spišská Belá
16. máj
17. máj
18. máj

17.00 h herný klub - MS v ľad. hokeji štvrťfinále
od 19.30 h - Karaoke
MS v ľad. hokeji semifinále (hudobný večer s legendárnou hudobnou skupinou Queen)
19. máj
MS v ľadovom hokeji finále
22. máj
14.30 h - kreatívne dielne
23. máj
17.00 h - herný klub
24. máj
od 18.00 h - zmrzlinovica
25. máj
od 18.00 h - letná párty aj pre deti
29. máj
od 15.00 h - Challenge day
30. máj
17.00 h - herný klub
31. máj
od 17.00 h - kalčetový turnaj deti od 19:30 mladí
1. - 2. jún Účasť na dňoch mesta
Na jún pripravujeme streetdance a hip-hopovú tanečnú súťaž
Viac informácií už čoskoro na našom facebook-u
http://www.facebook.com/faceclub.sk

10 NAJ základných
škôl Slovenska
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zostavil
rebríček základných, stredných
odborných škôl a gymnázií na
základe výsledkov Testovania
9 a maturít za rok 2012. INEKO
však upozorňuje, že výsledky
testov komplexne nehodnotia
kvalitu školy, ale informujú
o výsledkoch dosiahnutých
jej žiakmi. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené
inými faktormi než je vzdelávací
proces a nemerajú ani pridanú
hodnotu školy, čiže to, aké
zručnosti a vedomosti škola
odovzdala svojim žiakom.
Najlepšie základné školy
podľa testovania 9 za rok 2012:

1. miesto: ZŠ Konštantínova 64,
Stropkov ................................100
2. miesto: ZŠ Skuteckého 8, Banská Bystrica .............................99
3. miesto: ZŠ Dedinska 142,
Dedinka ...................................99
4. miesto: ZŠ Vychylovka 687,
Nová Bystrica..........................99
5. miesto: ZŠ Pod Chočom 550,
Lisková.....................................99
6. miesto: ZŠ Moskovská 20,
Spišská Belá ...........................98
7. miesto: ZŠ Vikartovce 6, Vikartovce ...................................98
8. miesto: ZŠ Novohradská 3,
Bratislava .................................98
9. miesto: ZŠ Odborárska 2,
Bratislava .................................98
10. miesto: ZŠ Ulič 137, Ulič......
...................................................98
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Zápis žiakov do ZUŠ
Zápis nových žiakov do
Základnej umeleckej školy
v Spišskej Belej pre školský rok
2013/2014 bude od 3. - 7. júna
2013 v čase od 13.00 do 17.00 h
v priestoroch školy. V školskom
roku 2013/2014 ZUŠ Spišská
Belá otvára štúdium v týchto
odboroch: literárno-dramatický
odbor (tvorivé javiskové formy,
detské rozprávky, javiskové
inscenácie, umelecký prednes),
tanečný odbor (ľudový tanec,
moderný tanec, kreatívny tanec, pohybová výchova, show

dance, tanečná príprava, tanečná prax), hudobný odbor (hra na
klavíri, hra na keyboarde, hra na
husliach, hra na akordeóne, hra
na zobcovej a priečnej flaute, hra
na klarinete, hra na gitare, hra
na kontrabase, hra na organe),
výtvarný odbor (kresba, maľba,
grafika, počítačová grafika, modelovanie a práca s materiálom,
keramika). Na zápis je potrebné,
aby dieťa prišlo v sprievode zákonného zástupcu. So sebou je
potrebné priniesť kartu poistenca, prípadne rodný list dieťaťa.

9. ročník Noci múzeí a galérií
Dňa 18. mája 2013 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa
múzeí uskutoční už 9. ročník
podujatia Noc múzeí a galérií.
Návštevníci majú jedinečnú príležitosť navštíviť aj vysunutú expozíciu Slovenského technického múzea - Múzea J. M. Petzvala
až do neskorých nočných hodín.
Expozícia bude sprístupnená od
17.00 do 22.00 hod. Vstupy každú hodinu (17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 h), posledný vstup
21.00 h. Vstupné: 1 € (jeden
kultúrny poukaz). Program:

Prehliadka stálej expozície J. M.
Petzvala spojená s premietaním
krátkometrážnych filmov zo života Jozefa Maximilána Petzvala
a Otta Baltazára Petzvala. Hosť
podujatia: Júlia Zummerová
17.30 - 18.30 h beseda s pani
Júliou Zummerovou, autorkou
slovenského prekladu biografickej publikácie autora Lajosa
Erményho Život a dielo Jozefa
Maximiliana Petzvala. Biografia
bola vydaná v roku 1903 len pre
potreby vtedajších študentov
a budúcich fotografov.

Noc múzeí aj u Greisigera
Počas dňa múzeí v soboru 18. mája 2013 sa aj Mestské múzeum Dr. Michala Greisigera zapojí do tejto akcie. Múzeum bude
otvorené od 17. do 22. h. Do múzea bude bezplatný vstup.

Deň víťazstva nad fašizmom
Mesto Spišská Belá si spolu s
miestnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Sp. Belej pripomenuli 8. mája Deň víťazstva nad

fašizmom (deň ukončenia 2. sv.
vojny v Európe) položením venca
k pomníku padlých v 2. svetovej
vojne (socha partizána), aby si uctili obete tejto vojny.

Spoločenská kronika
• marec 2013
Narodili sa:
Natália Mencáková, Richard Ganzarčík
Životného jubilea sa dožívajú:
Maria Milistenferová 92 rokov, Emil Trembáč 91 rokov, Helena
Boršošová 80 rokov, Anna Slovíková 80 rokov, Terézia Pitoňáková 75 rokov, Ema Pjateková 75 rokov, Ferdinand Beskyd 70
rokov, Pavol Hatala 70 rokov, MUDr. Ivan Kochan-Ivančo 70
rokov, Margita Košická 70 rokov
Navždy nás opustili:
Michal Bederka vo veku 97 rokov, Augustína Pjatková vo veku
79 rokov, Alojz Herbrych vo veku 60 rokov, Vladislav Devečka
vo veku 58 rokov

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM

MÚZEUM J. M. PETZVALA
Petzvalova 30, Spišská Belá

17.00 - 22.00
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Cesty bude rekonštruovať štát aj kraj
Investičná výstavba a správa ciest SSC Košice má v roku
2013 v pláne zaradenú celkovú
opravu cesty I/67 v prieťahu
mesta Kežmarok v celkovej
dĺžke 3 400 metrov. „Náklady
tejto stavby predstavujú 826-tisíc eur, je odovzdaná zhotoviteľovi a začatie prác v zmysle
koordinačného harmonogramu
je naplánované už na apríl. Jej
ukončenie je podmienené finančnými prostriedkami, ktoré
nám ostanú po zimnej údržbe
a po vysprávkach krytov,”
vysvetlila Zuzana Hromcová,
hovorkyňa Slovenskej správy
ciest. Na ostatných úsekoch
ciest v našom regióne, ktoré sú
najviac poškodené po zimnom
období, sa budú realizovať len
opravy krytov, resp. veľkoplošné vysprávky, a to najmä v úse-

koch I/67 Vernár - Hranovnica,
I/18 Svit - kopec Branisko, I/77
Bušovce - Podolinec a I/68 Stará Ľubovňa - Ľubotín. „Tieto
rekonštrukcie sa začnú tiež
v najbližšom období, ak to klimatické podmienky dovolia,”
dodala Hromcová.
Na opravu ciest druhej
a tretej triedy sa pripravuje aj
Prešovský samosprávny kraj.
„Od štátu na opravu výtlkov
dostaneme 1,4 milióna eur, my
sme zase pripravení vyčleniť
ďalšie finančné prostriedky - 1,5
milióna eur z vlastných zdrojov.
Túto sumu by mali schváliť poslanci krajského parlamentu
na svojom zasadnutí už tento
utorok 9. apríla, zatiaľ bez toho,
aby boli upresnené úseky, ktoré
sa budú opravovať,” skonštatovala hovorkyňa PSK Veronika

Fitzeková. Kraj ešte nemá pripravený zoznam úsekov, ktoré
opraví. Momentálne cestári
mapujú stav ciest a podľa toho,
ako počasie dovolí, prebieha vizuálna obhliadka komunikácií.
Okrem toho chce PSK na
opravu ciest využiť aj Regionálny operačný program,
opatrenie 5.1. „V súčasnosti
pripravujeme žiadosti v objeme 10,3 milióna eur. Projektové
zámery riešia modernizáciu
ciest v dĺžke 62 km, stabilizáciu
štyroch zosuvov, rekonštrukciu siedmich mostov, jedného
priepustu a výstavbu jedného
nového mosta. Čerpanie týchto

prostriedkov chceme rozložiť
na dva roky, pričom 50 % prác
by sme chceli zrealizovať ešte
v tomto roku. Keďže v Regionálnom operačnom programe
sú vyčlenené prostriedky aj na
rekonštrukciu ciest po povodniach, budeme sa intenzívne
uchádzať aj o tieto zdroje,”
vysvetlila hovorkyňa a dodala:
„Ak všetko vyjde podľa našich
zámerov, investície do opráv
ciest v Prešovskom kraji v tomto roku by mohli presiahnuť 13
miliónov eur, ktoré na cestách
II. a III. triedy budú obyvatelia
zjavne vidieť a cítiť.”
Zdroj: Podtatranské noviny

Druhá fáza reformy ESO
Na rokovaní vlády SR bol 24.
apríla schválený zákon o niektorých opatreniach v miestnej
štátnej správe, ktorým MV SR
pokračuje vo vytváraní jednotnej
sústavy integrovaných miestnych
orgánov štátnej správy v rámci
reformy ESO.
V súlade s územným a správnym usporiadaním SR vzniknú
k 1. 10. 2013 okresné úrady so
sídlami v 72 okresoch. Zároveň
dôjde k zrušeniu 248 miestnych
orgánov štátnej správy, ktorých
pôsobnosť prejde pod tento
integrovaný miestny orgán
štátnej správy (okresný úrad).
Právna úprava zachováva doteraz existujúci odvetvový princíp
riadenia a kontroly štátnej správy
uskutočňovanej miestnym orgánom štátnej správy príslušnými
ministerstvami a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej
správy.
Podpredseda vlády a minister
vnútra Robert Kaliňák na tlačovej
konferencii 18. apríla spolu s vedúcou služobného úradu MV SR
Denisou Sakovou a generálnym
riaditeľom Sekcie verejnej správy MV SR Adrianom Jenčom
bližšie predstavili realizované
kroky rezortu v rámci druhej
fázy reformy ESO. V oblasti
napĺňania verejného záväzku
o úspore na fungovaní štátnej
správy minister informoval,
že tohtoročný plán v hodnote
50 miliónov eur bol navýšený

na 127 miliónov eur (z toho 97
miliónov eur v rámci úspor na
hospodárnosti štátnej správy
a 30 miliónov eur na úspore
mzdových prostriedkov). Zvýšenie záväzku súvisiace s ekonomickou situáciou sa týka aj
budúceho roka, pôvodný plán
úspory 150 miliónov eur bol
navýšený na 173 miliónov eur.
Minister vnútra Robert Kaliňák
vyjadril presvedčenie, že sa celkový záväzok o úspore v hodnote 700 miliónov eur podarí
prekročiť. Prvú fázu integrácie
úradov v rámci reformy ESO
zhodnotil minister ako úspešnú
a vyzdvihol fakt, že realizované
procesy integrácie bežné fungovanie úradov neovplyvnili. ESO
je vládny projekt, ktorý má za
cieľ vytvoriť novú štruktúru orgánov miestnej štátnej správy
sústredením pôsobností vybraných orgánov špecializovanej
miestnej štátnej správy do jedného úradu na úrovni okresu a vybudovať sieť pracovísk na báze
klientskeho servisu. Kontaktné
a administratívne miesta občana (KAMO) budú pre občana
dostupnejšie a budú postupne
poskytovať komplexnú agendu
štátnej správy pre všetky životné
situácie občana. Zároveň týmto
modelom fungovania dôjde
k oddeleniu občanov od výkonu rozhodnutí, čiže sa zamedzí
priestor pre subjektivitu a prípadné korupčné správanie.

• Pred 2 týždňami Mesto vysadilo na Moskovskej ulici 18 líp v uličnej
aleji po rekonštrukcii chodníkov.

Triedený zber komunálneho
odpadu v Spišskej Belej
máj - december 2013
VRECOVÝ SYSTÉM

PLASTY
KOVY

PAPIER
SKLO
TETRAPAKY

BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ
(ZELENÝ) ODPAD
- každý druhý pondelok

23. máj
16. jún
3. júl
27. júl
15. august
9. september
24. máj
17. jún
4. júl
28. júl
16. august
10. september
27. máj
10. jún
24. jún
8. júl
22. júl
5. august
19. august

26. september
17. október
7. november
28. november
19. december
27. september
18. október
8. november
29. november
20. december
2. september
16. september
30. september
14. október
28. október
11. november
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Stretnutie v Strážkach
Dňa 2. mája sa uskutočnilo
verejné stretnutie obyvateľov
mestskej časti Strážky s primátorom nášho mesta Štefanom
Bieľakom a poslancom za túto
mestskú časť Petrom Tetemontem. Predmetom viac takmer 2,5
hodinovej verejnej diskusie boli
najmä nasledovné témy:
- výstavba spláškovej kanalizácie - primátor informoval o navrhovaných a vynútených zmenách výstavby tejto kanalizácie
na Medňanského ulici;
- úprava miestnych komunikácii po výstavbe kanalizácie;

- mesto plánuje komplexné
vyspravenie tých úsekov miestnych ciest v Strážkach (v celej
šírke cesty), kde bola vybudovaná kanalizácia, a to dofinancovaním z rozpočtu mesta (týka
sa to Popradskej ulice);
- práce by sa mali zrealizovať
najneskôr do konca júla 2013.
- regulácia potoka Čierna voda
- výstavba regulácie začala a má
byť ukončená do konca tohto
roka, pričom je potrebné ešte
doriešiť premostenie pri píle
p. Bonka a brod pri rodinnom
dome p. Straku. Zváži sa aj po-

Materská škola
v programe Zelená škola
Program Zelená škola je medzinárodný certifikačno-vzdelávací ekoprogram, do ktorého je
Materská škola Mierová, Spišská
Belá zapojená už 2. školský rok. Prostredníctvom
naplánovaných enviro aktivít chceme dosiahnuť
určitú zmenu k lepšiemu
v správaní voči životnému
prostrediu (environmentálne
zlepšenie). Realizujeme environmentálnu výchovu hlavne
praktickými činmi.
V oblasti triedenia odpadového materiálu materská
škola nadviazala na projekt
separovaného zberu v meste
Spišská Belá a pedagogickú
prácu orientuje na vzdelávania
a výchovu detí od útleho veku
k triedeniu odpadu. V priebehu
jesene boli v triedach a na chodbách MŠ umiestnené nádoby na
separovaný zber. Svoju prácu
v programe Zelená škola zamerala MŠ taktiež na oblasť Zeleň
a ochrana prírody, v rámci ktorej

deti pomáhajú pri starostlivosti
o bylinkovú záhradku, kvetinový záhon a pri starostlivosti
o vtáky v zime (dopĺňanie
krmiva do kŕmidiel).
V mesiaci október sa deti
predškolských tried zúčastnili prehliadky expozície tatranskej prírody
v múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Počas zimného
obdobia deti spoločne s rodičmi
zhotovovali vtáčie kŕmidlá, ktoré boli umiestnené v areáli školskej záhrady a deti ich priebežne
dopĺňali krmivom.
Všetkým, ktorí nám pomohli pri zhotovovaní kŕmidiel
a zháňaní krmiva ďakujeme.
V súčasnosti deti realizujú
ekopokusy s predklíčením
semien bylín a pomáhajú pri
práci v minizáhradke. Veríme,
že sa k zlepšeniu starostlivosti
o našu prírodu pridáte k nám
najmenším a spoločne budeme
žiť v zdravšom prostredí.
Mgr. Sylvia Ovčariková

žiadavka na možnosť, aby sa do
potoka dalo vstúpiť na viacerých
miestach jeho toku (vstup človekom do potoka);
- cyklotrasa ku kaštieľu mesto v priebehu leta zrealizuje stavebnú úpravu cyklotrasy
smerujúcej od mosta v Strážkach
za hasičkou zbrojnicou smerom
k parku kaštieľa (poza rodinné
domy) - trasa bude len vyštrkovaná a zhutnená, teda vhodná
pre cyklistov;
- chodník k p. Ťažkej - návrh
technického riešenia je predbežne schválený, dopracováva sa
projektová dokumentácia a následne sa opätovnom vyjadrení
všetkých dotknutých štátnych
orgánov sa požiada o vydanie
stavebného povolenia, avšak
v roku 2013 sa to realizovať
nebude;
- spoločenská sála v Strážkach
- zaujímavá diskusia bola aj
o spoločenskej sále v Strážkach
- či súčasnú budovu sály, ktorá

je čiastočne nefunkčná, nepredať
a minimálne ju upraviť, aby sa
mohla bezpečne užívať a budovu
hasičskej zbrojnice zasanovať alebo ju ponechať a v tejto budove
zriadiť spoločenskú sálu, čo bude
finančne náročné a z pohľadu
mesta to tak skoro nebude. Nechal sa čas na diskusiu medzi
obyvateľmi Strážok o tejto téme
a v priebehu 2 - 3 mesiacov sa
o tejto veci rozhodne;
- zmena územného plánu
mesta - primátor mesta na otázku z pléna informoval o príprave
zmeny územného plánu mesta,
ktorá sa Strážok dotýka v dvoch
miestach - zriadenie záhrady pri
zariadení opatrovateľskej služby
a ťažba štrkopieskov za parkom
kaštieľa s následnou úpravou na
vodnú plochu.
Primátor mesta týmto ďakuje
poslancovi Petrovi Tetementovi
za zorganizovanie tohto stretnutia a všetkým Stražanom za
ich účasť.

Výstavba bytov na Zimnej 46
Pred pár dňami bola ukončená asanácia budovy na Zimnej
č. 46 v Spišskej Belej, aby na tomto pozemku mohla začať výstavba
34 bytov. Mnohí z vás sa pýtajú na podmienky, za akých si budú
tieto byty predávať do osobného vlastníctva, kde a kedy si môžu
podávať žiadosti a pod. V súčasnosti mesto spolu s investorom spoločnosťou CHEMOSTAV, a. s., pripravujú konkrétne podmienky
pre budúcich žiadateľov - možných kupujúcich.
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Z denníka mestskej polície (marec, apríl 2013)
1. marec
Prvý marcový deň krátko
popoludní bola hliadka MsP
privolaná na Ulicu SNP k prevereniu neohlásenej protestnej
akcie... Keď policajti dorazili
k budove obchodného domu, na
„palisádach“ zbadali neznámeho muža, ktorý tam ležal vedľa
fľaše lacného ovocného vína
a neschopný chôdze, tak okoloidúcim občanom demonštroval
ako štát „marginalizovaným
skupinám“ poskytuje málo
finančných prostriedkov a núti
ich piť nekvalitný alkohol, spôsobujúci nevoľnosť a dezorientáciu. Preverením totožnosti samozvaného „bojovníka za práva
menšín“ bolo zistené, že sa ide
o Mariána P. z Rakús a nakoľko
sa jeho počínanie celkom nezhodovalo s literou zákona, bola mu
uložená bloková pokuta.
4. marec
Len čo sa mesto ponorilo do
tmy, bola hliadka MsP kontaktovaná obsluhou kamerového
systému, ktorá oznámila, že
na Hviezdoslavovej ulici stojí
neznámy muž v značne podnapitom stave a močí na chodník.
Následne sa muž presunul na
parkovisko pod mestským úradom, kde ho policajti vyzvali,
aby k svojmu konaniu podal
vysvetlenie. Muž na výzvu však
nereagoval a dal sa na útek, no
už po krátkom prenasledovaní
bol zadržaný na Petzvalovej
ulici, pred bytovým domom č.
28. Tam sa z neznámeho muža
vykľul „starý známy“ Rastislav
M. bývajúci v tomto bytovom
dome, ktorý namiesto podania
vysvetlenia vyzval policajtov,
aby sa s ním šli biť... Jeho výzva
však nepadla na úrodnú pôdu
a policajti opitého nespratníka
odovzdali rodinným príslušníkom. Vec bola následne postúpená správnemu orgánu.
15. marec
Počas podvečernej kontroly
priestorov Face Clubu upútali
pozornosť hliadky MsP dvaja
mladíci, ktorí boli zjavne pod
vplyvom alkoholu. Po vykonaní
orientačnej dychovej skúšky na
zistenie obsahu alkoholu v dychu boli u obidvoch mládencov
zistené pozitívne hodnoty.
Tvrdenia previnilcov, že obaja
tesne pred dychovou skúškou
zjedli keksy zn. Mila neobstáli
a po vykonaní opakovanej

skúšky chlapcom prístroj ukázal
ešte vyššie hodnoty. Spomenuté sladkosti teda museli zaliať
„slušným množstvom“ alkoholu, čo nakoniec „bez mučenia“
priznali. Mladí muži sa svojim
konaním dopustili správnych
deliktov a budú prejednaní
v správnom konaní. A pre
všetkých milovníkov sladkostí
treba uviesť, že z niektorých sa
naozaj dá „nafúkať“, ale ide len
o krátkodobý efekt, ktorý po
pár minútach zmizne, takže za
volantom, či v práci si svoju dobrotu nikto nemusí odopierať...
20. marec
Krátko predpoludním bolo
na oddelení MsP prijatých niekoľko telefonických hovorov
od občanov, ktorí sa sťažovali,
že na Hviezdoslavovej ulici si
niekto „prezúva“ svoje vozidlo
priamo na chodníku a bráni tak
chodcom v jeho riadnom užívaní. Po dostavení sa hliadky
na tvar miesta bolo zistené, že
chodník so svojim vozidlom
blokuje Peter P. z Hviezdoslavovej ulice. Keď hliadka menovanému vysvetlila, že sa svojim
konaním dopúšťa priestupku
a navyše ničí povrch nie tak
dávno dokončeného chodníka,
muž odpovedal otázkou: „prečo polícia nerieši cigánov“, ale
si berie na mušku práve jeho
osobu... Policajti mu na to dali
jednoznačnú odpoveď - každý
zistený priestupok sa prejednáva bez rozdielu a následne Petra
doriešila v blokovom konaní,
uložením blokovej pokuty.
22. marec
Táto piatková nočná služba
policajtom nezačala práve najlepšie. Krátko po 21.00 h prijala
hliadka telefonický hovor od
neznámeho občana, ktorý ju
upozornil na muža, ležiaceho
v značne podnapitom stave
pred vchodom do Face Clubu.
Počas preverovania oznamu bolo
zistené, že opitý muž sa medzičasom pozviechal a už podopieral
stĺp verejného osvetlenia. Na
príchod hliadky a výzvu, aby
preukázal svoju totožnosť mladík reagoval sériou vulgárnych
výrazov, za ktoré si vyslúžil
pozvanie na policajnú stanicu.
Po krátkej osobnej prehliadke
bol u menovaného objavený
občiansky preukaz a mobil. Po
telefonickom hovore s rodičmi
chlapca bol zabezpečený jeho

prevoz do obce Spišské Hanušovce. Na otázku policajtov, či
priviedlo Tomáša do nášho mesta
množstvo barov prišla zaujímavá
odpoveď. Ich syn mal mať ráno
kurz prvej pomoci, lebo si práve
robí „vodičák“. No možno by nebolo občas od veci vykonať s kolegami od štátnej polície kontrolu
žiakov v autoškole... Za utŕžené
nadávky a „ogrcané“ oddelenie
bola menovanému udelená bloková pokuta, ktorú uhradil otec
priestupcu.
4. apríl
Počas kontroly nákladnej železničnej stanice zastavil hliadku
MsP neznámy vodič parkujúci
svoj kamión na uvedenej stanici. Policajtom oznámil, že počas
povinnej prestávky sa ako blesk
z jasného neba zjavila poriadne
podgurážená osoba, ktorá si na
fúrik naložila stojan na bicykle
a z miesta odišla. To všetko sa
udialo ani nie počas jednej minúty, kedy hliadka s vozidlom
prešla okolo jeho kamiónu a pri
odchode z nákladnej stanice ich
zastavil a všetko im oznámil. Následne nato sa podozrivá osoba
s „predmetným kontrabandom“
nachádzala už na Ulici SNP pred
rodinným domom č. 7. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o Róberta H. z blízkej osady z obce
Krížová Ves, ktorý mal „riadne
naložené“ nielen na fúriku, ale
v dychu mu bolo nameraných
neuveriteľných 1,01 mg/l alkoholu. Okrem stojana na bicykel
mal naložené aj dosky, hranoly
a tiež rôzne kovové predmety.
Vzhľadom nato, že osadníkov
a ich „svojské varianty“ podaní
vysvetlení dôverne poznáme
neuspel s tým, že predmetný
stojan dostal osobne do daru od
nášho zástupcu primátora a za
zistenú krádež bude riešený
v zmysle platných zákonov.
7. apríl
Počas tejto noci sa obyvatelia nášho mesta mohli cítiť
mimoriadne bezpečne. Okrem
hliadok MsP a policajtov OO PZ
Spišská Belá na verejný poriadok dohľadal aj známy filmový
hrdina „superman“ František B.
z Hviezdoslavovej ulice. Situácia
v meste sa mu však v skorých
ranných hodinách zdala pomerne pokojná a preto sa rozhodol hodiť si „šlofíka“ priamo
na chodníku pred predajňou
bicyklov na Štefánikovej ulici.

To, že nešlo o priestupcu, ale
o slávneho filmového hrdinu ho
prezradila jeho poloha, v akej ho
policajti našli spať.
9. apríl
„Stretnutie po rokoch... či
v rokoch?“ Krátko po 21. hodine
upozornila obsluha KMS službukonajúcu hliadkou na podarenú
partiu stojacu pred predajňou
potravín na Hviezdoslavovej
ulici. Zhluk Jána Z. z Mierovej
ulice, Jána B. z Petzvalovej ulice
a Eduarda G. z Vojňan stmeľoval len tekutý obsah „hrušky“.
Vzhľadom na totožnosť a vek
uvedených osôb môžeme
konštatovať, že išlo naozaj len
o náhodné stretnutie, ktoré sa
skončilo predvedením oboch
Jankov na oddelenie MsP.
Vzhľadom na vysoké kontrolné hodnoty alkoholu v dychu
u oboch nemalo žiaden zmysel
riešiť ich na mieste, a tak boli
prepustení domov. Jeden Jano
sa bez slova pobral domov na
Mierovú a druhý Jano začal
policajtom vytýkať, že „oni“ sú
tí zlí, ktorí „vidia“ len jeho syna
Michala pri pití alkoholu, a preto v poslednom čase trávi všetok
svoj voľný čas na oddelení MsP.
Všetci aktéri dnešného večera
však za porušenie platného VZN
mesta boli vyriešení pokutami.
10. apríl
Miznúci sneh z ulíc mesta
začal pomaly odhaľovať rôzne
kovové predmety. Krátko po
20. hodine anonym upozornil
hliadku MsP na chodiaci kanalizačný poklop po Tatranskej ulici.
Keďže v uvedenom čase nie sú
otvorené žiadne legálne výkupne zberných surovín, kroky
policajtov viedli priamo na Letnú
ul., kde sa v posledných rokoch
a v pravidelných intervaloch
zbiera takýto materiál. Na mieste sa podarilo podozrivú dvojicu
zadržať a kanalizačný poklop bol
vrátený na pôvodné miesto. Počas cesty na Tatranskú ulicu bolo
policajtom jasné, kto sú páchatelia, len pri uzatváraní stávok
typovali osadu, z ktorej tentoraz
pochádzajú. Po predvedení zlodejov na MsP bolo zistené, že ide
o maloletého Ľubomíra a Tomáša
P. z Krížovej Vsi.
12. apríl
Na neohlásenú oslavu narodením, pozvali hliadku MsP
obyvatelia bytovky na Druž(Pokračovanie na 11. str.)
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stevnej ulici. Tí sa v čase o 16.50
h policajtom posťažovali, že na
chodníku vedľa „špeciálky“ sa
nachádzajú traja indiáni tancujúci okolo fľaše ohnivej vody. Po
príchode policajtov na miesto
bolo zistené, že spoločnosť
Dávidovi P. zo Slnečnej ul., Dominikovi H. z Hviezdoslavovej
ul. a „oslávencovi“ Dávidovi B.
zo Štefánikovej ul. robila fľaša
Spišskej Borovičky. Vzhľadom
na vypité množstvo alkoholu
a agresivite Dávida, ktorý hliadku privítal slovami: „s KO... sa
baviť nebudem!“ a zároveň po
výzve, aby upustil od svojho
trápneho divadielka o diskriminácii, neskončil, takže boli
za prítomnosti sídliskových
divákov použité donucovacie
prostriedky a Dávid bol predvedený na oddelenie MsP. Za
požívanie alkoholických nápojov budú všetci aktéri vyriešení
pokutami.
18. apríl
Je alkohol metla ľudstva?
Skúste si odpovedať sami. Krátko pred skončením dopoludňajšej

Spišskobeliansky spravodaj
zmeny bol prijatý telefonický hovor o konflikte medzi Leopoldom
L. z Ulice 1. mája a Petrom B. zo
Štefánikovej ul., ktorí v okolí predajne Večierky pri Sintre slovne
začali komentovať pracovné výkony zamestnancov malej obecnej
služby. Keďže páliace slnečné lúče
a pulzujúci alkohol v tele stupňoval slovnú agresivitu Petra
B. voči pracovníkom MOS bola
na miesto incidentu privolaná
hliadka MsP, aby zabezpečila
narušený verejný poriadok. Počas prejednávania skutku na
mieste sa konfliktný Peter nedal
odradiť ani uniformovanými
osobami a v afekte zaútočil na
jedného z policajtov. Toto bolo
však posledná kvapka v mori
a po zákonnom použití hmatov
a chvatov, slzného plynu a pút
bol menovaný spacifikovaný
a predvedený na oddelenie
MsP. Ani po tomto zákroku však
menovaný neskončil a aj naďalej
pokračoval vo verbálnom vyhrážaní sa policajtom. Keďže Peter
„dostal“ plnú dávku kvalitného
slzného plynu a sťažoval sa na
bolesti očí, bola mu privolaná

RZP, ktorá ho ošetrila. V predmetnej veci bolo podané trestné
stíhanie za útok na verejného
činiteľa.
23. apríl
Krátko v podvečerných hodinách sa dostavili na oddelenie
MsP dvaja muži s netradičným
problémom. Pána Petra evidentne „pod parou“ ťažil na
srdci „neriešiteľný“ problém,
s ktorým už dlhšie nedokázal
žiť a chcel ho okamžite vyriešiť
za prítomnosti policajnej hliadky. Menovanému prekážalo, že
jeho sused má na parapetnej
doske svojho okna položený
vibrátor a všetci okoloidúci ho
vidia. Pán Karol paradoxne
tentokrát v triezvom stave
zase argumentoval, že on sa
ničoho nedopustil a vo svojom
byte môže mať čokoľvek, veď
ide o jeho súkromie. Zároveň
policajtom uviedol, že je to jeho
„talizman“, ktorý si v zhone po
dámskej návšteve zabudol odložiť do skrine. Pán Peter, ale policajtov presviedčal, že pán Karol
s uvedeným prístrojom hodil po
ulici a ukazoval ho jeho deťom
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a tiež jeho manželke! Najhoršie
však dopadol v tomto prípade
pán Karol, ktorý bez akéhokoľvek vysvetlenia dostal facku od
manželky p.Petra. To, že v tomto
prípade nepodal oznámenie na
menovanú ženu bola len jeho
slobodná vôľa.
27. apríl
„Keď kocúr nie je doma, myši
majú raj ... “ Krátko pred polnocou bol na oddelení MsP prijatý
anonymný hovor od nahnevaného suseda, ktorý sťažoval na
pokračujúcu dvojdňovú diskotéku v jednom z rodinných domov na Novej ulici. Po príchode
policajtov na predmetnú ulicu
a presnej identifikácii inkriminovaného domu bolo zistené,
že bratia Marek a Juraj D. za
prítomnosti kamarátov organizujú záhradnú párty. Vzhľadom
nato, že vykonaný rozhovor so
všetkými zabávajúcimi sa padol
na úrodnú pôdu a do rána už
neboli prijaté žiadne sťažnosti
boli hlavní organizátori vyriešení napomenutím.
Spracoval: kolektív
príslušníkov MsP

2. a 3. preventívna kontrolná akcia
Počas nočnej zmeny z nedele
na pondelok (t.j. z 31. 3. na 1. 4.
2013) vykonali príslušníci MsP
v spolupráci s príslušníkmi
OOPZ Spišská Bela ďalšiu
preventívnu kontrolnú akciu
so zameraním na podávanie
alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.
Tentokrát stredobodom našej
pozornosti sa stali reštauračné
a pohostinské zariadenia na
území mesta. Uvedená kontrolná akcia začala v Drum Cafe na
ulici Zimnej. V tejto prevádzke
bolo kontrolovaných viac ako 30
osôb, pričom v dvoch prípadoch
boli zistené mladistvé osoby.
U jednej z nich sa orientačnou
dychovou skúškou potvrdilo
požitie alkoholického nápoja.
Mladistvej Natálii V. z Popradu
bolo nameraných 0,38 mg/l alkoholu v dychu. Natália zo strachu
uviedla, že alkoholický nápoj
jej podal čašník v uvedenom
podniku. Po nespravodlivom
obvinení čašníka a miestnom
šetrení bolo zistené, že alkoholický nápoj jej podal jej priateľ
a v „snahe“ nespôsobiť problémy iným si menovaná vyrobila
ešte väčší problém sebe aj svojmu priateľovi.

Po odchode policajtov z baru
sa všetci prítomní policajti dočkali kritiky prítomných zákazníkov, ktorí nezdieľali všeobecný
súhlas s vykonávanou kontrolnou akciou. Na podiv všetkých
prítomných jeden mládenec
slovne zaútočil na policajnú
hliadku, ktorú označil za bandu
šikanujúcu slušných ľudí, ktorú
on musí živiť zo svojich daní...
Po predvedení menovaného na
oddelenie OOPZ Spišská Belá
bolo zistené, že opak je pravdou
a policajti zo svojich daní prispievajú na dávku v nezamestnanosti
menovanému mládencovi. Po
tomto incidente spoločná kontrolná akcia pokračovala kontrolou ďalších reštauračných
zariadení a to v bare Smirnoff,
kde bolo kontrolovaných 32
osôb. Všetci z prítomných boli
plnoleté osoby. Bistro M a motorest Goral boli v uvedený deň
zatvorené. Po polnoci sa kontrolná akcia zmenila na dopravnú
akciu, kde boli vytvorené 4 kontrolné skupiny a tak bolo mesto
po polnoci uzatvorené. Napriek
tomu, že je všeobecne známe, že
na Veľkú noc policajti v pravidelných ročných intervaloch
vykonávajú kontroly vodičov na

cestách a potvrdilo sa, že aj tak
sa nájdu jednotlivci, ktorí nemajú problém sadnú za volant „pod
parou“. Živím príkladom bol aj
Eduard H. z obce Ždiar, ktorého
o 1.28 h pri odchode z mesta
zastavila spoločná hliadka MsP
a OOPZ Spišská Belá. Za jazdu
bez dokladov a s 0,94 mg/l alkoholu v dychu skončil menovaný
na oddelení OOPZ. Menovaný
sa policajtom posťažoval na
problémy so svojou priateľkou
a prosil, aby ho hliadka pustila
domov, lebo večer mal odísť za
prácou do zahraničia.
Počas nočnej zmeny z pondelka na utorok (t. j. z 1. 4. na
2. 4. 2013) vykonali príslušníci
MsP samostatnú kontrolnú akciu so zameraním na požívanie
alkoholických nápojov osobami
mladšími ako 18 rokov. Táto
kontrolná akcia sa však nekonala v žiadnom z barov a ani
v reštauráciách na území mesta.
Tentokrát policajti vyrazili priamo do ulíc mesta a kontrolovali
mladistvé a maloleté osoby,
pričom každá z týchto osôb
bola priamo na ulici podrobená
orientačnej dychovej skúške.
A že to nebola zbytočná akcia
potvrdili hneď traja chlapci,

ktorých policajti skontrolovali
v blízkosti predajne Sintra na
Ulici 1. mája. U mladistvého
Michala B. z Petzvalovej ul. bolo
zistené 0,22 mg/l, mladistvého
Martina H. zo Slnečnej ul. boli
zistené 0,20 mg/l a maloletého
Kristiána P. zo Záhradnej ul.
bolo zistené 0,34 mg/l alkoholu v dychu. U prvých dvoch
osôb ešte nestihol „zaschnúť“
atrament na predchádzajúcich
spracovaných spisových materiáloch a už ich policajti museli
riešiť znovu. Všetci priestupcovia budú za zistené správne
delikty riešený v správnom
konaní a zároveň bude o ich
čine informovaný aj Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny na oddelenie sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately.
Určite mnoho mladistvých
osôb bolo v uvedený večer
poriadne prekvapených, že sa
také niečo udialo, ale vzhľadom
na platnú novelu zákona NR SR
č. 219/96 Z. z., ktorá nám umožňuje takéto konanie budeme
v tejto forme kontrol pokračovať
aj naďalej, lebo táto forma kontroly sa javí ako najúčinnejšia.
Spracoval: Ing. Ján Majerčák,
náčelník MsP
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7. ročník súťaže
vo varení gulášu
Druhého júna 2013 v rámci Dni mesta 2013 sa uskutoční 7. ročník
súťaže o Putovný spišskobeliansky kotlík vo varení gulášu. Variť
sa bude priamo na námestí na určených miestach. Súťaž je verejná
a určená pre širokú verejnosť. Do súťaže sa družstvá musia nahlásiť
pred jej konaním v RTIC (Regionálnom turistickom informačnom
centre), Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, tel.: 052/468 05 17; 468 05
10, osobne, písomne alebo telefonicky. Výnimočne to bude možné aj
v deň súťaže. Registrácia súťažiacich bude prebiehať v čase od 10.00
do 10.30 h na námestí pred mestským úradom. Bližšie informácie
vám poskytne Marta Hlaváčová, infocentrum, tel. 052/468 05 10.

Futbalové súťaže
MUŽI „A“ - 6. Liga VsFZ
Priebežná tabuľka po 20. kole:
Mužstvo
Z V R P Skóre
Hrabušice
19 15 1 3 52:19
Štrba
20 15 1 4 50:19
Poprad „B“
20 11 3 6 46:27
Mária Huta
20 10 4 6 38:30
Sp. Bystré
20 10 1 9 25:25
Smižany
20 9 1 10 40:30
Levoča
20 8 4 8 40:32
Harichovce
20 7 7 6 27:22
Hranovnica
19 7 1 11 40:38
Teplička
20 7 1 12 37:51
Helcmanovce 20 6 3 11 31:46
Sp. Belá
20 6 2 12 32:42
Margecany
20 5 4 11 25:58
Jaklovce
20 6 1 13 21:65

B
46
46
36
34
31
28
28
28
22
22
21
20
19
19

MUŽI „B“ - 1. Trieda PFZ
Priebežná tabuľka po 22. kole:
Mužstvo
Z V R P Skóre
V. Lomnica
21 14 3 4 62:22
Kravany
21 14 3 4 64:28
Batizovce
21 12 6 3 48:30
Sp. Belá „B“
22 12 3 7 51:30
Stráže
21 10 6 5 40:28
Vikartovce
21 10 4 7 50:23
Sp. Štvrtok
21 7 7 7 38:39
Mengusovce
22 7 7 8 33:43
Hôrka
21 8 4 9 35:49
Vernár
21 8 3 10 49:48
Vrbov
21 7 6 8 35:44
L. Teplička
21 7 5 9 44:49
Lučivná
21 5 8 8 31:48
Ľubica
21 5 3 13 34:55
V. Slavkov
21 4 2 15 27:55
Sp. St. Ves
21 2 4 15 24:74

B
45
45
42
39
36
34
28
28
28
27
27
26
23
18
14
10

Starší dorast - 3. Liga VsFZ
Priebežná tabuľka po 24. kole:
Mužstvo
Z V R P Skóre
Ľubotice
20 15 2 3 77:20
Trebišov
20 15 0 5 70:21
Lipany
19 14 2 3 83:15
Hrabovčík
20 13 3 4 43:23
Michalovce „B“ 18 12 4 2 46:19
KAC Košice
20 13 1 6 62:37
Snina
20 8 5 7 27:27
Moldava n/B
20 8 2 10 50:58
Sabinov
19 6 4 9 25:33
Koš. N. Ves
19 6 2 11 35:41
Sp. Belá
20 5 2 13 31:59
Čaňa
20 4 3 13 21:63
Sobrance
20 4 2 14 24:72
St. Ľubovňa
19 4 1 14 23:61
Kr. Chlmec
20 3 1 16 19:87

B
47
45
44
42
40
40
29
26
22
20
17
15
14
13
10

Mladší dorast - 3. Liga VsFZ
Priebežná tabuľka po 24. kole:
Mužstvo
Z V R P Skóre
Ľubotice
20 15 2 3 69:14
Moldava n/B
20 14 1 5 86:28
Michalovce „B“ 18 13 3 2 66:20
Sp. Belá
20 12 3 5 64:35
Lipany
19 11 3 5 59:33
Trebišov
20 10 1 9 47:44
Sabinov
18 9 4 5 32:34
KAC Košice
19 9 2 8 50:39
Snina
19 9 2 8 23:27

B
47
43
42
39
36
31
31
29
29

St. Ľubovňa
Hrabovčík
Čaňa
Kr. Chlmec
Koš. N. Ves
Sobrance

18
20
19
20
18
20

8
5
5
4
4
0

1
2
2
2
1
3

9
13
12
14
13
17

31:40
26:46
24:50
24:77
13:58
12:81

25
17
17
14
13
3

Starší žiaci - 3. Liga VsFZ
Priebežná tabuľka po 13. kole:
Mužstvo
Z V R P Skóre
Levoča
11 11 0 0 54:13
FAM Poprad
12 10 1 1 47:9
Lendak
12 6 2 4 41:28
Ľubica
12 5 3 4 51:23
Sp. Vlachy
12 6 0 6 27:40
Smižany
11 4 2 5 22:19
Sp. Belá
11 4 0 7 20:24
Plavnica
12 4 0 8 19:27
Krompachy
11 2 0 9 9:33
Svit
12 2 0 10 13:87

B
33
31
20
18
18
14
12
12
6
6

Mladší žiaci - 3. Liga VsFZ
Priebežná tabuľka po 13. kole:
Mužstvo
Z V R P Skóre
FAM Poprad
12 9 0 3 36:18
Lendak
12 7 2 3 27:14
Svit
12 7 1 4 35:23
Sp. Belá
12 7 1 4 26:14
Levoča
12 6 2 4 29:21
Krompachy
12 5 3 4 28:18
Ľubica
12 6 0 6 19:18
Sp. Vlachy
12 4 0 8 23:40
Plavnica
12 3 2 7 17:27
Smižany
12 0 1 11 4:51

B
27
23
22
22
20
18
18
12
11
1

Bezpečne a s úsmevom
V dňoch 24. - 25. apríla 2013
v Špeciálnej základnej škole na
Zimnej ulici 21 prebiehal rozvojový projekt pod názvom:
Bezpečne na cestách. Projekt sa
konal na Detskom dopravnom
ihrisku v Poprade v areáli Základnej školy na Komenského
ulici. Projektu sa zúčastnilo 91
žiakov z I. a II. stupňa. Projekt
prebiehal pod dohľadom školeného pracovníka. Cieľom
rozvojového projektu bolo
získať zručnosti pri simulácii

dopravných situácii, ovládať
bezpečnú jazdu na bicykli a kolobežke, precvičovať si schopnosť pozorovať svoje okolie
a vyhodnocovať ho z hľadiska
bezpečnosti a to všetko podľa
pravidiel cestnej premávky.
Projekt prebehol za krásneho
počasia a deťom zo ŠZŠ vyčaril
nielen krásny zážitok, ale aj
krásny úsmev na tvári. Projekt
prebiehal pod dohľadom koordinátorky dopravnej výchovy
Mgr. Veroniky Halčinovej.
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MAMUT CUP 2013 (M-SR U18) Bratislava-Ružinov, 3. - 5. 5. 2013
MŠK Spišská Belá - HBK Nitrianski Rytieri Nitra 7:4 (1:0, 6:3)
Góly: Kiska 2, Bednarčík 2, Zadžora, Krempaský, Čupka - Tábi 2,
Konc, Klenko
JK Medokýš Martin - MŠK Spišská Belá
0:5 (0:2, 0:3)
Góly: Krempaský 3, Kiska P., Heldák
HBK Kometa Vrútky - MŠK Spišská Belá
1:3 (0:3,1:0)
Góly: Matuška - Kundľa 2, P. Kiska
Tabuľka Skupina A
1. MŠK CVČ Worms KK
2. CTM Bratislava
3. HBK Nové Zámky
4. ŠK Harvard PE
5. HBT Slovan Bratislava

4
4
4
4
4

4
3
2
1
0

0
0
0
0
0

0
1
2
3
4

15:4
26:7
12:6
5:11
3:32

8
6
4
2
0

Tabuľka Skupina B
1. MŠK Spišská Belá
2. HBK Nitrianski Rytieri Nitra
3. HBK Kometa Vrútky
4. JK Medokýš Martin

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

15:5
8:9
4:4
2:11

6
4
2
0

ŠTVRŤFINÁLE
CTM Bratislava - HBK Kometa Vrútky
1:2 (1:1, 0:1)
Góly: Kratochvíla - Čipkala, Hrnčírik
MŠK Spišská Belá - ŠK Harvard Partizánske 2:1sn (0:0, 1:1-1:0)
Góly: Bednarčík, rozh. nájazd Bednarčík - Gašparovič
HBK Nitrianski Rytieri Nitra - HBK Nové Zámky
2:0 (1:0, 1:0)
Góly: Klenko, D. König
MŠK CVČ Worms Kežmarok - JK Medokýš Martin
3:2 (1:1, 2:1)
Góly: Godla 2, Zakopjan - T. Fírek, Paško

SEMIFINÁLE
MŠK Spišská Belá - HBK Kometa Vrútky
2:4 (1:2, 1:2)
Góly: Bednarčík, Uhlár - Simon, Lištiak, Karvay, Matuška
MŠK CVČ Worms Kežmarok - HBK Nitrianski Rytieri Nitra
Góly: Zakopjan - Konc, L. König
1:2 (1:1, 0:1)
O 3. MIESTO
MŠK Spišská Belá - MŠK CVČ Worms Kežmarok 10:4 (5:1, 5:3)
Góly: Bednarčík, Lešundák po 2, Mitura, Heldák, Čupka, P. Kiska,
L. Zadžora, K. Kiska - Godla, Chmel, Godalla, Zakopjan
FINÁLE
HBK Nitrianski Rytieri Nitra - HBK Kometa Vrútky
Góly: Hrnčírik, Puvák, Matuška

0:3 (0:3,0:0)

Celkové poradie
1. HBK Kometa Vrútky
2. HBK Nitrianski rytieri Nitra
3. MŠK Spišská Belá
4. MŠK CVČ Worms Kežmarok
5. CTM Bratislava
6. HBK Nové Zámky
7. ŠK Harvard Partizánske
8. JK Medokýš Martin
9. HBT Slovan Bratislava
Jednotlivci
Najlepší brankár: PLUTINSKÝ Tomáš (HBK Kometa Vrútky)
Najlepší obranca: HRNČÍRIK Marko (HBK Kometa Vrútky)
Najlepší útočník: BEDNARČÍK Kristián (MŠK Spišská Belá)
Najužitočnejší hráč: KONC Daniel (HBK Nitrianski Rytieri Nitra)

MAMUT CUP 2013 (M-SR U14) Bratislava-Petržalka, 3. - 5. 5. 2013
3. 5. 2013
ŠK Rebels 91 Topoľčany - HBK Nitrianski rytieri Nitra 6:1 (2:0, 4:1)
Góly: D. Gergel 2, Ondruš, Ďurech, A. Gergel, Bezák - Feherváry
JK Medokýš Martin - HBK Kometa Vrútky
3:4 (2:3, 1:1)
Góly: Kirschner, Rešetár, Cerjan - Minko, Fafrák po 2
MŠK Kežmarok - ŠK Rebels 91 Topoľčany
1:0 (1:0, 0:0)
Gól: Miškovec
MŠK CVČ Worms Kežmarok - MŠK Spišská Belá 1:3 (1:3, 0:0)
Góly: Sloboda - Rob. Hohol, Scholtz, Žiak
HBK Nitrianski rytieri Nitra - MŠK Kežmarok
3:7 (0:2, 3:5)
Góly: Feherváry 3 - Miškovec, Frič, Romaňák po 2, Štelmach
MŠK Spišská Belá - JK Medokýš Martin
4:5 (1:3, 3:2)
Góly: Žiak 3, Miklas - Cerjan 3, Rešetár, Striško
HBK Kometa Vrútky - MŠK CVČ Worms Kežmarok 11:0 (5:0, 6:0)
Góly: Fafrák 4, Dadaj 2, Becler, Babinský, Knesl, Minko, Urbánek

5. 5. 2013
ŠK Rebels 91 Topoľčany - MŠK Spišská Belá
0:1 (0:1, 0:0)
Gól: Miklas
JK Medokýš Martin - MŠK Kežmarok
2:1 (1:0, 1:1)
Góly: Kirschner 2 - Figura
MŠK CVČ Worms Kežmarok - ŠK Rebels 91 Topoľčany 2:6 (1:4, 1:2)
Góly: Sloboda, Majer - A. Gergel 3, Ducký, D. Gergel, Žatko
HBK Kometa Vrútky - HBK Nitrianski rytieri Nitra 6:1 (3:1, 3:0)
Góly: Becler 4, Fafrák, Barto - Feherváry
MŠK Spišská Belá - HBK Kometa Vrútky
0:1 (0:0, 0:1)
Gól: Fafrák
MŠK Kežmarok - MŠK CVČ Worms Kežmarok
3:1 (2:0, 1:1)
Góly: Figura 2, Frič - Nespala
HBK Nitrianski rytieri Nitra - JK Medokýš Martin
3:3 (2:3, 1:0)
Góly: Gažík 2, Kováč - Cerjan 2, Padúch

4. 5. 2013
MŠK Kežmarok - MŠK Spišská Belá
4:0 (2:0, 2:0)
Góly: Miškovec 3, Frič
MŠK CVČ Worms Kežmarok - JK Medokýš Martin
2:2 (1:2, 1:0)
Góly: Nespala, Kovalčík - Cerjan 2
ŠK Rebels 91 Topoľčany - HBK Kometa Vrútky
1:6 (1:2, 0:4)
Góly: D. Gergel - Fafrák 3, Barto, Minko, Urbánek
MŠK Spišská Belá - HBK Nitrianski rytieri Nitra
5:3 (3:0, 2:3)
Góly: Miklas 2, Žiak, Pitoňák, Brixi - Feherváry 2, Bagin
JK Medokýš Martin - ŠK Rebels 91 Topoľčany
4:1 (2:1, 2:0)
Góly: Rešetár 3, Cerjan - A. Gergel
HBK Kometa Vrútky - MŠK Kežmarok
0:3 (0:1, 0:2)
Góly: Miškovec 2, Romaňák
HBK Nitrianski rytieri Nitra - MŠK CVČ Worms Kežmarok
Góly: Bagin, Matúš - Majer
2:1 (1:0, 1:1)

KONEČNÁ TABUĽKA
1. MŠK Kežmarok
2. HBK Kometa Vrútky
3. JK Medokýš Martin
4. MŠK Spišská Belá
5. ŠK Rebels 91 Topoľčany
6. HBK Nitrianski Rytieri Nitra
7. MŠK CVČ Worms Kežmarok

6
6
6
6
6
6
6

5
5
3
3
2
1
0

0
0
2
0
0
1
1

1
1
1
3
4
4
5

19:6
28: 8
19:15
13:14
14:15
13:28
7:27

10
10
8
6
4
3
1

Bedminton pre všetkých
Dokonca mája máte možnosť si ešte zahrať bedminton v telocvični na Moskovskej ulici, a to v nedeľu 19. mája a 26. mája v čase od
9.00 12.00 h. Od júna do septembra 2013 bude letná prestávka, takže
s bedmintonom v telocvični sa stretneme až od októbra.
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Slovenská hokejbalová extraliga U14 2012/2013
Štrnásťroční belianski hokejbalisti obsadili v tejto
sezóne v slovenskej extralige vynikajúce 2. miesto.
Chlapci gratulujeme a ďakujeme!!!
Po skončení posledného turnaja v nedeľu v Spišskej Belej sa uskutočnil slávnostný ceremoniál, kde
boli ocenené prvé družstvá. Víťazné pohára a medaily všetkým hráčom 3 najlešpích družstiev odovzdal
slovenský reprezentant v ľadovom hokeji Radoslav
Suchý a primátor nášho mesta Štefan Bieľak za prítomnosti prezidenta Slovenskej hokejbalovej únie.
Družstvo MŠK Spišská Belá: Dávid Zadžora, Alex
Pavličko, Dominik Miklas, Gabriel Brixi, Marek Slodičák, Damián Pajer, Tomáš Pajer, Radoslav Hohol,
Róbert Hohol, Filip Vnenčák, Adam Žiak, Ľudko
Scholtz, Edko Pitoňák, Adrián Pňakovič, Lukáš Pisarčík, Kristián Tomala, Jakub Svitana, Ferko Vida,
Ondrej Gallik, tréner Mgr. Miroslav Burdíček.
4. turnaj - odohraný 14. 4. 2013 na hokejovom ihrisku v Sp. Belej
MŠK Kežmarok - MŠK Spišská Belá
2:4 predohrané
HBK Kometa Vrútky - MŠK CVČ Worms Kežmarok 2:0 (1:0, 1:0)
Góly: Knesl 2
Double Team Považská Bystrica - JK Medokýš Martin
0:10 (0:6, 0:4)
Góly: Rumanová, Kirschner, Šolc, Felcan, po 2, Čoreja, Striško
MŠK Kežmarok - HBK Kometa Vrútky
1: 0 (1:0, 0:0)
Gól: Frič
MŠK CVČ Worms Kežmarok - Double Team Považská Bystrica
Góly: Krajč 3, Maniak, Román, Odrobina, Kruliac
7:0 (3:0, 4:0)

MŠK Spišská Belá - JK Medokýš Martin

0:0 (0:0, 0:0)

KONEČNÁ TABUĽKA
1. HBK Kometa Vrútky
16 bodov
2. MŠK Spišská Belá
15 bodov
3. MŠK CVČ Worms Kežmarok
13 bodov
4. JK Medokýš Martin
8 bodov
5. MŠK Kežmarok
8 bodov
6. Double Team Považská Bystrica
0 bodov
O poradí na 4. a 5. mieste rozhodli vzájomné zápasy.
Ešte raz GRATULUJEME a ĎAKUJEME!!!

Najlepší športovci okresu Kežmarok
Okres Kežmarok už pozná
svojich najlepších športovcov
za rok 2012. Dňa 19. apríla boli
ocenení na slávnostnom vyhodnotení. Medzi ocenenými boli aj
dvaja Beľania. Organizátorom
tejto ankety Najlepší športovec
okresu Kežmarok bol už po 14.
krát neinvestičný fond Športovci
okresu Kežmarok.
Najlepším jednotlivcom
medzi dospelými bol telesne
postihnutý lukostrelec Peter
Kaščák, ktorý na minuloročnej
paralympiáde v Londýne skončil vo svojej kategórii na peknom
siedmom mieste. Okrem toho sa
stal i majstrom Slovenska v terčovej lukostreľbe a víťazom
Slovenského pohára. Medzi
jednotlivcami do 19 rokov organizátori ocenili až piatich
športovcov. Tanečné duo Matej
Madeja a Alena Reznická z MŠK
TŠC Tempo Kežmarok minulý
rok zažiarilo na majstrovstvách
Slovenska v 10 tancoch do 21 rokov, na ktorých skončilo tretie.
Matej s Alenou sa dostali aj na
svetový šampionát v latinsko-amerických tancoch, kde zbierali cenné skúsenosti. Ocenenie
získali aj dvaja mladí hokejbalisti - majstri sveta v kategórii

do 16 rokov Branislav Zwick
z Kežmarku a Lukáš Zadžora
zo Spišskej Belej. Posledným
oceneným jednotlivcom do 19
rokov bol člen stolnotenisového
klubu MŠK Fortuna Kežmarok
Matej Harabin, ktorý sa môže
pochváliť šiestym miestom v celoslovenskom rebríčku, čo mu zabezpečilo účasť v mládežníckom
reprezentačnom výbere.
Hokejbaloví seniori MŠK
Kežmarok a tím kežmarských
lukostrelcov v kladkovom luku
sa môžu pochváliť cenou za najlepšie družstvo dospelých za rok
2012. Hokejbalisti najmä za výborné štvrté miesto v minulom
ročníku najvyššej slovenskej
hokejbalovej súťaže a za to, že
až šesť kežmarských hráčov sa
dostalo do reprezentačného seniorského výberu. Lukostrelci sa
minulý rok zaslúžili o titul majstra Slovenska telesne postihnutých športovcov v kladkovom
luku (Peter Kaščák, Pavel Svetlík
a vekom ešte len starší žiak Tomáš Michlík). Trénerkou roka sa
stala Gertrúda Scholzová, ktorá
sa už neuveriteľných 50 rokov
venuje kežmarským tanečníkom
a za ten čas vychovala viacero
párov, ktoré uspeli dokonca aj

v svetovej konkurencii tanečného športu.
Organizátori vyhlásenia
športovcov roka udelili aj tri
osobitné ocenenia. Prvé z nich
si prevzala volejbalistka Katarína Jakušová, bývalá slovenská
reprezentantka, ktorá v tejto sezóne výraznou mierou pomohla kežmarským volejbalistkám
k historickému piatemu miestu
v slovenskej extralige. Druhým
osobitne oceneným športovcom
bol ľubický kulturista Radoslav
Filip, ktorý minulý rok ako
nováčik na republikových
šampionátoch šokoval svojich
súperov tým, že získal dva
tituly majstra Slovenska. Osobitné ocenenie dostal aj mladý
hokejový brankár Denis Godla,
Kežmarčan chytajúci v Spišskej
Novej Vsi, ktorý je aj výraznou
oporou mládežníckej slovenskej

Inzercia

reprezentácie (pred niekoľkými
dňami) chytal za SR na MS 18
v ruskej Soči).
Každoročne sa udeľujú ocenenia aj zaslúžilým športovcom,
dlhoročným funkcionárom
a športovým nadšencom. Tento
rok si vybrali dvoch volejbalistov. Prvým z nich bola kežmarská legenda pod vysokou
sieťou Július Bittner. Druhým
oceneným bol Ján Klokoč in
memoriam, spišskobeliansky
učiteľ, tréner a veľký športovec, ktorý sa prioritne venoval
mládeži a vychoval množstvo
športových talentov. Ocenenie
prišiel prevziať syn Maroš Klokoč. Tejto slávnosti sa zúčastnil
aj primátor nášho mesta Štefan
Bieľak, ktorý práve oceneným
Beľanom odovzdával ocenenia
spolu s primátorom mesta Kežmarok Igorom Šajtlavom.

• Predám 3-izbový byt s balkónom, veľmi zachovalý, čiastočne
zrekonštruovaný na ulici Mierovej 7. Tel.: 0918 118 564.
• Vymením alebo predám 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.
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Štefan Britaňák - majster Slovenska v mariáši
Pán Britaňák, v predchádzajúcom čísle Spišskobelianskehospravodaja sme informovali
o úspechoch Mariášového klubu Vysoké Tatry, ktorého členmi sú hráči zo Spišskej Belej.
Tento klub získal titul majstra
Slovenska v súťaži klubov a vy
ste zároveň získali titul majstra
Slovenska za rok 2012 v súťaži
jednotlivcov a v priebežnom
poradí ste momentálne na
1. mieste. Počuli sme však, že
týmto sa vaše úspechy zďaleka
nekončia...
- Je to skutočne tak, darí sa mi
a rovnako ďalším Belančanom:
Ján Pašinský je v priebežnom
poradí na 14. mieste a Ján Neupauer na 36. mieste. Za svoj veľký úspech považujem hlavne to,
že som zvíťazil v 2. slovenských
turnajoch po sebe.
Blahoželáme. Kedy bol naposledy v mariáši dosiahnutý
takýto výsledok?
- Nikdy. V 17-ročnej histórii
mariášu ešte nikto nevyhral po
sebe 2 turnaje v roku.
V čom tkvie váš úspech?
- Je to hlavne o spôsobe myslenia a, samozrejme, o tréningu
s inými hráčmi. Mariáš je logická

hra, ktorá má svoje pravidlá, prirovnáva sa k šachu. Je o umení
predvídať, ale samozrejme aj
šťastie je potrebné. Na Slovensku je cca 300 hráčov a z toho
je približne 100 špičkových. Na
dobrú kartu sa dá prehrať a na
zlú vyhrať. Záleží ako zahrá
súper. Človek musí predvídať
dopredu, čo sa asi môže stať.
Je to zložité, a preto je tréning
veľmi dôležitý.
Zdá sa, že je mariáš dosť časovo náročný. Ako často trénujete
a koľkých turnajov v roku sa
približne zúčastňujete?
- Minimálne 2- až 3-krát do
týždňa chodíme hrávať medzi
sebou. Je veľmi prospešné, keď
dobrí hráči môžu proti sebe hrať,
človek sa pri tom veľa naučí. Hrá
sa 12 slovenských turnajov, to je
12 sobôt. My v Tatranskej mariášovej lige máme ďalších 12, to
je spolu 24 sobôt. Takže v niektorých mesiacoch sú aj 2 turnaje.
Nehráva sa iba v júli a v auguste.
Ďalej existujú exhibičné turnaje,
takže je to skutočne dosť časovo
náročné. Východoslovenský kraj
má tiež svoju ligu, ktorej som sa
v minulom roku zúčastňoval,
tam som skončil ako 3. celkovo

2. basketbalová liga žien
- play off
V 2. basketbalovej lige žien,
skupine Východ, rozohrali
zápasy play-off. V 1. kole sa
stretli hráčky MBK Spišská Belá
proti hráčkam ŠSK Basket Stará
Ľubovňa.
Stará Ľubovňa - MBK Spišská Belá 74:39 (31:15).
Najviac bodov: Michalová 23
- Krafčíková 11. TH: 22/12 - 12/3,
fauly: 11 - 19, trojky: 4 - 2, rozhodovali: Viazanko, Čurila.

MBK Spišská Belá - Stará
Ľubovňa 84:66 (40:42).
Najviac bodov: Schneiderová
21, Krafčíková 16 - Obercianová
26, Dicová 17. TH: 27/20 - 24/15,
fauly: 20 - 21, trojky: 10 - 3, rozhodovali: Kobulnický, Lindeman.
Pri rovnosti bodov rozhodlo v prospech postupu Starej
Ľubovne lepšie skóre. Pre naše
hráčky sa tohtoročná sezóna
skončila.

a vyhral som tam tiež 2 turnaje,
ale táto liga nie je natoľko náročná, zúčastňuje sa jej cca. 100
hráčov. Je to tiež finančne náročné, v rámci nákladov na cestu,
pretože turnaje sa hrávajú po
celom Slovensku.
Ako a kedy ste s mariášom
začali?
- Táto hra je dosť náročná,
hrali ju väčšinou vysokoškoláci
na internáte, alebo vojaci na
vojne. Ja som sa mariáš naučil
na vojne. Prvé 2 - 3 mesiace som
hru iba sledoval a učil sa, kým
som sa do toho dal. Neskôr
som zistil, že v Belej hráva pán
Pašinský spolu s ostatnými, tak
som sa k nim pridal a začal s nimi hrávať. Najprv sme hrali len
nezáväzne medzi sebouu „Bajusa“ - mariáš je krčmová hraa až
neskôr sme sa dozvedeli, že existuje nejaká mariášová liga.
V roku 2000 sme sa prvýkrát
zúčastnili Tatranskej mariášovej ligy. V roku 2001 sme začali
chodiť na turnaje Slovenskej extraligy, ale zúčastňovali sme sa

ich len sporadicky. V roku 2002
som bol už druhý v Slovenskej
lige. Na slovenské kolá zo začiatku chodilo okolo 200 ľudí,
momentálne už chodí od 300
do 372 ľudí a dá sa povedať, že
je to čím ďalej, tým náročnejšie.
Každý chce vyhrať, ale víťaz
môže byť len jeden.
Čo musí urobiť človek, ktorý
sa chce tiež zúčastňovať turnajov?
- Musí sa zaregistrovať
do klubu Vysoké Tatry, klub
ho následne zaregistruje do
Slovenskej extraligy. Vydá sa
mu preukaz s identifikačným
číslom, a tým sa následne môže
registrovať na turnajoch. Na celoslovenskú ligu nemôžu chodiť
neregistrovaní hráči, môžu sa jej
zúčastniť iba na pozvanie, ale
najviac štyroch turnajov.
Blahoželáme k vašim úspechom,
dúfame, že v tomto trende budete
pokračovať naďalej tak vy, ako aj
ďalší členovia Mariášového klubu
Vysoké Tatry.

Veľkonočný volejbalový
turnaj mužov
Týždeň po Veľkej noci 6. apríla
sa v našom meste
uskutočnil volejbalový turnaj mužov
v telocvični ZŠ J. M.
Petzvala. Turnaj bol
venovaný pamiatke
dvom osobnostiam
belianskeho volejbalu - Jánovi Klokočovi
a Jurajovi Peštovi.
Turnaja sa zúčastnilo
šesť mužstiev: Spišská Belá A, Spišská
Belá B, Szczawnica
(Poľsko), Krempachy (Poľsko), Poprad
a Edo team. Hralo sa
v dvoch trojčlenných
skupinách. Víťazi
skupín hrali finále,
druhí v skupinách hrali o konečné 3. a 4. miesto a poslední
v skupinách o konečné 5. a 6.
miesto.
Poďakovanie za zorganizovanie a podporu tohto turnaja
patrí hlavnému organizátorovi
Mestu Spišská Belá a belianskym volejbalistom všetkým
sponzorom, Belianskej Vinárni

a za technický servis menšej
obecnej službe, Ferovi Zadžorovi a Jánovi Konkoľovi.
Konečné poradie:
1. Edo team
2. Spišská Belá A
3. Poprad
4. Krempachy
5. Spišská Belá B
6. Szczawnica

STRANA 16

Spišskobeliansky spravodaj

MÁJ 2013

Spišskobeliansky spravodaj - vydáva Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO: 00326518. Kontaktná osoba:
Mgr. Marta Hlaváčová. Adresa redakcie: Regionálne turistické informačné centrum, Petzvalova 17, Spišská Belá, tel.: 052/468 05 17,
468 05 10, fax: 052/468 05 20, e-mail: hlavacova@spisskabela.sk. ISSN: 1339-1534. Registračné číslo: EV 3567/09, tematická
skupina: A11. NEPREDAJNÉ

