
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom za-
sadnutí dňa 17. marca 2016
 venovalo aj týmto témam: 

SPIŠSKOBELIANSKYSPIŠSKOBELIANSKY
SPRAVODAJSPRAVODAJ

14. ročník | www.spisskabela.sk | apríl 2016
44

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

(Pokračovanie na 4. strane)

Druhá zmena rozpočtu mesta
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo zmenu rozpočtu mesta 
Spišská Belá na rok 2016 rozpoč-
tovým opatrením č. 2/2016. Tou-
to zmenou poslanci schválil do-
táciu z rozpočtu mesta  vo výške 
50 tis. EUR pre naše mestské lesy 
na ich činnosť v roku 2016. Táto 
zmena rozpočtu mesta je zverej-
nená na www.spisskabela.sk

Mestské lesy v roku 2016
• MsZvzalo na vedomie 

návrh hospodárskeho plánu 
právnickej osoby Lesy mesta Sp. 
Belá s.r.o., Továrenská 30, Sp. Belá 
pre rok 2016. Poslanci schválili 
návrh  na poskytnutie dotácie 
vo výške 50 tis. EUR z rozpočtu 
mesta na obnovu mestských 
lesov pre tohto správcu mest-
ských lesov. Poslanci zároveň 
vzali na vedomie informáciu o 
zmenách v zakladateľskej listine 
právnickej osoby Lesy mesta Sp. 
Belá s.r.o. (2 dodatky k zaklada-
teľskej listine).

Plán Mestského podniku 
pre rok 2016

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie návrh hos-
podárskeho plánu spoločnosti 
Mestský podnik Spišská Belá 
s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá 
pre rok 2016 a uložilo riaditeľo-
vi podniku zapracovať vznesené 
pripomienky do tohto plánu.

Zonácia TANAP-u na lesných 
pozemkoch mesta

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o  návrhu 
zonácie na lesných pozemkoch 
mesta Spišská Belá  a o návr-
hu  zmluvy o budúcej nájomnej 
zmluvy so štátom na pozemky 
mesta v plánovanej  A - zóne 
v rámci zonácie TANAP-u. 

O zonácii bude ešte mestské 
zastupiteľstvo v priebehu tohto 
roka rokovať po predložení 
upraveného návrhu pre naše 
mesto.  Viac informácii si nájde-
te v samostatnom článku.

Zrušenie dvoch elokovaných 
pracovísk ZUŠ

Mestské zastupiteľstvo schvá-

lilo zrušenie dvoch elokovaných 
pracovísk Základnej umeleckej 
školy Spišská Belá v Spišských 
Hanušovciach a v Spišskej Sta-
rej Vsi  k 1. septembru 2016 na 
základe žiadosti Mesta Spišská 
Stará Ves. Dôvodom je založe-
nie Základnej umeleckej školy 
v Spišskej Starej Vsi. Zároveň 
poslanci schválili prevod ma-

jetku ZUŠ Spišská Belá (vyba-
venia a niektorých hudobných 
nástrojov, ktoré dnes užívajú 
obe elokované pracoviská) za 
kúpnu cenu 1 EUR v prospech 
Mesta Spišská Stará Ves. Poslan-
ci tiež schválili výpožičku časti 
majetku ZUŠ Spišská Belá pre 
užívateľa Mesto Spišská Stará 
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Na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva v Spišskej Belej 
dňa 17. marca primátor mesta 
informoval poslancov o spôso-
be obnovy a údržby verejnej 
zelene v našom meste. Samot-
nú údržbu stromov – ich orez 
si zabezpečuje mesto samo 
prostredníctvom vyškolených 
osôb (svojich zamestnancov, 
resp. nezamestnaných pracujú-
cich pre mesto cez úrad práce). 
Pokiaľ ide o údržby trávnikov, 
ich dosievanie alebo kosenie 
si mesto rovnako zabezpečuje 
prostredníctvom nezamestna-
ných ľudí z menších obecných 
služieb, resp. prostredníctvom 
nezamestnaných dočasne 
zamestnaných cez projekty 
v spolupráci s Úradom práce 
v Kežmarku.  Aj samotný 
výrub stromov, na ktoré bol 
vydaný súhlas orgánu ochrany 
prírody a krajiny, na pozem-
koch mesta si realizuje mesto 
samo, resp. prostredníctvom 
Mestského podniku. Primátor 

V piatok 18. marca 2016 sa 
primátor nášho mesta Štefan 
Bieľak stretol s primátorom 
(burzmistrom) poľského part-
nerského mesta Szczawnica 
Gregorzom Niezgodom. Témou 
stretnutia bola ďalšia vzájomná 
spolupráca oboch miest v rámci 
nového Programu cezhraničnej 
spolupráce PL – SR 2014 - 2020 
Intereg V-A. Obaja primátori 
diskutovali o možnostiach pri-
praviť spoločné projekty v rám-
ci tohto programu na získanie 
finančných prostriedkov z EÚ. 

Rokovanie v poľskej Szczawnici o projektoch
Uvedený program umožňuje 
obom mestám pripraviť spo-
ločné veľké investičné projekty 
ale aj malé tzv. mikroprojekty. 
Ako uviedol primátor nášho 
mesta: „Už v máji bude zve-
rejnená výzva na predkladanie 
takýchto projektov a treba sa 
pripraviť. Žiaľ, možnosti, na 
čo sa budú dať získať finančné 
prostriedky cez tento program, 
sú značne obmedzené oproti 
predchádzajúcemu obdobiu. 
Pre mestá a obce to bude 
možné len na určité vybrané 

Dňa 11. marca 2016 sa pri-
mátor mesta Štefan Bieľak s no-
vým vedúcim odboru výstavby 
mestského úradu Ing. Petrom 
Novákom stretli so stavebníkmi 
nových polyfunkčných objektov, 
ktoré majú „vyrásť“ za obchod-
ným domom na Mierovej ulici. 
Na tomto mieste bude vybudo-
vaných 7 nových polyfunkčných 
prevádzok ako dvojpodlažné 
objekty. Samotnému začatiu vý-
stavbu už nič nebráni a stavební-
ci po vytýčení pozemkom môžu 
začať s ich výstavbou. Pred nie-
koľkými dňami boli geodetom 

vytýčené stavebné pozemky v 
teréne. Pred začatím výstavby 
si stavebníci na svoje náklady 
odstránia okolitý múr (pôvod-
né oplotenie areálu obchodného 
domu). Celé predmetné územie 
bude z dôvodu bezpečnosti 
oplotené dočasným stavebným 
plotom, ktorý si zabezpečia 
jednotliví stavebníci.  Rovnako 
bude v tejto lokalite umiestne-
né dočasné dopravné značenie, 
ktoré zabezpečí mesto. Zo 
strany obyvateľov bývajúcich 
najmä na sídlisku na Mierovej 
ulici bude počas tejto výstavby 

potrebná dostatočná trpezlivosť 
a pochopenie pre obmedzenia 
vyplývajúce z tejto výstavby. 
Samotná výstavba jednotlivých 
objektov by mala trvať do konca 
tohto roka (t.j. hrubé stavby). Na 
jar budúceho roka mesto bude 
realizovať výstavbu miestnej 
cesty s parkovacími miestami 
a chodníkmi, ako aj opravu sú-
časnej cesty od VÚB po bývalé 
trhovisko v zmysle schválenej 
štúdie.  V prílohe je celková 
situácia umiestnenia stavby.

Stavebníkmi sú nasledovné 
osoby:

- Prevádzka č. 1:  Ing. Silvia 
Novoroľníková, Spišská Belá

- Prevádzka č. 2: Marcela 
Džadoňová, Spišská Belá

- Prevádzka č. 3: Mgr. Františ-
ka Matavová, Spišská Belá

- Prevádzka č. 4: Pavol Šatala, 
Spišská Belá

- Prevádzka č. 5: Ing. Rado-
slav Zemčák, Spišská Belá,

- Prevádzka č. 6 a 7 : Ľudoví 
Krempaský s manž., Spišská 
Belá
Časť projektovej štúdie je 

zverejnená na www.spisska-
bela.sk

Stretnutie k príprave výstavby polyfunkčných objektov 
za obchodným domom

mesta na uvedenom zasadnutí 
poslancov informoval aj o pláno-
vanom (dnes už zrealizovanom) 
výrube 9 javorov vedľa štátnej 
cesty smerom k cintorínu. Ten-
to výrub sa mal zrealizovať už 
pred 9 rokmi. Dôvodom na 
výrub bolo zásadné vonkajšie 
poškodenie týchto stromov ich 
veľmi neodborným až likvidač-
ným orezom z pred niekoľkých 
rokov. Už vtedy po vyjadrení 

orgánu ochrany prírody a po od-
bornom stanovisku dendrológa 
mesto zrealizovalo vedľa týchto 
poškodených javorov výsadbu 
nových líp, ktoré po uchytení sa 
mali nahradiť uvedené poškode-
né javory. Avšak tieto vysadené 
lipy (ako podsadba) začali v tieni 
týchto veľkých javorov chátrať 
a stagnovať vo svojom raste, pre-
to bolo nutné sa rozhodnúť, že 
dáme priestor novým stromom 

a staré, poškodené zrežeme alebo 
nové mladé lipy takto definitív-
ne zlikvidujeme. Preto ešte pred 
Veľkonočnými sviatkami mesto 
realizovalo výrub uvedených 
9 javorov. Samozrejme, že 
mesto má rovnako povinnosť 
náhradnej výsadby za všetky 
vyrúbané stromy. V tomto roku 
mesto plánuje výsadbu min. 70 
nových stromov – javorov a líp, 
ktoré sú už objednané.  Výsadba 
šľachtených 36 javorov a 34 líp 
sa zrealizuje v máji tohto roka. 
Sú už vytypované aj miesta, 
kde sa tieto stromy vysadia, 
nakoľko mesto má spracovanú 
evidenciu miest (pozemkov) 
určených na náhradnú výsad-
bu. Avšak napriek tomu, ak by 
niekto mal návrh, kde by bola 
potrebná a zároveň vhodná 
výsadba nových stromov, tak 
dajte o tom vedieť na mestskom 
úrade (RNDr. Grivalskej alebo 
na sekretariáte primátora mes-
ta) alebo zašlite návrh na mail: 
grivalska@spisskabela.sk.

Údržba verejnej zelene v meste Spišská Belá

aktivity v oblasti cestovného 
ruchu a kultúry (ako súčasť 
ochrany prírodného a kultúr-
neho dedičstva).“ Na záver 
sa obaja primátori zhodli na 
spoločnej príprave 2 spoloč-
ných projektov v tomto roku. 
V rámci jedného investičného 
projektu naše mesto chce pri-
praviť projekt na revitalizáciu 
okolia Belianskeho rybníka 
(ako dobudovanie chýbajúcej 
infraštruktúry pre cyklotrasu 
medzinárodného významu). 
O tom sa už diskutovalo aj na 

zasadnutí mestského zastupi-
teľstva. 

Druhým má byť spoločný 
mikroprojekt zameraný na 
podporu kultúrneho dedič-
stva. V rámci neho naše mesto 
bude plánovať vydanie farebnej 
publikácie „Spišská Belá vo fo-
tografiách“, ako aj podporu 
niektorých kultúrnych podujatí 
v roku 2017, ale aj nákup tech-
nického vybavenia pre mestské 
kultúrne akcie. Tak obe mestá 
môžu nadviazať na doterajšiu 
veľmi úspešnú spoluprácu.
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V novembri 2015 naše mesto 
pripravilo a podalo projektovú 
žiadosť na opravu renesančnej 
zvonice na námestí v Spišskej 
Belej pod názvom „Obnova 
renesančnej zvonice v Spišskej 
Belej - 1.etapa“. Cieľom tejto 
žiadosti adresovanej na Minis-
terstvo kultúry SR bolo získať 
štátnu dotáciu z programu 
„Obnov si svoj dom“ na obno-
vu kultúrnych pamiatok. Naše 
mesto bolo úspešné a získalo 
dotáciu zo štátneho rozpočtu 
vo výške 15 tis. EUR.

Renesančná zvonica bola 
postavená v roku 1598 a za 
kultúrnu pamiatku bola vyhlá-
sená v roku 1963. Počas svojej 
existencie bola zvonica niekoľ-
ko krát rekonštruovaná, či len 
opravovaná, naposledy v roku 
2005, kedy bola opravená jej 
vonkajšia fasáda. Pri tejto ob-

Telocvičňa Základnej školy 
na Štefánikovej ul. č. 19 sa bude 
modernizovať. 

Koncom februára mesto po-
dalo projektovú žiadosť o po-
skytnutie dotácie na dostavbu 
šatní a kabinetov telesnej 
výchovy a na čiastočnú rekon-
štrukciu existujúcej telocvične. 
Na uvedený účel mesto požia-
dalo Ministerstvo školstva SR 
o dotáciu zo štátneho rozpoč-
tu. A mesto už má aj výsledok 
posúdenia jeho žiadosti. Mesto 
bolo úspešné a získalo na prí-
stavbu telocvične 60 tis. EUR 
a na vybavenie telocvične 2 
tis. EUR. K uvedeným sumám 
je nutné pripočítať spoluúčasť 
mesta a teda z rozpočtu mesta 
sa poskytne 20 tis. EUR na 
túto dostavbu a 200 EUR na 
vybavenie telocvične. Takže 

Spoločnosť 500 oz 
pripravuje dokumen-
tárny film s názvom Po 
stopách Majstra Pavla 
pri príležitosti osláv 
500. výročia dokončenia 
diela Majstra Pavla z Le-
voče, ktoré sa uskutočnia 
v roku 2017. 

V kostole sv. Anny 
v Strážkach sa nachádza 
neskorogotická Kalvária 
zo začiatku 16. storočia 
vo víťaznom oblúku, 
kde kríž pochádza z 
dielne Majstra Pavla a 
tento skvost sa objaví 
aj v pripravovanom 
dokumentárnom filme. 
Medzi mestá a obce, 
ktoré sa taktiež zapojili do spo-
lupráce, patria okrem Spišskej 
Belej aj Banská Bystrica, Liptov-

Mesto sa zapojí do príprav 
osláv výročia Majstra Pavla

nove sa síce opravila vonkajšia 
fasáda zvonice, ale sa nevyriešila 
príčina vlhnutia jej murív a ma-
sívneho opadávania vonkajších 
omietok.

Z tohto dôvodu dalo mesto 
vypracovať špecifický odborný 
posudok s návrhom riešenia 
odvlhčenia zvonice a teda jej 
celkovej sanácie. Celkové roz-
počtované náklady sú odha-
dované na sumu 102 080 EUR 
(pred verejným obstarávaním). 
Tieto náklady sa majú použiť 
na opravu – výmenu strešnej 
krytiny, na opravu vonkajších 
omietok, ale najmä na tech-
nologické riešenie samotného 
odvlhčenia murív zvonice 
v zmysle odborného posudku. 
Podľa primátora mesta Štefana 
Bieľaka, „len opraviť fasádu zvo-
nice nepomôže, nakoľko po pár 
rokoch bude zvonica opätovne 

v stave, v akom je dnes. Takže 
treba pred samotnou opravou 
fasády dodržať technologický 
postup, ktorý bol spracovaný 
špecializovanou firmou na sa-
náciu takýchto stavieb. V tomto 
odbornom posudku (o postupe 
sanácie) sa však tiež uvádza, že 
úplné odstránenie vlhnutia ne-
bude možné, nakoľko zvonica 
je postavená z materiálov – naj-
mä z pieskovcového kameňa, 
ktorých fyzikálnochemické 
vlastnosti spôsobujú zadržia-
vanie vysokej vlhkosti v tomto 
kameni, čo spôsobuje 
vlhnutie muriva a ná-
sledné opadávanie 
omietok“. V súčasnosti 
sú však technológie, 
ktoré vedia zmierniť 
toto vlhnutie.      

Poskytnutá štátna 
dotácia vo výške 15 tis. 
EUR je však účelovo ur-
čená na obnovu strechy 
a súvisiacich konštruk-
cií – t. j. najmä na opravu 
alebo výmenu strešnej 
krytiny zvonice. Podľa 
uvedeného odborného 
posúdenia je potrebné 
najprv opraviť strechu 
– zmeniť jej technic-
ké riešenie tak, aby 
v mieste jej styku s ob-
vodovým murivom ne-
dochádzalo k zatekaniu 
vody do tohto muriva, 

nakoľko práve aj v tomto mieste 
dochádza k zvýšenému opadá-
vaniu omietok.

K uvedenej sume štátnej dotá-
cie mesto musí poskytnúť sumu 
5 104 EUR zo svojho rozpočtu 
na tzv. povinné spolufinancova-
nie projektu, takže celkovo by sa 
do konca tohto roka mala minúť 
suma 20 104 EUR. Ďalšie práce 
na obnove zvonice, konkrétne 
na sanácii vonkajších omietok 
by mali pokračovať v budúcom 
roku (ak mesto zabezpečí potreb-
né finančné prostriedky).

82 tis. EUR na telocvičňu 
pri ZŠ Štefánikova 19

celkové náklady budú mini-
málne vo výške 80 tis. EUR na 
dostavbu (prístavbu) telocvične 
a 2200 EUR na zlepšenie jej vy-
bavenia. 

Prístavba telocvične sa 
zrealizuje smerom ku školskej 
záhrade a v nej sa vybudujú 
chýbajúce šatne (2 dievčenské 
a 2 chlapčenské), sprchy, toale-
ty a kabinety telesnej výchovy. 
Súčasná telocvičňa totiž nemá 
šatne, ani sprchy, či kabinety. 
Prvý krok po podpise zmluvy 
o poskytnutí dotácie bude 
vypracovanie projektovej do-
kumentácie a vydanie staveb-
ného povolenia na prístavbu. 
Stavebné práce chce mesto zre-
alizovať do konca tohto roka, aj 
keď lehota na použitie uvedenej 
dotácie bude pravdepodobne 
do konca roka 2017.

Obnova renesančnej zvonice na námestí

Prerušenie distribúcie elektriny
Dńa 5. mája 2016 od 7.20 h do 16.30 h bude prerušená 
distribúcia elektriny v meste Spišská Belá z dôvodu plánovaných 
prác na zariadení vysokého napätia v nasledujúcich odberných 
miestach:
Petzvalova ul., Kúpeľná ul., Ul. SNP, Moskovská ul., Ul. 1. 
mája, Družstevná ul., Letná ul., Zimná ul., Hviezdoslavova 
ul., Mierová ul., Záhradná ul., Nová ul., Agátová ul., Lipová 
ul., Športová ul.

Viac informácii o konkrétnych číslach domov, číslach odber-
ného miesta nájdete v informačných tabuliach mesta.

ský Mikuláš, Spišská Nová Ves, 
Levoča, Poprad, Prešov, Košice, 
Bardejov, Kežmarok a ďalší.
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(Dokončenie z 1. strany)
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Ves pre potreby ZUŠ Spišská 
Stará Ves za ďalších podmienok 
uvedených v zmluve o výpožič-
ke tohto majetku. Ide o hudobné 
nástroje, ktoré dnes užívajú obe 
elokované pracoviská a po-
trebujú ich na ďalšiu činnosť 
ZUŠ Spišská Stará Ves, avšak 
tieto  nástroje naše mesto nepre-
vedie, ale len bezplatne požičia 
Spišskej Starej Vsi do času, kým 
si nezakúpia svoje nástroje. Po-
slanci tiež schválili poskytnutie 
finančných prostriedkov vo 
výške 28 241,99 EUR (z rozpoč-
tu ZUŠ Spišská Belá) v prospech 
ZUŠ Spišská Stará Ves na zabez-
pečenie výchovnovzdelávacieho 
procesu detí, ktoré budú navšte-
vovať hudobný odbor novej ZUŠ 
Spišská Stará Ves (počas obdobia 
od septembra do decembra 2016 
vrátane mzdových nákladov za 
mesiac august 2016). Pre tento 
rok dostala ZUŠ Spišská Belá (z 
rozpočtu nášho mesta) financie 
zo štátneho rozpočtu (normatí-
vy) aj na žiakov oboch zrušo-
vaných pracovísk až do konca 
tohto roka. A teda financie, 

ktoré dostane ZUŠ Spišská Belá 
aj na týchto cca 110 žiakov, sa 
prevedú pre ZUŠ Spišská Stará 
Ves na obdobie od septembra di 
decembra 2016.  

Zemiansky dvor Šarpanec
• Mestské zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie informáciu 
o vypracovaní projektovej doku-
mentácie pre projekt „Zemian-
sky dvor Šarpanec“ pre územné 
konanie a informáciu o procese 
posudzovania vplyvov na ži-
votné prostredie týkajúceho sa 
tohto projektu.

Nominácie do školských rád
• Mestské zastupiteľstvo 

delegovalo tieto osoby:
- do rady školy pri Základnej 

škole J. M. Petzvala, Moskovská 
č. 20: MUDr. Andreja Nováka, Bc. 
Petra Novajovského,  Maroša Va-
verčáka, Mgr. Branislava Ziburu

-  do rady školy pri Základnej 
škole, Štefánikova č. 19 –  Jána 
Halčina, Mgr. Branislava Ziburu, 
Maroša Vaverčáka, Ing. Lukáša 
Hotáryho,

- do rady školy pri Základnej 

umeleckej škole, Zimná č. 12 -  
Danielu Deptovú, Ing. Lukáša 
Hotáryho, Petra Tetemonteho, 
Jána Halčina

- do rady školy pri Centre 
voľného času, Zimná č. 47  - 
Mgr. Martu Britaňákovú, Mgr. 
Janu Neupauerovú, Petra Tete-
monteho,

- do rady školy pri Mater-
skej škole, Mierová 1 - Gabriela 
Gemzu, Bc. Petra Novajovského, 
Jozefa Kunu, Mgr. Martu Brita-
ňákovú.

Ide o potvrdenie doterajších 
členov zastupujúcich mesto ako 
zriaďovateľa v týchto radách na-
šich škôl, nakoľko všetkým ra-
dám škôl končí 4-ročné funkčné 
obdobie.

Štrkovisko Strážky 
- rekreačný areál

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu 
o vypracovaní projektovej 
dokumentácie pre projekt 
„Štrkovisko Strážky: Rekreačný 
areál - reštaurácia a vodná plo-
cha s letným kúpaliskom“ pre 
územné konanie a informácia 

o procese EIA týkajúceho sa 
tohto projektu.

Vyhlásenie architektonicko 
– urbanistickej súťaže 

návrhov
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo vyhlásenie verejnej 
architektonicko-urbanistickej 
súťaže návrhov – Námestie v 
Spišskej Belej v spolupráci so 
Slovenskou komorou archi-
tektov za podmienok, ktoré 
budú určené ďalším uznesením 
mestského zastupiteľstva.  Viac 
informácii v samostatnom člán-
ku na webstránke mesta.

Projekt „Modernizácia a revi-
talizácia mestskej oddychovej 

zóny Beliansky rybník“
• Mestské zastupiteľstvo 

prerokovalo a vzalo na vedo-
mie pracovný návrh projektovej 
(urbanistickej) štúdie pre projekt 
„Modernizácia a revitalizácia 
mestskej oddychovej zóny 
Beliansky rybník“. Pracovný 
návrh už pripomienkovali 
miestni rybári. Po dopracovaní 

Kadernícke 
služby

V pohodlí V pohodlí 
u vás u vás 
doma!doma! - strihy- strihy

- farbenie- farbenie
- melírovanie- melírovanie
- fúkaná- fúkaná

Renáta Eliášová
Moskovská 17
Spišská Belá
Tel.: 0904 097 932
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bude návrh tejto architektonic-
kej štúdie zverejnený na verejnú 
diskusiu.  

Plán stavebných a investič-
ných aktivít mesta na rok 2016

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo návrh akčného plánu 
stavebných a investičných ak-
tivít mesta Spišská Belá pre rok 
2016.  Uvedený plán pre rok 
2016 a vyhodnotenie plánu za 
rok 2015 sú zverejnené na webe 
mesta.

Plánovaná výstavba 
hokejbalovej haly

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o plánovanej 
výstavbe hokejbalovej haly v 
Spišskej Belej a o ďalšom postu-
pe v tejto veci. Viac informácii 
v samostatnom článku.

Údržba verejnej zelene 
v meste Spišská Belá

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o výsad-
be, obnove a údržbe verejnej 
zelene v meste Spišská Belá. 
Viac informácii v samostatnom 
článku.

Nový chodník na ulici 
L. Medňanského

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o návrhu 
technického riešenia nového 
chodníka na ulici L. Medňan-
ského v Spišskej Belej (posledný 
úsek na konci Strážok). Pôvodne 
schválené riešenie – chodník na 
vyvýšenej železnej konštruk-
cii nad úrovňou štátnej cesty 
– bolo nahradené klasickým 
riešením. Nový chodník bude 
hneď vedľa štátnej cesty na 
mieste cestnej priekopy a pod 
ním bude kanalizačná rúra na 
odvádzanie povrchovej vody 
z cesty a z polí. Nový chodník 
sa vybuduje ešte v priebehu 
tohto roka.

Modernizácia telocvične 
pri ZŠ  Štefánikova 19  

• Mestské zastupiteľstvo vza-
lo na vedomie informáciu pri-
mátora mesta o podaní žiadosti 
mesta o poskytnutie dotácie vo 
výške 150 tis. EUR zo štátneho 
rozpočtu na modernizáciu 

telocvične pri Základne škole, 
Štefánikova 19, Spišská Belá.  

Stavebná úprava železničnej 
zastávky (dolná stanica)
• Mestské zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o pripravova-
nej stavebnej úprave železničnej 
zastávky v Spišskej Belej (dolná 
stanica) v rámci plánovaných 
aktivít Železníc Slovenskej 
republiky. 

Cieľom je stavebná úprava 
nástupíšť, nakoľko sú pre 
novšie vlakové (modré) sú-
pravy nevhodné – sú krátke, 
sú nízke a nie sú bezbariérové. 
Takže sa vybudujú  dve nové 
nástupišťa pre každý smer 
v potrebnej dĺžke, ktoré budú 
bezbariérové a zároveň budú vo 
večerných hodinách osvetlené.

Energetici budú 
rekonštruovať

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o projekte 
spoločnosti VSD a.s. Košice:

Projekt č. 1:   Rekonštrukcia 
NN a VN siete na ul. Nová, Krát-
ka, 1. mája v Spišskej Belej

Projekt č. 2:   Rekonštrukcia 
NN a VN siete na ul. Továrenská 
a  Družstevná v Spišskej Belej

Grafické návrhy oboch 
projektov sú zverejnené 
na www.spisskabela.sk

Výstavba Malej vodnej 
elektrárne Krížová Ves

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie negatívne 
stanovisko mesta Spišská Be-
lá  k zámeru výstavby Malej 
vodnej elektrárne Krížová Ves 
(na rieke Poprad).

Pridelenie nájomných bytov
• Mestské zastupiteľstvo 

pridelilo na základe návrhu 
bytovej komisie do nájmu tieto 
nájomné byty nižšie uvedeným 
žiadateľom:

1./ garzónku (nižšieho štan-
dardu) na Slnečnej č. 72 - Lucii 
Hangurbadžovej, Slnečná 71, 
Spišská Belá

2./ 2-izbový byt na ul. Štefáni-
kova č. 42 - Lukášovi Heldákovi, 
Slnečná 29, Spišská Belá  

3./ 2-izbový byt na ul. Štefá-
nikova č. 42 - Ivane Hradickej, 1. 
mája 50, Spišská Belá

4./ 3-izbový byt na ul. Štefá-

nikova č. 18 - Ivete Čopákovej, 
Petzvalova 27, Spišská Belá

5./ 2-izbový byt na ul. Pe-
tzvalovej č. 27 - Lucii Mirgovej, 
Petzvalova 27, Spišská Belá

6./ garzónku na ul. Petzva-
lovej č. 27 - Jane Rezničákovej, 
Hviezdoslavova 20, Spišská 
Belá

Prevádzková doba 
CENTRÁL PUB

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo predĺženie prevádz-
kovej doby pre prevádzku 
CENTRÁL PUB na ulici Hviez-
doslavovej 9 v Spišskej Belej 
na základe žiadosti nového 
prevádzkovateľa - Slavomíra 
Čikovského, gen. Svobodu 19, 
Spišská Belá, a to v rozsahu 
nedeľa až štvrtok do 24.00 hod. 
a piatok a sobota do 02.00 hod. 
(t. j. ako doposiaľ v nezmene-
nom rozsahu).

Majetkové prevody pozemkov
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo zámer na predaj časti 
pozemku žiadateľke Márii 
Firmentovej, Letná 20, Spišská 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Belá v rámci majetkovoprávne-
ho vysporiadania pozemku pred 
rodinným domom na Letnej uli-
ci v Spišskej Belej.

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zámer na predaj časti 
pozemku žiadateľovi Jozefovi 
Kunovi, 1. mája 700/15, Spišská 
Belá v rámci majetkovoprávne-
ho vysporiadania pozemku pri 
rodinnom dome na Letnej ulici 
v Spišskej Belej.

Presné výmery pozemkov 
budú určené geometrickým 
plánom.

Výsledky volieb 
do Národnej rady SR

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta  o  výsledkoch 
volieb do Národnej rady SR v 
meste Spišská Belá. Viac infor-
mácii v samostatnom článku.

Kontrolná činnosť hlavného 
kontrolóra

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu 
hlavného kontrolóra o vykona-
ných kontrolách.
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Cieľom celoeurópskeho 
podujatia Noci múzeí a galérií 
je netradičnou formou priblížiť 
činnosť kultúrnych inštitúcií 
širokej verejnosti a prispieť 
k pochopeniu významu múzeí 
a galérií pri ochrane a sprí-
stupňovaní nášho kultúrneho 
dedičstva. Okrem prehliadok 
svojich stálych expozícií a vý-
stav, inštitúcie pre návštevníkov 
pripravujú sprievodné progra-
my, ktorým predchádzajú 
desiatky hodín strávených ich 
prípravou. Aký program majú 
v Kaštieli Strážky tento rok 
pripravený?

Deň a noc múzeí a galérií 
tento rok pripadá na sobotu 21. 
mája 2016, pre mnohých náv-
števníkov a turistovje to oča-
kávaný deň. Múzeá a galérie sa 
stávajú miestom mimoriadnych 
stretnutí a nečakaných zážitkov. 
Počas celého dňa ponúka Kaštieľ 
Strážky lektorované prehliadky, 
vstup do galérie je pre každého 
návštevníka voľný. Aj tento 

Blíži sa Deň a noc múzeí a galérií
rok budú dvere renesančného 
kaštieľa otvorené od 10.00 hod. 
až do polnoci, pripravený je 
bohatý program pre rôzne 
vekové skupiny.„Pre malých aj 
veľkých bude workshop na ná-
dvorí, účastníci sa stanú umel-
cami a vytvoria si originálne 
dielo. V parku za kaštieľom je 
umiestnená veľkorozmerná ša-
chovnica, návštevníci sa môžu 
v prostredí stáročných stromov 
ponoriť do ničím nerušenej krá-
ľovskej hry.“ prezradila Daniela 
Kostková, galerijná pedagogička 
kaštieľa.O príťažlivosti tohto 
podujatia svedčí aj minulo-
ročná vysoká návštevnosť. Tú 
vlani zaznamenali aj na detskej 
prehliadke a preto sa ju roz-
hodli do programu zaradiť aj 
tento rok. Detskí návštevníci sa 
o 15.00 hod. ponoria do príbehu 
o tajomnom strážcovi, netradič-
nou formou spoznajú expozíciu 
galérie a prebádajú tajomné zá-
kutia kaštieľa. Podarí sa im nájsť 
stratený poklad?

Netradične v tento deň bude 
galéria otvorená až do pol-
noci.Stála expozícia v kaštieli 
je venovaná predovšetkým 
maliarovi Ladislavovi Medny-
ánszkému.Program počas Noci 
múzeí a galérií má ambíciu byť 
iný, netradičný a preto sa náv-
števníkom pokúsia priblížiť jeho 
osobnosť nielen v rámci prehlia-
dok.„Počas dňa budeme premie-
tať film Ladislav Mednyánszky 
a Strážky, divákom bude priblí-
žený život tohto významného 
umelca, na ktorého nadviažeme 
aj počas večerných netradičných 
prehliadok.“ povedala lektorka 
Katka Hriňáková. Prehliadky, 
určené predovšetkým pre do-
spelého diváka, budú rovnako 
ako minulý rok, o 18.00, 19.30, 
21.00 a o 22.30 hod. Zvláštny ži-
vot Ladislava Mednyánszkého, 
príbehy z jeho blízkeho okolia 
stvárnia ochotnícki herci z Ma-
lého Slavkova.„Život baróna 
Mednyánzkého musel byť za 
jeho čias výnimočný a zaujíma-

vý. Mal melancholickú povahu, 
bol mimoriadne zdržanlivým 
a uzavretým človekom, v kto-
rom sa odohrávali obrovské 
vášne. Netradičné prehliadky 
vnímame ako vhodný spôsob 
priblíženia jeho života, objas-
nenia niektorých životných 
etáp.“dodala Daniela Kostko-
vá.Prehliadky odohrané herca-
mi, diváci uvidia celkovo 4-krát, 
spracovaním nie sú vhodné pre 
maloletého diváka. 

V rámci medzinárodného 
podujatia sa kultúrne inštitúcie 
snažia nájsť kreatívne a poučné 
formy sprostredkovania umenia 
a histórie. Návštevníci majú prá-
ve v tento deň možnosť vidieť 
zákulisie inštitúcie, prácu za-
mestnancov a zažiť to, čo počas 
roka nie je možné. V každom 
prípade ide o zaujímavé pod-
ujatie, ktoré si žiaden zvedavý 
návštevník nemôže nechať ujsť. 
Príďte  aj vy do Kaštieľa v Stráž-
kach a zažite jeho atmosféru.

Denisa Jurišicová

7.  Registrácia súťažiacich bude prebiehať v čase od 10.30 do 11.00 
hod. na námestí pred mestským úradom. Každému súťažiacemu 
družstvu bude presne určený priestor, potrebný pre varenie guláša 
a vylosuje si súťažné číslo. 

8.  Súťažiť sa začne o 11.00 hod. Po oficiálnom „odštartovaní“ môžu 
súťažiaci zapáliť ohne pod kotlíkmi. Do toho času môžu vykonávať 
akúkoľvek „neohňovú“ prípravu pre varenie guláša.

9.  Súťaž bude prebiehať do 15.00 hod. Po jej oficiálnom ukončení 
odovzdá každé družstvo vzorku svojho guláša hodnotiacej komisii.

10.  Súťažné družstvá môžu uvarený guláš návštevníkom rozdávať bez-
platne alebo predávať za nejakú symbolickú cenu.

11.  Ocenené budú prvé tri miesta. Guláš posudzuje minimálne 5-členná 
hodnotiaca komisia. Hodnotiaca komisia posudzuje guláš z hľadiska 
jeho chuti a vzhľadu. Každý člen komisie hodnotí jednotlivé vzorky 
istým počtom bodov. Zvíťazí guláš, ktorý po sčítaní bodov od všetkých 
členov komisie získa ich najvyšší počet.

12.  Zvíťazí družstvo, ktoré navarí chuťovo a vizuálne najlepší guláš. Víťaz-
né družstvo tiež získava na dobu 1 roka Putovný spišskobeliansky 
kotlík, na ktorý bude vygravírovaný názov víťazného družstva.

13.  Putovný spišskobeliansky kotlík je majetkom Mesta Spišská Belá. 
Nemôže byť majetkom súťažného družstva, alebo jeho členov. Ak 
získa Putovný spišskobeliansky kotlík zahraničné družstvo, ktorého 
veliteľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bude kotlík 
uložený na mestskom úrade v Spišskej Belej. Ak družstvo získa 1. 
miesto v trikrát po sebe nasledujúcich ročníkoch súťaže, stáva sa Pu-
tovný spišskobeliansky kotlík majetkom tohto víťazného družstva.

Bližšie informácie vám poskytne Mgr. Marta Hlaváčová, 
infocentrum, tel.: 052/468 05 10.

Súťaž je určená pre širokú verejnosť, tak sa prihláste, 
ide predovšetkým o zábavu. 

10. ročník 

súťaže vo varení gulášu
4. jún 2016 – SOBOTA4. jún 2016 – SOBOTA

4. júna 2016 v rámci 
Dní mesta 2016 sa uskutoční 

10. ročník súťaže o Putovný 
spišskobeliansky kotlík vo varení gulášu. 

Variť sa bude priamo na námestí na urče-
ných miestach. Súťaž je verejná a určená 
pre širokú verejnosť. 

Pravidlá súťaže:
1.  Do súťaže sa družstvá musia nahlásiť pred jej konaním, najneskôr 

do 1. júna v RTIC (Regionálnom turistickom informačnom centre), 
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, tel.: 052/468 05 17; 468 05 
10, osobne, písomne alebo telefonicky. 

2.  Veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že súhlasí s pra-
vidlami a organizačnými pokynmi súťaže. Súťažiaci sa tejto súťaže 
zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.

3. Súťažné družstvá súťažia pod názvom, ktorý si sami zvolia.
4.  Všetky suroviny a ingrediencie, ako i kotlík a všetko potrebné náradie 

k vareniu guláša, vrátane dreva si zabezpečia súťažné družstvá samé 
na svoje náklady. Pitnú vodu poskytne Mesto Spišská Belá (v budove 
úradu) – súťažiaci si zabezpečí nádobu na vodu.

5.  Ak súťažné družstvo použije taký kotlík, pri ktorom by mal byť oheň 
voľne na zemi, musí to nahlásiť vopred. Mesto Spišská Belá zabez-
pečí, aby medzi zemou a ohňom bol železný plech (platňa) v hrúbke 
min. 3 mm.

6.  Množstvo vareného guláša, a jeho zloženie si družstvá určia samé. 
Jedinou podmienkou je, aby guláš bol z mäsa.
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V rozpočte na tento rok mesto naplánovalo aj už nutnú údržbu ki-
nosály mesta. Pred niekoľkými týždňami začalo s úpravou podlahy 
pódia, nasledovala kompletná výmena elektroinštalácie a svietidiel 
na chodbách a schodišti. Následne boli „natiahnuté“ nové omietky 
na stenách, ktoré boli kompletne vymaľované.  Mesto ešte plánuje 
vymeniť niektoré vnútorné dvere, ktoré sú už poškodené a tiež 
vymeniť dlažbu na vonkajšom vstupnom schodisku.  Túto moder-
nizáciu kinosály mesto financuje z financií z vlastného rozpočtu. 
Táto kinosála je v posledných rokoch využívaná na rôzne kultúrne a 
spoločenské akcie organizované tak mestom, ale aj inými subjektami 
(aj keď už nie na verejné premietanie).  

Mesto pred niekoľkými dňami začalo stavebnú úpravu chodníka 
pre peších medzi Slnečnou ulicou a ulicou Osloboditeľov. Opravy 
tohto chodníka sa už niekoľko rokov dožadovali obyvatelia mesta 
žijúci v tejto lokalite, ktorí si skracovali cestu medzi uvedenými uli-
cami práve týmto chodníkom („prechodom“).  Mesto zaradilo opravu 
tohto chodníka do plánu už minulý rok, ale z časového hľadiska sa 
to nestihlo zrealizovať. Mestské zastupiteľstvo v marci tohto roka 
schválilo plán investičných akcií mesta pre rok 2016, do ktorého bola 
zaradená aj oprava tohto chodníka. Prvá – spodná časť chodníka bude 
vydláždená (zámkovou dlažbou), horná časť chodníka v prudkom 
stúpaní k ulici Osloboditeľov bude s asfaltovým povrchom, na ktorom 
sa menej šmýka najme v zimnom období. Stavebné práce realizuje 
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a financuje ich mesto zo svojho 
rozpočtu. Predpokladané náklady sú odhadované na sumu 8 000 EUR. 
Práce by mali byť ukončené v priebehu najbližších 2 týždňov.

Zákon 314/2001 Z. z. o ochra-
ne pred požiarmi hovorí jasnou 
rečou - vypaľovanie trávy je 
pod hrozbou vysokých sankcií 
prísne zakázané. Právnickým 
osobám zaň hrozí pokuta až 
do výšky 16 596 € (499 971 Sk), 
fyzickým do výšky 331 € (9 971 
Sk). Fyzickým osobám sa podľa 
§ 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov 
zakazuje najmä:

- zakladať a udržiavať ohne
- používať otvorený oheň
- fajčiť alebo odhadzovať ho-

riace alebo tlejúce predmety
- vypaľovať porasty bylín, 

krov a stromov
Napriek tomu sa každý rok 

nájdu „snaživci”, ktorí zákon 
vedome, či nevedome porušu-

Jarné vypaľovanie trávy 
jú. Vypaľovanie trávy je naozaj 
každoročným problémom. Preto 
dôrazne upozorňujeme na zákaz 
vypaľovania suchej trávy, ktoré je 
u nás veľmi rozšírené. Je príčinou 
vzniku veľkého množstva požia-
rov so značnými materiálnymi 
škodami, často pri nich dochá-
dza aj k vážnym zraneniam osôb. 
Niekedy si takýto požiar vyžiada 
tú najvyššiu daň – ľudský život 
a to najmä z radov dôchodcov. Je 
to napríklad ľudská pohodlnosť 
- ľudia sa o svoj majetok celý rok 
nestarajú a na jar starú suchú trá-
vu, či drobné krovie bez vlastnej 
veľkej námahy zlikvidujú. 
Problémom je aj nedostatočné 
právne vedomie, teda neznalosť 
platných právnych predpisov, 
ktoré túto činnosť zakazujú.  

plk. Ing. Eduard Kolodzej

Spoločný školský úrad 
v Spišskej Belej zorganizoval 
pre učiteľky MŠ v pôsobnosti 
úradu metodický deň na tému 
Inovovaný Štátny vzdelávací 
program a inovovaný Školský 
vzdelávací  program pre pred-
primárne vzdelávanie. Uvedené 
dokumenty vstúpia do platnosti 
od začiatku budúceho školského 
roka 2016/2017. Preto sa 5. apríla 
2016 pre veľký záujem učiteliek 
zo širokého okolia stretlo 45 
z nich v priestoroch spišsko-
belianskehoFaceClubu, aby sa 
pod vedením lektorky Mgr. 
Jany Paleschovej  z Regionálne-
ho metodicko-pedagogického 
centra v Prešove diskutovalo 
o tom, čo  zavádza inovovaný 
Štátnyvzdelávací program pre 

Metodický deň pre učiteľky materských škôl

predprimárne vzdelávanie. 
Vzdelávanie v materskej 

škole sa bude realizovať v sied-
mich vzdelávacích oblastiach 
(tak ako aj na vyšších stupňoch 
vzdelávania v SR) – Jazyk a ko-

munikácia, Matematika a práca 
s informáciami, Človek a príro-
da,  Človek a spoločnosť, Človek 
a svet práce, Umenie a kultúra 
– hudobná a výtvarná výcho-
va, Zdravie a pohyb. Učiteľky 

pre predprimárne vzdelávanie 
sa dozvedeli, ako tvoriť iŠkVP 
tak, aby nebol duplicitou teórie 
štátneho vzdelávacieho progra-
mu, ale aby prinášal praktické 
konkrétnosti vychádzajúce zo 
špecifík podmienok konkrétnej 
materskej školy. Ďalšia časť me-
todického dňa sa  venovala re-
álnej tvorbe Inovovaného Škol-
ského vzdelávacieho programu 
v tých oblastiach, ktoré si vybrali 
účastníčky seminára, vymedzo-
vali sa vlastné ciele a poslania 
výchovy a vzdelávania v ma-
terskej škole, ktoré musia byť 
zhodné so zameraním materskej 
školy. Tvorivé stretnutie  uzav-
rela téma kvalitného plánovania 
výchovno-vzdelávacieho proce-
su v materskej škole.

Úprava chodníka medzi ulicami 
Slnečnou a  Osloboditeľov

Modernizácia mestskej kinosály
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Mesto Spišská Belá si aj 
tento rok uctilo všetkých uči-
teľov, ktorí buď stále aktívne 
pôsobia v našich belianskych 
školách alebo v nich pôsobili 
v minulosti. Pozvanie od pri-
mátora Spišskej Belej na Sláv-
nostnú akadémiu belianskych 
pedagógov prijalo približne 90 
učiteľov, ktorí sa 21. marca 2016 
stretli v popoludňajších hodi-
nách v priestoroch mestskej 
kinosály, aby spoločne oslávili 
ich veľký sviatok,Medzinárod-
ný deň učiteľov. Prvé minúty 
akadémie patrili ľudovej hudbe 
v prevedení žiakov zo Základ-
nej umeleckej školy v Spišskej 
Belej. Podujatie otvoril svojim 
úvodným príhovorom primátor 
JUDr. Štefan Bieľak. V príhovo-
re vyzdvihol náročnú a obeta-
vú prácu všetkých pedagógov 
a poďakoval im za to, že apli-
kujú v praxi odkaz Jána Amosa 
Komenského v neľahkej dobe 
a v neľahkých podmienkach. 

Táto slávnostná akadémia 
je už tradične spojená s oce-
ňovaním pedagógov, ktorí 
svojouprácou s deťmi prispeli 
alebo stále prispievajú k rozvoju 
vzdelávania a výchovy v meste 
Spišská Belá. 

Prvé ocenenia sa odovzdávali 
pedagógom, ktorí sú už v dô-
chodkovom veku. Tí si z rúk 
pána primátora prevzali pla-
ketu Jána Amosa Komenského, 
ďakovný list a kyticu.

Ocenení pedagógovia 
v dôchodkovom veku
Mgr. Alica  Sochová, ktorú 

na ocenenie navrhla riaditeľka 
ZŠ. J. M. Petzvala Mgr. Anna 
Rothová.  

Elena Duračková, ktorú na 
ocenenie navrhla riaditeľka  ZŠ 
Štefánikovej Mgr. Elena Stacho-
vá.

Valéria Kušionová, ktorú 
na ocenenie navrhla riaditeľka 
Materskej školy na Mierovej 
ulici Margita Labisová,.

Kamil Pitoňák, ktorého na 
ocenenie navrhla riaditeľka ZUŠ 
Mgr. Zuzana Pavličková.

Priedel medzi ďalším oceňo-
vaním patril akordeónovému 
kvartetu žiakov ZUŠ. Po tejto 
príjemnej hudobnej pauze sa pri-
stúpilo k oceňovaniu pedagógov, 
ktorí stále aktívne prispievajú 
k rozvoju vzdelávania a kultúry 
v našom meste. Tí si prevzali od 

Slávnostná akadémia belianskych pedagógov
pána primátora ďakovný list, 
finančný dar a kyticu.

Ocenení stále aktívni 
pedagógovia

Dr. Juraj Tomeček, učiteľ 
zo ZŠ J. M. Petzvala.

Dr. Tomeček  je učiteľom 2. 
stupňa  ZŠ J. M. Petzvala. Na 
škole pôsobí ako vyučujúci  deje-
pisu, náboženskej, informatickej 
a etickej výchovy. Pripravuje 
žiakov na vedomostné súťaže: 
dejepisnú olympiádu a Medzníky 
II. svetovej vojny. Pod jeho ve-
dením žiaci dosahujú  popredné  
umiestnenia v okresných a kraj-
ských kolách. Je koordinátorom 
žiackeho parlamentu. V rámci 
projektu Podpora polytechnic-
kej výchovy žiakov ZŠ navrhol 
a rozpracoval jednu z moderných 
foriem prípravy žiakov na povo-
lanie Skrutkovaciu rozcvičku pre 
žiakov 7. ročníka.

Mgr. Ľudmila Lešundáko-
vá, učiteľka ZŠ Štefánikovej.

Mgr. Lešundáková v škole pô-
sobí od roku 1993. Je triednou 
učiteľkou v prvom ročníku. Na 
potreby žiakov reaguje citlivo 
a s pochopením. Vždy je prí-
stupná a ústretová. Stále navodí 
priateľskú a pozitívnu atmosfé-
ru. Svojich žiakov pripravuje na 
rôzne súťaže, najmä literárne, 
umelecké a matematické. V tých-
to súťažiach dosahujú veľmi 
dobré výsledky. Vedie krúžok 
pohybovo-recitačný. Je školskou 
koordinátorkou prevencie. 

Mgr. Milena Burdíčková, 
učiteľka zo Špeciálnej základnej 
školy.

Mgr. Burdíčková pôsobí vo 
sfére školstva 17 rokov. Piaty 
školský rok tvorí súčasť kolek-
tívu Špeciálnej základnej školy. 
Pracuje ako učiteľka s deťmi so 
stredným a ťažkým mentálnym 
postihnutím, čo si vyžaduje 
celého človeka v plnom nasa-
dení. Túto vzdelávaciu činnosť 
zvláda s vysoko profesionálnym 
prístupom, energicky, stále 
s úsmevom, humorom a veľkým 
srdcom. Zároveň pracuje ako 
výchovná poradkyňa a do tejto 
oblasti vnáša vysokú odbornosť, 
kreativitu a empatiu.

Melita Trembová, učiteľ-
ka Materskej školy na Mierovej 
ulici.

Pani Trembová pracuje v škol-
ských službách od roku 1977. 
Dosahuje vo vyučovacom pro-
cese a v pedagogickej činnosti 
mimoriadne dobré výsledky. 
Aktívne sa zapája do mimoškol-
ských činností. Je nápomocná pri 
organizovaní a príprave detského 
folklórneho festivalu Beliansky 
škovránok. Pripravuje besiedky 
k rôznym príležitostiam - Deň 
matiek, Úcta k starším a pod. 
V pedagogickej práci je tvorivá 
a využíva osvedčené postupy. 

Mgr. Klára Petijová, uči-
teľka na Umeleckej základnej 
škole je pani.  

Mgr. Petijová získala ocenenie 
za dlhoročné využívanie svojho 
talentu, osobnostných vlast-
ností a zručností v prospech 
šírenia dobrého mena školy. 
Za ochotné zastupovanie kole-
gov počas ich neprítomnosti. 
Za vypomáhanie na interných 
a verejných koncertoch školy. 
Za flexibilnosť  a nezištnú 
ochotu pri plnení mimoriad-
nych potrieb školy a za vnáša-
nie dobrej klímy do prostredia 
školy.

Krásnu bodku za týmto slávnostným podujatím dala novovy-
tvorená žiacka hudobná kapela zo ZUŠ, v ktorej sa nám predsta-
vili šikovní saxofonisti, gitaristi a klavirista so svojim moderným 
vystúpením. Týmto slávnostným popoludním hostí moderátorsky 
sprevádzala PhDr. Alexandra Olekšáková.

Na úplný záver programu pozval pán primátor všetkých zú-
častnených pedagógov na neformálne posedenie pri čaši vína do 
belianskej reštaurácie V mlyne.
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Aj tento rok sa v Spišskej 
Belej konala žiacka spevácka 
súťaž ľudových piesni Beliansky 
slávik, ktorá má v našom meste 
niekoľkoročnú tradíciu. Orga-
nizátorom tejto súťaže je Mesto 
Spišská Belá spolu s Centrom 
voľného času Spišská Belá. Sú-
ťaž dáva priestor slovenskému 
folklóru a ľudovým tradíciám 
Slovenska i nášho regiónu, 
ktorý si samozrejme patrične 
zaslúži. Súťaž dokonca pripa-
dla symbolicky na Svetový deň 
hlasu. Dopoludnia, 15. apríla, 
sa v mestskej kinosále stretlo 
20 dievčat a 5 chlapcov, ktorí 
zahodili svoju trému a pred-
viedli nám čarovné vystúpenia, 
z ktorých sálala radosť zo spe-

Tohtoročný Beliansky slávik sa konal v Svetový deň hlasu

vu. O pekné spestrenie súťaže 
sa postarali aj účinkujúci, ktorí 
vystupovali v tradičných slo-
venských ľudových krojoch. 
Do vystúpení sa zapájali aj 
niektorí pedagógovia a spolu-
žiaci, ktorí sprevádzali svojich 
žiakov hudobným nástrojom. 
Túto spevácku súťaž môžeme 
pokojne nazvať aj prehliadkou 
jedinečných talentov, krásnych 
krojov a úžasnej symbiózy 
medzi učiteľmi a žiakmi. Sní-
mame pomyselný klobúk (teda 
v tomto prípade „kalap“) pred 
ich výkonmi.

Súťažilo sa v troch kategóri-
ách: 3. - 4. ročník, 5. – 6. ročník 
a 7. – 9. ročník. Do súťaže sa za-
pojili základné školy zo Spišskej 

Belej, Toporca, Slovenskej Vsi, 
Podhoran, Holumnice a Len-
daku. Porota v zložení Mgr. 
Zuzana Pavličková, Mgr. Michal 
Paľko a Mgr. Ivana Fuchsová sa 
na záver súťaže zhodla, že vy-
brať výhercu bolo nesmierne 
ťažké, pretože všetci účinkujúci 
spievali výborne. Napokon roz-
hodla porota nasledovne:

Prvá kategória
1. miesto: Marianna Koščáko-

vá (ZŠ Lendak)
2. miesto: Miriama Galliková 

(ZŠ Lendak)
3. miesto: Bibiana Macková 

(ZŠ Slovenská Ves)
Druhá kategória
1. miesto: Mária Fiasová (ZŠ 

Toporec)

2. miesto: Gabriel Gildein (ZŠ 
Slovenská Ves)

3. miesto: Helena Hudáčková 
(ZŠ Lendak)

Tretia kategória
1. miesto: Gabriel Háber (ZŠ 

Lendak)
2. miesto: Vladimíra Gildei-

nová (ZŠ Slovenská Ves)
3. miesto: Natália Palčová (ZŠ 

J. M. Petzvala Spišská Belá)
Mladí speváci, ktorí sa 

v súťaži umiestnili, si prevza-
li diplom a vecné ceny. Ani 
ostatní však domov neodišli 
naprázdno a odniesli si diplom 
za účasť a sladkú odmenu. Vý-
hercom blahoželáme a zároveň 
všetkým účinkujúcim ďakujeme 
za účasť. 

V piatok 1. apríla na ihrisku 
„Žingorka“ bolo veselo. Naša 
škola pripravila 1. ročník Det-
skej olympiády pre našich prvá-
kov a predškolákov z Materskej 
školy na Mierovej ulici. 

Cieľom tejto olympiády 

ZŠ Štefánikova pripravila Detskú olympiádu pre prvákov 
a predškolákov

bolo nielen zašportovať  si 
a zdolať rôzne prekážky jaz-
dou na kolobežke, skokom vo 
vreci a hádzaním na cieľ, ale 
aj utužiť kamarátske vzťahy 
a spoznať nových kamarátov. 
Deti ukázali svoju šikovnosť, 

zdatnosť, zručnosť a vytrva-
losť. Všetci sa dobre zabavili 
a domov si odniesli pekné 
zážitky zo športu. Odmenou 
pre každého bola medaila 
a diplom za účasť na Detskej 
olympiáde. 

Týmto sa chceme poďakovať 
materskej škole za spoluprácu, 
pani učiteľkám a deťom za spo-
ločne strávený čas. Tešíme sa na 
ďalšie spoločné aktivity. 

Mgr. Ľ. Lešundáková, 
Mgr. B. Gotzmannová
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Tradícia Hauskonzertu v 
Spišskej Belej siaha až do 16. 
storočia! A čo to ten Hauskon-
zert vlastne je? Názov pochádza 
z nemčiny a v doslovnom pre-
klade znamená koncert doma 
– domáci koncert, resp. ešte 
obšírnejšie ide o koncert, kona-
ný v konkrétnej domácnosti s 
publikom, ktoré dostalo pozva-
nie od domáceho pána. Už tento 
samotný fakt je dosť zaujímavý, 

ale pozor! Celé je to ešte omno-
ho zaujímavejšie... Účinkovali v 
ňom rodiny, a teda napr. matka s 
dcérou, otec so synom, súrodenci 
a podobne, ktorí si spoločne na-
cvičili hudobné vystúpenie. Ako 
uviedol Mgr. Paľko, učiteľ ZUŠ 
a zároveň moderátor popolud-
ňajšieho koncertu: „Táto tradícia, 
ktorá spájala rodiny, skončila v 
Spišskej Belej pravdepodobne 
niekedy pred začiatkom 2. sv. 

vojny. Inšpiráciu usporiadať 
niečo podobné aj u nás, som si 
priniesol zo zahraničia, kde sú 
takéto koncerty bežné.“

Svoj comeback zažil 
Hauskonzert 17. apríla 2016 v 
priestoroch našej rímsko-katolíc-
kej farnosti. Po úvodnom prího-
vore pána kaplána Holíka, ktorý 
ako domáci pán otvoril koncert, 
sme už boli svedkami krásnych 
komorných vystúpení, ktoré si 

pre zúčastnených pripravili žiaci 
zo ZUŠ so svojimi rodičmi, či sú-
rodencami. Hlavne pre rodičov 
to bolo také malé „déjavu“, 
pretože sa zhostili pozície vystu-
pujúceho po niekoľkých rokoch. 
Mohli sme si vypočuť skladby 
v klavírnom prevedení mamy a 
dcéry, gitarové vystúpenie otca 
a syna, otca a dcéry, vystúpenia 
súrodencov, tety s neterkami, či 
mamy hrajúcej na harmonike 
a jej syna, ktorý ju sprevádzal 
hrou na cimbal. Každé jedno 
vystúpenie zožalo obrovské 
ovácie od publika. Niektorým 
detailistom neuniklo, že viacerí 
účinkujúci v jednotlivých vystú-
peniach boli dokonca zladení 
oblečením a účesmi.

Veľmi pozitívne hodnotí 
koncert aj Mgr. Pavličková, 
riaditeľka ZUŠ: „Moje pocity z 
dnešného koncertu sú skvelé. 
Pevne veríme, že dnešným 
dňom sme opätovne obnovili 
tradíciu Hauskonzertu v Spiš-
skej Belej. Už teraz začíname 
pátrať po mieste pre ten ďalší!“

Návrat Hauskonzertu do 
Spišskej Belej bol jednoznačne 
kultúrnou udalosťou mesiaca 
v našom malebnom meste! 
Bravó!

Hauskonzert Základnej umeleckej školy

Tohto roku sa už po 20. 
krát konala jedinečná verejno-
-prospešná zbierka  Ligy proti 
rakovine Deň narcisov. Naša 
škola sa tiež zúčastňuje na tom-
to projekte s odhodlaním naaku-
mulovať finančné prostriedky 
na konkrétnu praktickú pomoc 
onkologickým pacientom a ich 

ZŠ Štefánikova v projekte 
Deň narcisov

rodinám na celom Slovensku. 
Ďakujem všetkým, ktorí boli 
ochotní prispieť finančnou 
čiastkou a tým naplniť odkaz, že 
pacienti nie sú vo svojom ocho-
rení sami, že ich boj sa týka nás 
všetkých a že majú našu podpo-
ru. Vyzbierala sa suma 1 259,91 
eur.  Mgr. Daniela Baksová

To, že sa deti v materskej 
škole naučia mnoho básní, určite 
nie je nič nové. No vedieť báseň 
predniesť s primeranou dávkou 
emócií, to si vyskúšali škôlkari 
počas už niekoľko rokov organi-
zovaného podujatia  Recitátorik 
v našej škôlke. 

Dňa 11. marca zástupcovia 
jednotlivých tried od najmenších 
2 - 3-ročných „kuriatok“, až po 
ostrieľaných predškolákov pred-
niesli veselé básničky nielen pred 
svojimi kamarátmi. Sústredená 
porota pozorne počúvala kaž-

Recitátorik v materskej škole
dého nádejného recitátora, aby 
jednohlasne ohodnotila výkon 
usmiatou tváričkou na hodno-
tiacom terčíku, či prstom hore. Po 
veľavravnom potlesku divákov 
nechýbala ani sladká odmena 
od organizátorov.

Aj deti majú trému, niekto-
ré viac, iné menej. Do svojich 
tried však odchádzali s pocitom 
uspokojenia a hrdosti, že zvládli 
zapamätať si nie vždy krátky 
text, ale aj predniesť ho pred 
publikom. 

Mgr. Alžbeta Kisková
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• Pred 135 rokmi bola znovuobjavená Belianska jaskyňa vo Vysokých 
Tatrách. S finančnou podporou Spiš skej Belej jaskyňu zásluhou A. Kalt-
steina sprístupnili cez pô vodný vchod v roku 1882. V Belianskej jaskyni je 
sprístupnených 1 370 m prehliadkovej trasy (celková dĺžka 3829 m), ktorá 
má 870 schodov a prevý šenie 125 m. Jaskyňa je 168 m hlboká. V Spišskej 
Belej funguje od roku 1955 Jaskyniarska skupina Spišská Belá (na fotografii 
z r. 1976 sa nachádzajú jej členovia).

V dňoch 9. až 22. marca sa žia-
ci 3. ročníka našej školy zúčast-
nili plaveckého kurzu v Ľubici. 
Tak ako aj po iné roky, i tento 
rok žiaci absolvovali plavecký 
výcvik s nadšením a radosťou. 
Deti počas dvoch týždňov prešli 
splývaním, plaveckým spôso-
bom prsia/kraul/znak, vyskúšali 
si plávanie pod vodou a naučili sa 
aj skok do vody. Tréner chválil ich 
snahu a konečný výsledok bol 
zrejmý v posledný deň plavec-
kého kurzu, keď sme videli, že 
voda nie je pre nich strašiakom, 
ale užívajú si ju plnými dúška-
mi. Každá skupina predviedla 
pod vedením svojho trénera 
všetko, čo sa naučila, v čom sa 

V dňoch 8. - 12. februára sa 
žiaci ZŠ Štefánikova zúčastnili 
lyžiarskeho výcviku v Bachle-
dovej doline.  Na výcvik  sa 
prihlásilo 35 žiakov siedmeho 
ročníka a pod vedením troch 
pedagógov si žiaci osvojovali 
základy lyžovania, zdokonalili 
sa v tomto športe, iní stáli na 
lyžiach prvýkrát. Vďaka dotácii 

Lyžiarsky výcvik žiakov 
v „Bachledovke“

MŠVVaŠ SR sa kurzu mohlo 
zúčastniť viac žiakov ako v mi-
nulých školských rokoch.  Aj 
napriek nepriaznivému počasiu 
si žiaci dobre zalyžovali a majú 
veľa pekných zážitkov. Dúfa-
me, že ich tento rekreačný šport 
zaujal natoľko, že sa mu budú 
venovať aj v budúcnosti. 

Mgr. Miroslav Burdíček

Plavecký výcvik žiakov 
ZŠ Štefánikova 

zdokonalila a každý si hrdo 
niesol domov diplom plavca. 
Celý plavecký kurz vyvrcholil 
posledný deň plaveckou súťažou 
kde žiaci mali za úlohu preplá-
vať čo najrýchlejšie určitý úsek 
jedným plaveckým spôsobom. 
Súťaž vyhrala žiačka 3.B triedy 
SalomeŠolcová. Víťazke srdečne 
blahoželáme a prajeme jej veľa 
šťastia v obvodnom kole.

Radi by sme sa poďakovali 
aj ZŠ v Ľubici za vytvorenie 
podmienok pre absolvovanie 
plaveckého kurzu a trénerovi 
Jaroslavovi Božoňovi za jeho 
skvelý prístup. 
 Mgr. K. Čížiková 

 Mgr. D. Sekeráková

Testovanie 9-2016 elektro-
nickou formou absolvovalo 
v ZŠ Štefánikova všetkých 21 
deviatakov a stali sme sa jedi-
nou školou Prešovského kraja, 
ktorá nevyužila papierovú 
formu testovania. Elektronické 
testovanie má oproti klasickej 
papierovej forme nesporné vý-
hody. Veľkou a praktickou výho-
dou v porovnaní s papierovou 
formou testovania z pohľadu 

žiaka je skutočnosť, že ihneď 
po ukončení online testovania 
sa dozvedia svoje výsledky. 
Systém e-Test upozorní žiaka 
pred ukončením testovania na 
úlohy, ktoré ešte nevyriešil. 
Nemôže teda zabudnúť na 
niektorú z úloh a môže sa k nej 
vrátiť a vypracovať ju. Pre vede-
nie školy prináša elektronická 
forma menšiu administratívnu 
záťaž a pre prírodu ušetrený 

papier. Testovanie prebehlo 
podľa harmonogramu a všetci 
žiaci ukončili testovanie v časo-
vom limite. 

Počas  testovania nesklama-
lo pripojenie na internet a sme 
pyšní na  výborný technický 
stav výpočtovej techniky na na-
šej škole. Zodpovedná príprava 
priniesla očakávaný efekt a elek-
tronické testovanie prebehlo bez 
najmenších problémov.  (zš)

V Testovaní 9-2016 ako jediní v kraji 
v elektronickej podobe

Žiaľ, ani tento mesiac sa náš-
mu mestu nevyhli podvodníci. 
Poctili nás návštevou dokonca 
dvakrát. V prvom prípade išlo 
o muža s parochňou a zjavným 
maďarským prízvukom, ktoré-
mu sa podarilo obrať svoju obeť 
o nemalý obnos peňazí, v dru-
hom prípade to boli Rumunskí 
cigáni taktiež s maďarským 
prízvukom, ktorí sa pokúšali 
vymámiť peniaze od predavačiek 
vo viacerých obchodoch. Jedna 
z duchaplných žien, im však po-
hrozila a zavolala políciu. Kým 
však hliadka MsP dorazila na 
miesto, podozrivé indivíduá 
sa z mesta stratili. Čo dodať? 
Aj napriek nedávnej výstrahe 
mestskej polície sa živlom opäť 
darilo... Treba si uvedomiť, 
že podvodníka na ulici polícia 
len ťažko odhalí a v takýchto 
prípadoch neostáva nič iné, len 
si dávať pozor a nebáť sa osloviť 
policajtov, keď máte akékoľvek 
podozrenie...                   (msp)

Podvodníci 
v akcii
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Akčný plán stavebných a iných investičných akcií 
mesta Spišská Belá v roku 2016

Názov akcie/projektu Zdroje fi nancovania  Popis akcie

1
Rekonštrukcia chodníka na  
Medňanského ulici v Strážkach 
(2. etapa) 

z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Vybudovanie nového chodníka vedľa štátnej cesty 
od „Tehelne“ po RD p. Ťažká 

2
Modernizácia budovy mestskej 
knižnice 

Z rozpočtu mesta na 
rok 2016 

2.etapa - kompletná výmena okien na prízemí +  
na 1. poschodí výmena elektroinštalácie, nové 
podlahy, nové omietky 

3
Stavebná úprava chodníka medzi 
Slnečnou ul. a ul. Osloboditeľov    

Z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Prechod zo Slnečnej ul. okolo domuč. 43 na ul. 
Osloboditeľov  - vybudovanie nového asfaltového 
chodníka

4 Park pri evanjelickom kostole 
Z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Realizácie časti projektu modernizácie parku 
– odstránenie múrika + vybudovanie chodníka 
+ úprava zelene + príprava pre sochu/bustu S. 
Webera  

5
Asfaltácia miestnej komunikácie na 
Partizánskej ulici 

z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Úsek cesty od  železničnej stanice k Šelepovi

6
Stavebná úprava chodníka na ul. SNP 
od č. 5 po č.13

z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Výmena povrchu chodníka – odstránenie asfaltu + 
položenie betónovej dlažby 

7
Vybudovanie chodníka na Družstevnej 
ulici 

z rozpočtu mesta na 
rok 2016 (ak budú 
fi nančné zdroje) 

Vybudovanie nového chodníka od RD č. 29 po 
Zimnú 34 (po budovu bývalej základnej školy)  

8
Výmena strešnej krytiny na budove na 
Letnej 5 (bývalá MŠ)  

Dotácia zo štátneho 
rozpočtu

Výmena krovu a strešnej krytiny (dotácia vo výške 
60 tis. EUR) 

9
Rekonštrukcia budova Letnej 5 – 
elokované pracovisko materskej školy 

Dotácia zo štátneho 
rozpočtu + z rozpočtu 
mesta na rok 2016 

Kompletná rekonštrukcia interiéru - zriadenie 2 
oddelení materskej školy (spálňa, herňa, šatňa) 
– dotácia na to vo výške 180 tis. EUR

10
Výstavba hokejbalovej haly

Z dotácie zo štátneho 
rozpočtu, z rozpočtu 
mesta a za iných 
zdrojov

Štátna dotácia vo výške 300 tis. EUR sa musí 
použiť do konca roka 2018+ potreba zabezpečiť 
ďalšie zdroje, resp. zvážiť etapovitosť výstavby 
– zrealizovať stavbu za cca 300 tis. EUR  

11
IBV Samuela Webera – výstavba 
miestnej komunikácie – úprava 
vjazdov k RD 

z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Úprava vjazdov k rodinným domom z miestnej 
komunikácie na tých stranách, kde nie sú chodníky 
pre peších – ďalšia etapa

12  Cyklotrasa Spišská Belá – Kežmarok 
Zdroje EÚ – projekt 
cezhraničnej 
spolupráce SR-PL

Ide o výstavbu časti nového cyklochodníka  na 
úseku Kežmarok – Spišská Belá v dĺžke cca 2,1 km 
(1. etapa) - bude mať asfaltový povrch – príprava 
v roku 2016 a realizácia v roku 2017 v prípade 
úspešnosti cezhraničného projektu 

13
Cyklotrasa Tatranská Kotlina – Ždiar 
(Kardolína) 

Zdroje EÚ – projekt 
cezhraničnej 
spolupráce SR-PL

Ide o výstavbu nového cyklochodníka v k.ú. 
Tatranská Lomnica v dĺžke cca 3 km - bude mať 
štrkový povrch – príprava v roku 2016 a realizácia 
v roku 2017 v prípade úspešnosti cezhraničného 
projektu

14
Stavebná úprava cesty na Družstevnej 
ulici

z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Úprava jednosmernej uličky pred rod. domami č. 
39-45 – zrušenie trávnikových pásov a rozšírenie 
cesty 

15
Rozšírenie kapacity Zariadenia 
opatrovateľskej služby Spišská Belá (v 
Strážkach) 

z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Aktualizácia projektovej dokumentácie na 
prestavbu, prístavbu a nadstavbu budovy tohto 
zariadenia 

16 Zriadenie komunitného centra

Spracovanie projektovej dokumentácie – na 
vybudovanie komunitného centra za budovou 
mestskej knižnice – formou prestavby, prístavby 
a nadstavba priestorov, kde sídli súčasný klub 
dôchodcov 

17
Oprava fasády zvonice v Sp. Belej 
– 1. etapa

v prípade  úspešnosti 
projektu na poskytnutie 
štátnej dotácie 

V roku 2015– zrealizovaný reštaurátorský prieskum
V roku 2016 – osekanie vonkajších omietok 
a postupná ich sanácia 
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18 Rozšírenie verejného osvetlenia 
z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Montáž svietidiel na Kúpeľnej ulici 

19
Stavebná úprava miestnej 
komunikácie pri OMV 

z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Zriadenie pravého jazdného odbočovacieho pruhu  
(pre odbočenie na Kežmarok) pri výjazde na štátnu 
cestu z vedľaj. cesty od OMV  

21
Odvodnenie Tatranskej ulici (pri býv. 
kolkárni)

z rozpočtu mesta na 
rok 2016 (ak budú 
fi nančné zdroje)

Vybudovanie drenážneho dažďového kanála pozdĺž 
miestnej cesty oproti bývalej kolkárni v dĺžke cca 
250 -300 m so zaústením do Belianskeho potoka 

22 Oprava cintorínskeho múra 
z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Postupná oprava poškodeného múra na starom 
cintoríne – oprava omietok (zvnútra cintorína) 

23 Rozšírenie kapacity MŠ Mierová 
z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie – formou 
prístavby k súčasnej budove na Mierovej ulici (v 
zadnej časti)

24
Modernizácie areálu futbalového 
ihriska v Strážkach

Z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Vypracovanie projektovej štúdie na modernizáciu 
celého areálu bývalého futbalového ihriska 

25 Oprava dlažby – chodník na ul. SNP 
z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Údržba

26
Prístavba k budove Základnej školy 
Štefánikova 19, Spišská Belá 

z rozpočtu mesta na 
rok 2016 (ak budú 
fi nančné zdroje) 

Realizácia prístavby k prednej budove školy 
na Štef. 19 – v rámci tejto prístavby bude nové 
schodisko, nový vstupný vestibul, bezbariérové 
prístup – rampa, na poschodí nová zborovňa pre 
učiteľov) 

27
Zateplenie budov Základnej školy 
Štefánikova 19, Spišská Belá

Ak bude úspešný 
projekt – zo štátnej 
dotácie 

Zateplenie obvodového plášťa na prednej budove, 
na zadnej budove a na telocvični školy 

28
Oprava fasády meštianskeho domu na 
Hviezdoslavovej 8

z rozpočtu mesta na 
rok 2016

Oprava čelnej – prednej fasády meštianskeho 
domu 

29 Mestská záhrada na Tatranskej ulici

z rozpočtu mesta na 
rok 2016 (ak budú 
fi nančné zdroje) + iné 
dotačné zdroje

Príprava zriadenia tejto záhrady – oplotenie areálu 
a postupná výsadba drevín 

30

Rekonštrukcia ihriska s umelou 
trávou, atletickej dráhy a zriadenie 
voľnej hracej plochy v športovom 
areáli Moskovská 

Ak bude úspešný 
projekt – zo štátnej 
dotácie, resp. iné 
fi nančné zdroje 

Na súčasnom ihrisku s umelou trávou sa vymení 
umelý trávnik, odvodní sa podložie a osadí sa 
mantinelový systém.  Zrekonštruuje sa súčasná 
stará atletická dráha - osadením nových 
obrubníkov, nového štrkového podkladu a následne 
nového tartanového umelého povrchu. 

31
Komplexná oprava fasády 
a rekonštrukcia strechy na budove 
Face klubu a lekárne – Petzvalova 16

z rozpočtu mesta na 
rok 2016 (ak budú 
fi nančné zdroje) + 
dotačné zdroje

Oprava fasády budovy lekárne a face klubu 
a rekonštrukcia strechy - nová krov a strešná krytina 
– realizácia len v prípade úspešnosti projektu 
mesta – získania dotačných zdrojov 

32
Úprava a rozšírenie záhrady za ZOS 
Strážky     a 2x8 bj byty pre seniorov 
– 1. etapa

z rozpočtu mesta na 
rok 2016 (ak budú 
fi nančné zdroje)

Terénne úpravy, osadenie lavičiek, oplotenie celej 
záhrady

• V súčasnosti prebieha postupná 
rekonštrukcia budovy bývalej 
Materskej školy na Letnej ulici. 
Budova má už novú strechu (nový 
krov aj krytinu) vrátane prípravy 
na podkrovné priestory (osadné 
strešné okná). V ostatných dňoch 
sa budova obkopala a odizolovali 
sa jej základy a vybudovala sa 
samostatná dažďová kanalizácia. 
Ostatné rekonštrukčné práce budú 
prebiehať postupne až do konca 
tohto roka.  Spustenie prevádzky 
dvoch nových oddelení materskej 
školy sa plánuje od 1. 1. 2017.
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Ako to býva na výmenných 
pobytoch - my k nim v októbri 
2015 do Lons-Le-Saunier vo 
Francúzsku, oni k námv apríli 
2016 do Kežmarku, aby tak 
ako my sme spoznávali ich 
kultúru, oni sa mohli zoznámiť 
s tou našou,našimi zvykmi 
a krásou prírody pod Tatrami. 
Kontakt sme síce udržiavali 
cez sociálne siete, no bolo 
pekné opäť  počuť krásu a čaro 
francúzskeho jazyka. 

S pani profesorkou sme 
sa pokúsili pripraviť im čo 
najlepší program, aby spo-
znali nielen mesto, ale aj náš 
študentský život, ktorý sa líši 
od toho nášho a to hneď z nie-
koľkých dôvodov. Ich gymna-

Výmenný pobyt na kežmarskom gymnáziu - Francúzi na Slovensku
ziálne vzdelávanie končí každý 
deň o osemnástej hodine. Hneď 
v prvých rokoch strednej školy 
si vyberajú smer, ktorému by sa 
chceli venovať či už je to ekonó-
mia, umenie, prírodné vedy. Ich 
štúdium na strednej škole trvá 
tri roky a potom maturujú- ro-
bia tzv. baccalauréat povinný 
zo všetkých predmetov (nielen 
z voliteľných) alebo napríklad 
majú dvojhodinovú prestávku 
na obed.

Pobyt sa začal pristátím lie-
tadla z Lyonuna poľskom letis-
ku v Krakove 3. apríla. Stihli si 
pozrieť i vypočuť smutnú, ale 
pravdivú históriu koncentrač-
ného tábora v Osvienčime, 
ale aj prejsť sa ulicami mesta 

Krakov. V utorok poobede 
pricestovali na Slovensko. 
Prvý deň sa začal privítaním 
v matematickej učebni, kde sa 
nám predstavila školská kape-
la. Francúzi nás zoznámili so 
svojou školou(podstatne mo-
dernejšou, ale my náš gympel 
máme aj tak najradšej), pani 
riaditeľka predniesla zopár 
slov na uvítanie, nesmelo chý-
bať pohostenie a všetci sme sa 
mohli vydať za poznávaním 
krás mesta Kežmarok. 

Najskôr sme sa prešli po 
škole, aby sme im ukázali našu 
obrovskú knižnicu, vynovenú 
telocvičňu, jednotlivé učebne 
a chemické laboratórium. Cesta 
pokračovala do vedľajšieho lý-

cea a dreveného artikulárneho 
kostolíka, kde si niektorí z nás 
pripravili krátky úvod o histórii 
týchto miest a na záver nesmelo 
chýbať ani zoznámenie s Kež-
marským hradom. 

Vo štvrtok naši francúzski 
kamaráti spolu s pani profesor-
kami navštívili Starú Ľubovňu, 
pozreli si krásy Ľubovnianske-
ho hradu a expozíciutradičných 
ľudových remesiel, ktorá bola 
spojená s prezentáciou histórie 
a súčasnosťou liehovarníctva 
na severnom Spišiv Nestville 
Park-u v Hniezdnom. 

V piatok sme sa kvôli ne-
priaznivému počasiu presunuli 
len do neďalekej Tatranskej Kot-
liny a navštívili sme Beliansku 
jaskyňu. 

Víkendový program sme 
si mali my, ich korešpondenti, 
pripraviť sami. Tak sa početná 
skupinka stretla ráno na vlako-
vej stanici v Poprade s cieľom 
ukázať im druhé najväčšie 
mesto Slovenska- Košice. Prešli 
sme si Dóm sv. Alžbety, ukázali 
krásy starého námestia a našiel 
sa aj čas na drobné nakupo-
vanie v nákupnom centre. Po 
prvýkrát sme okúsili, aké je to 
byť učiteľom a myslím, že sme 
sa všetci zhodli na tom, že to 
nie je žiadna zábava a keď bu-
destanovený časrozchodu, tak 
ho odteraz budeme dodržiavať 
na sekundy presne. 

Posledný deň sme strávili 
v Tatranskej galérii na výstave 
s názvom Prach si a v prach 
sa obrátiš a v popradskom 
AquaCity. 

Po škole sme sa často stretá-
vali v malých podnikoch v Kež-
marku. Atmosféra bola vždy 
veselá, dorozumievali sme sa 
väčšinou v anglickom jazyku, 
s niektorými bola komuniká-
cia väčším problémom, ale na 
to máme ruky a nohy. Keď sme 
sa ich pýtali na názor, vždy si 
pochvaľovali, či už program, 
ktorý nebol pre nich náročný, 
zato veľmi zábavný a náučný, 
alebo aj slovenské jedlo- hlavne 
pirohy a slivkové knedličky im 
veľmi chutili. 

Osobne som rada, že som sa 
mohla takejto výmeny zúčast-
niť. Dala mi skúsenosť a moti-
váciu učiť sa aj naďalej cudzie 
jazyky, pretože nikdy neviete, 
čo bude v budúcnosti, koho 
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V telocvični Základnej školy 
J. M. Petzvala v Spišskej Belej 
sa 9. apríla 2016 uskutočnil 
Veľkonočný volejbalový turnaj 
amatérskych družstiev, ktorého 
organizátorom bolo mesto Spiš-
ská Belá. Turnaja sa zúčastnili 
dve družstvá zo Spišskej Belej 
a jedno družstvo z nášho part-
nerského mesta Szczawnica 
v Poľsku. 

Počas turnaja bolo pre 
všetkých hráčov a obecenstvo 
zadarmo pripravené občer-
stvenie v podobe lahodných za-
bíjačkových hodov.Ako uviedol 
Jozef Kuna, organizátor turnaja: 
„Aj napriek nízkemu počtu zú-
častnených družstiev, atmosféra 
turnaja bola vynikajúca. Týmto 
ďakujem všetkým družstvám 
za účasť a rovnako patrí veľké 

ďakujem aj sponzorovi pod-
ujatia Poľnohospodárskemu 
družstvu Tatry Spišská Belá, 
osobitne predsedovi družstva 
Ing. Františkovi Gedrovi. 
Zároveň by som už teraz rád 
pozval všetkých milovníkov 
volejbalu na 18. ročník Belá 
mix Voley cupu, ktorý sa bude 
konať cez víkend 16. – 17. júla 
2016 v priestoroch parku kaštie-
ľa v Strážkach.“
Konečné poradie:
1. miesto: Szczawnica z Poľska
2. miesto: Old Boys Sp. Belá
3. miesto: Blue Riders Sp. Belá

Najlepší nahrávač turnaja: 
Dušan Simonisz

Najlepší smečiar turnaja: 
Pawel Jaszcurkovsky

Najlepší hráč turnaja: Mar-
cela Džadoňová

Veľkonočný volejbalový turnaj 

stretnete, s kým sa zoznámite, 
čo bude od váš žiadať váš budú-
ci zamestnávateľ, alebo naprí-
klad akí ľudia sa vám v živote 
zídu, preto budeme aj naďalej 
medzi sebou udržiavať kontakt 
a ktovie, možno to nebolo naše 
posledné stretnutie. 

Na záver by sme sa chceli 
poďakovať všetkým, ktorí nám 
pomohli túto výmenu zorgani-
zovať. Pani riaditeľke, celému 
gymnáziu, pani profesorke 
Kataríne Krempaskej, manže-
lom Navrátilovcom, rodinám 
za prijatie Francúzov do ich 
domovov, všetkým, ktorí 
podporili výmenu 2 percen-
tami z dane a my, študenti, 
hlavne pani profesorke Ivane 
Kovalovej, že nám takúto skú-
senosť umožnila. 
Ďakujeme.

Soňa Kapralová  3.A

V dňoch od 10. – 16. 4. 2016 
sa  štyria členovia tímu z Fa-
ceClubu zúčastnili medziná-
rodného tréningového kurzu, 
ktorý je súčasťou projektu Hra 
Život. 

Projekt je kombinovanou 
mobilitou mladých ľudí a pra-
covníkov s mládežou, a je 
zameraný na rozvoj kľúčových 
kompetencií prostredníctvom 
hier. Hlavným cieľom pro-
jektu je naučiť pracovníkov 

Faceclubáci na mládežníckej 
mobilite Erasmus + Hra Život

s mládežou využívať herné 
princípy k rozvoju a pomeno-
vaniu kľúčových kompetencií 
mladých ľudí. Ukázať mladým 
ľuďom, že hra je okrem zábavy 
tiež účinným prostriedkom 
k rozvoju schopnosti potreb-
ných na trhu práce. Ďalším 
cieľom bolo naučiť účastníkov 
viesť herný program tak, aby 
rozvíjali kľúčové kompetencie 
mladých ľudí. Účastníci ško-
lenia sa učili viesť efektívne 
reflexie herných programov, 
k uvedomeniu si a pomenova-
niu kompetencií ktoré rozvíjali. 
Zoznámili sme sa so súčasnými 
hernými trendmi, modernými 
spoločenskými hrami, out-
doorovými aktivitami a pod.. 
Projekt spoluorganizuje  V. I. A. 
C., inštitút pre podporu a rozvoj 
mládeže z Trstenej, Trendum, o. 
p. s. z Ostravy a Expression, o. 
z. zo Spišskej Belej. Projekt má 
dve časti. Prvá časť  školiaci kurz 
sa uskutočnil od 10. – 16. apríla 
2016 a druhá časť - mládežnícka 
výmena sa bude konať od 1. -  8. 
júla 2016 a zúčastni sa na nej de-
väť faceclubákov.  Faceclub

Viac aktuálnych Viac aktuálnych 

informácií získateinformácií získate  

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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4. marec
Krátko po nástupe poo-

bedňajšej zmeny bol na oddele-
ní MsP prijatý telefonický hovor 
od anonyma, ktorý policajtov 
upozornil na muža ležiaceho 
v priestore stojiska kontajnerov 
na Mierovej ulici. Keď sa hliad-
ka dostavila na uvedené miesto 
zistila, že márny boj s alkoholom 
tentokrát  znovu prehral Juraj 
H. z Krížovej Vsi. Ochromený 
sladkým mokom nemal inú 
možnosť, ako si ustlať tam, kde 
ho „zložil“ alkohol a pospať 

Z denníka mestskej polície (marec 2016)
si. To, že svojim konaním budí 
verejné pohoršenie a ide zlým 
príkladom deťom na priľahlom 
detskom ihrisku jednoducho 
neriešil. Polícia však takéto 
správanie netoleruje a obratom 
rieši. V prípade Juraja bola vec 
vybavená vykázaním nesprat-
níka z priestoru sídliska a ulo-
žením blokovej pokuty.

5. marec
Krátko po polnoci boli na 

Mestskej polícii v rýchlom slede 
za sebou prijaté tri telefonické 

hovory s takmer identickým 
obsahom – bitka v „nemeno-
vanom bare“ na križovatke pri 
Hasičskej zbrojnici.  Napriek 
tomu, že sa hliadka dostavila 
na miesto takmer okamžite po 
prijatí oznámenia, našla v bare 
už len doničený interiér a sku-
pinu hostí, ktorí evidentne po-
žili nemalé množstvo „diskusiu 
podporujúcich tekutín“ a bolo 
ťažké od nich získať použi-
teľné informácie. Nasledujúci 
deň po preverení záznamov 
bezpečnostných kamier sa však 

mnoho vecí objasnilo a iniciátor 
bitky bol jednoznačne iden-
tifikovaný a sankcionovaný 
v zmysle zákona. 

6. marec
Dovtedy sa chodí s kr-

čahom po vodou, kým sa ne-
rozbije... Noc, ktorá sa niesla 
v znamení parlamentných vo-
lieb sa nestala osudnou len pre 
niektoré politické strany, ale aj 
pre nepoučiteľného Marcela R. 
z Družstevnej ulice. Keď hliad-
ka MsP prechádzala centrom 
mesta do tmy sa ozval  zvuk 
rozbitého skla padajúceho na 
zem. Policajti išli vec okamžite 
preveriť a na mieste odkiaľ sa 
ozval zvuk zistili, že do mäsiar-
stva v centre mesta cez rozbitú 
sklenenú výplň výkladu práve 
vchádzal neznámy muž. Osoba 
bola vzápätí hliadkou zadržaná 
a z neznámeho lupiča sa vykľul 
„náš“ nespratník Marcel. Na-
koľko riešenie vlámaní nie je 
v pôsobnosti mestskej polície 
bola na miesto privolaná hliad-
ka OO PZ Spišská Belá, ktorá 
si lapeného vtáčika prevzala 
a pripísala mu na jeho bohaté 
konto ďalšiu čiarku.

18. marec
Keď sa obyvatelia nové-

ho bytového domu na Zimnej 
ulici pred časom sťahovali do 
nových bytov určite sa poteši-
li, že k bytu dostanú aj priestor 
na parkovanie. Žiaľ, každý 
priestor má určitú kapacitu 
a pokiaľ je počet vozidiel väčší, 
ako počet neobsadených par-
kovacích miest, je problém na 
svete. Je preto mimoriadne dô-
ležité, aby sa existujúce miesta 
využili čo najefektívnejšie a aj 
keď je niektorý z motoristov 
presvedčený o mohutnosti 
svojho miláčika, mal by na jeho 
zaparkovanie využiť len jedno 
parkovacie miesto. Vyhne sa tak 
nepríjemným reakciám okolia.

Spracoval: 
kolektív príslušníkov MsP 

KONTAKTY 
na Mestskú políciu 

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

mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk
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NOVOOTVORENÁNOVOOTVORENÁ  
cukrárenská výroba cukrárenská výroba MÁRIAMÁRIA
vám ponúka na predaj vám ponúka na predaj 
rôzne druhy koláčov a tort rôzne druhy koláčov a tort 
na rôzne narodeninové na rôzne narodeninové 
oslavy, 1. sv. prijímania, oslavy, 1. sv. prijímania, 
birmovky, krstiny a mnoho birmovky, krstiny a mnoho 
ďalších príležitostí...ďalších príležitostí...

Tel.: 0948 135 339
Popradská 19, Strážky

Spišská Belá bude chodiť 
do práce na bicykli

Spišská Belá sa zapojila do 3. 
ročníka celoslovenskej kampane 
Do práce na bicykli. Tento ročník 
sa medzi samosprávami stretol s 
veľkým ohlasom. Kým v 1. roč-
níku sa do súťaže zapojilo 30 
miest a obcí Slovenska, v tomto 
roku sa počet zúčastnených 
samospráv už zdvojnásobil. Do 
súťaže, ktorá bude prebiehať 
celý mesiac máj, sa zapojili aj 
tri družstvá zo Spišskej Belej. 
Mestský úrad bude reprezen-
tovať tím Separé a jeho členky 
Marta Hlaváčová a Alexandra 
Olekšáková, ZŠ J. M. Petzvala 
tím Petzvalovci v zložení Dana 
Olekšáková a Jaroslav Dobeš a 
za AT TATRY s.r.o. sa do súťaže 
zapojili Silvia Hlatká a Helena 
Neupauerová v tíme Helas.

Kampaň má zábavnou 
formou podporiť rozvoj trvalo 
udržateľnej mobility v mestách 
a podnietiť samosprávy, aby vy-
tvárali na svojom území vhodné 

podmienky na využívanie cyk-
listickej dopravy. Zároveň má 
motivovať aj zamestnávateľov, 
aby vytvorili vo svojich sídlach 
podmienky pre zamestnancov, 
ktorí dochádzajú do práce 
na bicykli. Evidenciu jázd do 
práce a z práce si budú počas 
mája robiť samotní účastníci 
prostredníctvom webovej strán-
ky www.dopracenabicykli.eu. 
Na nej okrem celkového počtu 
kilometrov, ktoré najazdili na 
dvoch kolesách, budú mať 
možnosť porovnať sa s ďalšími 
tímami z rovnakého mesta či 
sledovať množstvo CO2, kto-
ré jazdou na dvoch kolesách 
ušetrili v porovnaní s autom. 
Najlepší cyklisti budú odmenení 
zaujímavými cenami.

O výsledku a priebehu súťaže 
vás budeme informovať v nasle-
dujúcom čísle Spišskobelianske-
ho spravodaja. Tímom prajeme 
veľa šťastných kilometrov!

Z dôvodu zmeny školského 
zákona sa zmenil aj termín podá-
vania žiadostí o prijatie detí do 
materskej školy pre nasledujúci 
školský rok 2016/2017. Žiadosti 
o prijatie dieťaťa do MŠ sa 
budú prijímať v termíne od 
30. apríla do 31. mája 2016. 
V termíne zápisu je potrebné 
predložiť potvrdenie detského 
lekára o zdravotnom stave tohto 
dieťaťa. Žiadosti sa adresujú na 
riaditeľstvo materskej školy na 
Mierovej ulici. 

 Z dôvodu budúceho roz-
šírenia kapacity materskej 
školy o ďalšie dve nové triedy 
(oddelenia) na elokovanom 
pracovisku na Letnej ulici č. 5, 
bude vytvorených nových cca 
35 miest. Mesto ako zriaďova-
teľ spolu s materskou školou 
plánuje vyhovieť aj väčšiemu 
počtu rodičom detí vo veku od 
2 do 3 rokov, ktorých žiadostí 
boli najčastejšie zamietnuté pre 
nedostatok kapacity škôlky. 
A rovnako bude snaha vyhovieť 
aj tým rodičom detí vo veku od 
3 do 5 rokov, ktoré neboli prijaté 
a dnes nechodia do materskej 

školy alebo navštevujú mater-
skú školu mimo Spišskej Belej. 
Rovnako je možné, aby si 
žiadosti podali aj rodičia detí 
nemajúcich v Spišskej Belej 
trvalý pobyt (bývajúce mimo 
Spišskej Belej). 

Materská škola zaeviduje 
všetky doručené žiadosti o pri-
jatie detí. Nevie síce garantovať 
prijatie všetkých detí, ale snahou 
našej škôlky bude vyhovieť čo 
najväčšiemu počtu rodičov 
a zároveň mať aj prehľad o sku-
točnom záujme a teda o reálnej 
potrebe väčšej kapacity mater-
skej školy. Avšak určite mater-
ská škola môže prijať cca o 35 
detí viac ako v minulom roku (s 
termínom nástupu od januára 
2017, avšak žiadosti treba podať 
už počas tohto zápisu). 

A preto vyzývame všetkých 
rodičov detí vo veku od 2 do 6 
rokov (aj mimo Spišskej Belej), 
ktorí majú záujem, aby ich detí 
v školskom roku 2016/2017 (od 
septembra 2016, resp. najneskôr 
od januára 2017) navštevovali 
materskú školu v Spišskej Belej, 
aby si podali písomnú žiadosť. 

Zápis detí do materskej školy

Viac aktuálnych informácií 
získate na www.spisskabela.sk

V MARCI 2016
• narodili sa: Matej Pacanovský, Viliam Socháň, Zuzana 

Pichnarčíková, Ema Bizubová, Ester Bočkaiová, Martin Kapol-
ka, Marek Syč.

• navždy nás opustili: Alojz Šelep vo veku 75 rokov, Margita 
Hangurbadžová vo veku 75 rokov, Andrej Zajonc vo veku 73 
rokov, Ján Knapik vo veku 62 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Mária Milistenferová – 95 rokov, 
Emil Trembáč – 94 rokov, Emília Mačugová – 80 rokov, Ing. Juraj 
Ježik – 75 rokov, Mária Kurucová – 75 rokov, Pavol Marek – 70 
rokov, Oľga Mlaková – 70 rokov, Margita Urbanová – 70 rokov. 

Spoločenská kronika 

www.dopracenabicykli.eu
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V nedeľu 3. apríla 2016 sa uskutočnil Hokejový turnaj o Pohár 
primátora nášho mesta. Turnaj sa odohral na hokejovom štadióne 
v Poprade za účasti 3 amatérskych družstiev. Konečné poradie: 
1. MŠK Spišská Belá, 2. Balamuty, 3. Švajčiarovci. Najlepším hrá-
čom turnaja sa stal Jozef Ištocy ml. a najlepším strelcom Lacko.  

Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta 

Železnice Slovenskej repub-
liky (ŽSR) ešte v tomto roku 
majú zrealizovať rekonštrukciu 
železničnej zastávky v Spišskej 
Belej („dolná stanica“). Cieľom 
je upraviť nástupištia tak, aby 
boli bezbariérové a vo večerných 
hodinách osvetlené. ŽSR na za-
stávke uvažujú so zrušením ná-
stupišťa číslo dva a so zriadením 
nového nástupišťa na vonkajšej 
strane koľaje číslo jedna s bez-
bariérovým prístupom do vlaku. 
„V rámci prestavby by sa upravi-
lo aj prvé nástupište pri budove 
zastávky. Navrhované úpravy 
budú realizované z dôvodu 

zvýšenia bezpečnosti cestujúcej 
verejnosti a komfortu pri na-
stupovaní alebo vystupovaní z 
vlaku,“ informovala hovorkyňa 
ŽSR Martina Pavlíková. 

Snahou mesta je uvedený 
priestor stavebne upraviť kom-
plexne, t.j. aj tú časť, čo patrí 
ZŠR, aj tú časť, ktorá patrí mes-
tu.  Mesto pripravuje asfaltáciu 
miestnych ciest na Partizánskej 
ulici vrátane prístupovej cesty až 
k budove železničnej stanice.  V 
súčasnosti sa pripravuje výber 
firmy, ktorá bude zabezpečovať 
túto asfaltáciu. Avšak asfaltova-
nie by bolo vhodné až po tom, čo 

Dňa 18. marca sa na mest-
skom úrade v Spišskej Belej 
stretli poslanci Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho 

Dňa 6. marca 2016 sa usku-
točnila výročná členská schôdza 
Mestského poľovníckeho spolku 
Poľana Spišská Belá. Miestni 

ŽSR zrealizujú stavebnú úpravu 
svojich nástupíšť.  Preto Mesto 
uskutočnilo v priebehu apríla 
už dve spoločné rokovania so 
ŽSR, aby sa tento postup časo-
vo zjednotil. Rozhodnutie ŽSR 
budeme poznať v priebehu mája 
2016. Ak sa mesto dohodne so 
ŽSR, že oni zrealizujú svoje 

práce cca do konca júla, resp. 
max. do konca augusta, tak táto 
asfaltácia ciest by sa uskutočnila 
hneď následne (po nich). Ak by 
sa nedohodol uvedený spoloč-
ný postup, tak mesto vyasfal-
tuje uvedené mestské cesty už 
v priebehu júna a nebude čakať 
na postup ŽSR.

Výročná schôdza poľovníkov
poľovníci  bilancovali uplynulý 
poľovnícky rok. Vyhodnotili 
plán hospodárenia spolku, plán 
lovu, plán starostlivosti o revír 
i samotnú zver, ako aj plán 
brigádnickej činnosti. Ľudovít 
Ofčák, predseda spolku, ozna-
čil rok 2015 za najlepší rok na 
lov diviakov. Rovnako sa však 
v revíri potýkali s medveďmi, 
pričom oficiálne zaznamenali 
2 útoky medveďov na ľudí. Prí-
tomný primátor mesta Štefan 
Bieľak poďakoval poľovníkom 
za ich činnosť, nakoľko pri svo-
jej dobrovoľníckej činnosti naši 
poľovníci v prvom rade chránia 
les a lesnú zver. Poďakoval aj za 
vzájomnú spoluprácu spolku 
s mestom a za účasť poľovní-
kov na spoločenských akciách, 
na ktorých prezentujú aj svoju 
činnosť (Dni mesta, Svätohu-
bertská slávnosť). Mesto bude 
naďalej podporovať činnosť 
tohto spolku tak, ako doposiaľ.  

Viac informácii je na 
www.mpspolanaspisskabe-
la.webnode.sk.

Stavebné úpravy železničnej zastávky a asfaltácia Partizánskej ulice

kraja (PSK) za okres Kežmarok: 
Pavel Hudaček, Pavol Slovik, 
Jozef Harabin, Jozef Grivalský 
a Štefan Bieľak. Diskutovali 
o potrebe rekonštrukcie, či 
opravy ciest 2. a 3. triedy 
v okrese Kežmarok, ktoré sú 
majetkom PSK a ktoré spravuje 
Správa a údržba ciest PSK. Na 
tento rok je v rozpočte PSK pre 
okres Kežmarok vyčlenených  
cca 180 tis EUR a je potrebné 
rozhodnúť, ktoré úseky ciest sa 
za tieto financie opravia. 

Táto téma bude predmetom 
rokovania Zastupiteľstva kon-
com apríla tohto roka, ktoré 
schváli konkrétne úseky týchto 
ciest na opravu, ktorá by sa 
mala urobiť ešte do konca tohto 
roka.  

Stretnutie poslancov PSK 
k cestám 2. a 3. triedy
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Posledné zápasy Slovenskej hokejbalovej extraligy v kategórii 
U 12 v sobotu 23. 4. 2016 vo Vrútkach a v Považskej Bystrici rozhodli, 
že v tejto kategórii sa spisskobelianski hokejbalisti stali Majstrami 
Slovenska pre sezónu 2015/2016. 

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U12 2015/2016

Rozhodnutie ŠTK SHbÚ
MŠK Spišská Belá – THK Juniors Spišské Vlachy 5:0 kont.

6. turnaj Vrútky – 23. 4. 2016
• HBK Medokýš Martin – L2 Hockey Gajary Flames 1:0 (0:0, 1:0)
 Gól: Franek
• HBK Kometa Vrútky – HBC Iepurii DNV 0:6 (0:4, 0:2)
 Góly: Slabej 2, Luknár, Fábryová, Valovič, Marušinec
• HBK Medokýš Martin – HBT Slovan Bratislava 4:2 (1:2, 3:0)
 Góly: Jankovič 3, Nátny – Janeček 2
• L2 Hockey Gajary Flames – HBC Iepurii DNV 0:3 (0:2, 0:1)
 Góly: Kurty, Krčmár, Baran 
• HBK Kometa Vrútky – HBT Slovan Bratislava 8:0 (4:0, 4:0)
 Góly: Zajac 4, Chrastina, Kapusta, Hvizdák, Smolka 
• HBK Medokýš Martin – HBC Iepurii DNV 0:6 (0:1, 0:5)
 Góly: Slabej 2, Kurty, Živčák, Luknár, Kubiš 
• HBK Kometa Vrútky – L2 Hockey Gajary Flames 2:6 (1:2, 1:4)
 Góly: Chrastina, Zajac – Dziak, Veselovský po 2, Špaček, Beško 

6. turnaj Považská Bystrica – 23. 4. 2016
• HBC DT Pov. Bystrica – MŠK Spišská Belá 1:3 (1:2, 0:1)
 Góly: J. Kalaš – Burdíček 2, Vaverčák 
•  ŠK Rebels 91 Topoľčany – MHBK CVČ Worms Kežmarok 4:3 

(3:1, 1:2)
 Góly: Filipeje 2, Škorec, Feranec – Čabala, Romaňák, Škvarek 
• HBC DT Pov. Bystrica – THK Juniors Sp. Vlachy 3:2 (0:1, 3:1)
 Góly: Sabo, M. Gachulinec, S. Gachulinec – Kuľko, Adamkovič 
• MHBK CVČ Worms Kežmarok – MŠK Spišská Belá 4:5 (3:2, 1:3)
  Góly: Romaňák 2, Škvarek, Sekerák – L. Pajer 2, Bočkai, Kvasňá-

ková, Alexy 
• ŠK Rebels 91 Topoľčany – THK Juniors Sp. Vlachy 3:1 (1:1, 2:0)
 Góly: Matejíček, Benko, Kopecký – Fecko 
•  HBC DT Pov. Bystrica – MHBK CVČ Worms Kežmarok 8:3 (5:

1, 3:2). Góly: M. Gachulinec, Šamaj po 3, Galovič 2 – Brejčák, 
Romaňák, Škvarek 

• ŠK Rebels 91 Topoľčany – MŠK Spišská Belá 1:3 (1:1, 0:2)
 Góly: Benko – Burdíček 2, Grich 

KONEČNÁ TABUĽKA
 1.  MŠK Spišská Belá  18 17 0 1 97:30 34
 2.  HBC Iepurii DNV  18 14 2 2 92:13 30
 3.  ŠK Rebels 91 Topoľčany  18  11 2 5  85:50 24
 4.  L2 Hockey Gajary Flames  18 9 2 7  65:36 20
 5.  HBK Kometa Vrútky  18 8 2 8  58:51 18
 6.  HBK Medokýš Martin  18 8 0  10  54:53 16
 7.  THK Juniors Spišské Vlachy   18 7 1  10  39:39 15
 8.  MHBK CVČ Worms Kežmarok  18 5 2  11  48:55 12
 9.  HBC DT Pov. Bystrica   18 4 1  13  39:116  9
 10.  HBT Slovan Bratislava   18 1 0  17  16:150  2 

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U19 2015/2016

SEMIFINÁLE PLAY OFF
Belianski hokejbalisti do 19 rokov sa dnes prebojovali do fi-

nále Slovenskej hokejbalovej extraligy U 19 v ročníku 2015/2016
Po víťazstvách v dvoch semifinálových zápasoch s Bratislavou sa 
prebojovali až do finále, kde sa stretnú s hokejbalistami z Považskej 
Bystrice.

16. 4. 2016 – 2. kolo play off – 1. zápasy: 
•  ŠK 98 Pruské – HBC DT Pov. Bystrica 3:4sn (0:1, 0:0, 3:2 - 0:0, 

Majstri Slovenska zo Spišskej Belej

GRATULUJEME, MAJSTRI!GRATULUJEME, MAJSTRI!
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  Góly: Tomkovič, Kotvan po 2, Nikolov, Kráľ, Miklovič, Čulen, 
Šablica – Patúc 

• HBK Adler Trebišov – Leaders Ružinov 2:1 (2:0, 0:1)
 Góly: Jánošík, Reby – Patúc 
• HBK Adler Trebišov – L2 Hockey Gajary Flames 0:4 (0:2, 0:2)
 Góly: Pavelka 2, Kožanyi, Kráľ
•  MHBK CVČ Worms Kežmarok – HBK Medokýš Martin 7:0 (1:0, 

6:0). Góly: Bača 2, L. Kovalčík, Kubašovský, Kredatus, Ludányi, 
Tyrpák 

• MŠK Kežmarok – L2 Hockey Gajary Flames 1:7 (1:2, 0:5)
 Góly: Frič – Čulen, Kotvan po 2, Kráľ, Wagner, Pavelka 

KONEČNÁ TABUĽKA 
 1.  L2 Hockey Gajary Flames  18  14 2 2 73:16 30
 2.  HBK Kometa Vrútky  18  14 1 3 81:35 29
 3.  HBC Ducks Košice  18  14 0 4 65:17 28
 4.  MHBK CVČ Worms Kežmarok  18  10 2 6 55:32 22
 5.  MŠK Spišská Belá  18  10 1 7 50:47 21
 6.  ŠK 98 Pruské  18 9 1 8 51:28 19
 7.  HBK Medokýš Martin   18 4 3  11 36:55 11
 8.  MŠK Kežmarok  18 4 1  13 41:87  9
 9.  Leaders Ružinov  18 2 2  14 25:91  6
 10.  HBK Adler Trebišov   18 1 3  14 14:83  5

 
SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U14 2015/2016

5. turnaj 16. 4. 2016 – Spišská Belá
•  MHbK CVČ Worms Kežmarok – HBK Medokýš Martin 5:1 (1:0, 

4:1).  Góly: Turek, S. Kubala po 2, Zummer – Haliena 
• MŠK Spišská Belá – L2 Hockey Gajary Flames 0:6 (0:4, 0:2)
 Góly: Korbíni 3, Šimek, Petras, Kulman
•  MŠK Kežmarok – HBK Kometa Vrútky 2:4 (0:2, 2:2) 
 Góly: Kocán, Pokorný – Chrastina 2, Siakeľ, Zajac 
•  L2 Hockey Gajary Flames – HBK Medokýš Martin 5:0 (2:0, 3:0)
 Góly: Korbíni 2, Lobodáš, L. Nemec, Petras
•  MŠK Spišská Belá – MŠK Kežmarok 5:4 (3:1, 2:3)
 Góly: K. Svitana 3, S. Talár, Sabol – Knapík 2, Pokorný, Kocán
•  MHbK CVČ Worms Kežmarok – L2 Hockey Gajary Flames 5:1 

(3:1, 2:0). Góly: Skokan 2, Turek, Zummer, S. Kubala – Petras 
•  ŠK Rebels 91 Topoľčany – MHbK CVČ Worms Kežmarok 0:5 

kont.
 Družstvo ŠK Rebels 91 Topoľčany sa na stretnutie nedostavilo.
•  ŠK Rebels 91 Topoľčany – MŠK Spišská Belá 0:5 kont.
 Družstvo ŠK Rebels 91 Topoľčany sa na stretnutie nedostavilo.

KONEČNÁ TABUĽKA 
 1.  L2 Hockey Gajary Flames   12  11 0 1 68:14 22
 2.  MHbK CVČ Worms Kežmarok   12 11 0 1 64:15 22
 3.  HBK Kometa Vrútky   12 5 0 7 43:52 10
 4.  MŠK Spišská Belá   12 5 0 7 25:45 10
 5.  MŠK Kežmarok  12 4 1 7 36:53  9
 6.  HBK Medokýš Martin   12 4 0 8 27:45  8
 7.  ŠK Rebels 91 Topoľčany   12 1 1  10 18:57  3

O poradí na 1. a 2. mieste rozhodlo skóre zo vzájomných zá-
pasov.

O poradí na 3. a 4. mieste rozhodlo skóre zo vzájomných zá-
pasov.

0:1). Góly: Ilončiak, M. Andrisík, Laurenčík – Stacha 2, Rodionov, 
rozh. nájazd Bednár 

 Na zápasy: 0:1
•  MŠK Spišská Belá – Leaders Bratislava 2:1sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 

1:0). Góly: Krišanda, rozh. nájazd R. Svitana – Bánoczký 
 Na zápasy: 1:0

17. 4. 2016 – 1. kolo play off – 2. zápasy: 
• HBC DT Pov. Bystrica – ŠK 98 Pruské 6:5pp (1:1, 2:1, 2:3 - 1:0)
  Góly: Ďurkech 3, Rodionov, Bušovský, R. Kalaš – Cíbik, Laurenčík 

po 2, Ilončiak 
 Na zápasy: 2:0, postupuje HBC DT Považská Bystrica
• Leaders Bratislava – MŠK Spišská Belá 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
 Góly: Farkaš – Vašaš 2, Reľovský, M. Krempaský, D. Mazurek 
 Na zápasy: 0:2, postupuje MŠK Spišská Belá

FINÁLE PLAY OFF

23. 4. 2016 – 3. kolo play off – 1. zápas: 
• MŠK Spišská Belá – HBC DT Pov. Bystrica 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)
 Góly: R. Svitana 2, D. Mazurek, Vašaš – Ďurkech 2, Pišoja 
 Na zápasy: 1:0

24. 4. 2016 – 3. kolo play off – 2. zápas: 
•  HBC DT Pov. Bystrica – MŠK Spišská Belá 3:2sn  (1:0, 1:

2, 0:0 - 0:0, 1:0). Góly: Ďurkech, Luhový, rozh. nájazd Bušovský 
– D. Mazurek, Miklas

Na zápasy: 1:1

Rozhodujúci tretí zápas sa odohrá v sobotu 30. apríla 2016 
o 10.00 hod. v Spišskej Belej na hokejovom ihrisku na Tat-
ranskej ulici. Príďte povzbudiť našich chalanov! Nech majú 
domáce prostredie. 

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U16 2015/2016

6. turnaj Spišská Belá – 17. 4. 2016
• MŠK Spišská Belá – HBK Medokýš Martin 2:0 (0:0, 2:0)
 Góly: Džadoň 2
•  MHBK CVČ Worms Kežmarok – HBK Kometa Vrútky 1:3 

(0:0, 1:3)
 Góly: L. Kovalčík – Minko, Melcher, Grešo 
• HBC Ducks Košice – HBK Medokýš Martin 3:0 (1:0, 2:0)
 Góly: Čirč, Sontag, M. Horváth 
• MŠK Spišská Belá – HBK Kometa Vrútky 0:7 (0:5, 0:2)
 Góly: Grešo, Sahul po 2, Hlavaj, Melcher, Lavička 
• HBC Ducks Košice – HBK Kometa Vrútky 2:3 (2:1, 0:2)
 Góly: Hric, Jenčuš – Melcher 2, Sahul 
• MŠK Spišská Belá – ŠK 98 Pruské 1:3 (1:1, 0:2)
 Góly: Šoltés – Halušková 2, Pažítka 
• HBC Ducks Košice – ŠK 98 Pruské 1:2 (1:1,0:1)
 Góly: Bódi – Ladecký, Deneš 

6. turnaj Kežmarok – 17. 4. 2016
• MŠK Kežmarok – HBK Adler Trebišov 2:1 (0:0, 2:1)
 Góly: Frič, Kocán – Marcinčák 
• L2 Hockey Gajary Flames – Leaders Ružinov 9:1 (5:0, 4:1)

Viac aktuálnych informácií získate na www.hokejbalspisskabela.skViac aktuálnych informácií získate na www.hokejbalspisskabela.sk


