
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom za-
sadnutí dňa 28. apríla 2016
 venovalo aj týmto témam: 
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Hospodárenie mesta 
za rok 2015

Hospodárenie mesta za 
rok 2016 skončilo s prebyt-
kom 560 215,43 €. Pri prero-
kovaní tohto hospodárenia 
mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie

1. Stanovisko hlavného 
kontrolóra k záverečnému 
účtu Mesta Spišská Belá za 
rok 2015

2. Správu audítora o overení 
účtovnej závierky Mesta Spiš-
ská Belá k 31. 12. 2015 a sprá-
vu audítora o overení súladu 
výročnej správy s účtovnou 
závierkou Mesta Spišská Belá 
k 31. 12. 2015.

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo:

1.) výsledok hospodárenia 
za rok 2015 vzniknutý z bež-
ného a kapitálového rozpočtu: 
prebytok rozpočtu vo výške 
489 205,30 €

2.) Zostatok finančných ope-
rácii vo výške 341 652,86 €

3.) Vylúčenie finančných 
prostriedkov podľa § 16 ods. 6 
zákona č. 583/2004 Z. z. vo výške 
270 642,73 €

4.) Záverečný účet Mesta 
Spišská Belá za rok 2015 s výro-
kom: „Celoročné hospodárenie 
Mesta Spišská Belá za rok 2015 
sa schvaľuje bez výhrad“.

5.) Prevod zostatku finanč-
ných prostriedkov za rok 2015 
zo základného bežného účtu na 
účet rezervného fondu vo výške 
560 215,43 €.

Viac informácii na stránke 
mesta www.spisskabela.sk

 
Tretia zmena rozpočtu mesta 

na rok 2016
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo zmenu rozpočtu mes-
ta Spišská Belá na rok 2016 roz-
počtovým opatrením č. 3/2016. 

V rámci tejto zmeny schválilo 
aj použitie rezervného fondu 
mesta vo výške 447 237 EUR 
na účely špecifikované v tomto 
rozpočtovom opatrení.

 
Zmeny a doplnky č. 2 

územného plánu mesta
• Mestské zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie doručené 

návrhy a žiadosti na zmeny 
a doplnky č. 2 územného plánu 
mesta Spišská Belá. Poslanci 
prerokovali a schválili vyhod-
notenie týchto návrhov. Tieto 
návrhy boli predložené spraco-
vateľovi tejto zmeny územného 
plánu – spoločnosti ARKA s.r.o. 
Košice (Ing. arch. Dušan Marek) 
na ďalšie posúdenie a spracova-

nie prvého pracovného návrhu 
možných (akceptovateľných) 
zmien územného plánu. Po 
spracovaní tohto návrhu bude 
tento návrh opätovne prero-
kovaný mestským zastupiteľ-
stvom v mesiaci jún 2016 a po 
zapracovaní pripomienok bude 
zverejnený na verejné preroko-

(Pokračovanie na 3. strane)
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Dňa 25. apríla zasadalo 
Zastupiteľstvo Prešovského sa-
mosprávneho kraja. Predmetom 
rokovania boli aj tieto témy:

– Záverečný účet PSK za 
rok 2015

– Úprava rozpočtu č. 2/
2016 Prešovského samospráv-
neho kraja pre rok 2016

– Rekonštrukcia havarijných 
úsekov ciest II. a III. tried PSK po 
zimnej údržbe ciest v roku 2016 
– investičné akcie

– Správa o vyúčtovaní prí-
spevku za služby vo verejnom 
záujme v prímestskej autobu-
sovej doprave za rok 2015

– Informatívna správa o čin-
nosti Centra rozvoja turizmu 
PSK pre oblasť Vysokých Tatier

– Výročná správa o činnosti 

Zasadalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
KOCR Severovýchod Slovenska 
za rok 2015

– Prerokovanie podielu 
PSK na projekte rekonštrukcie, 
modernizácie a výstavby futba-
lového štadióna v meste Prešov

– Návrh na združenú investí-
ciu Rekonštrukcia tréningového 
centra obecných sociálnych pod-
nikov – obec Sp. Hrhov a PSK

– Majetkové prevody nehnu-
teľného majetku a ďalšie témy.

Viac na: www.e-zastupitel-
stvo.po-kraj.sk

 V rámci zmeny rozpočtu 
PSK na rok 2016 poslanci schvá-
lili pre okres Kežmarok:

– sumu 500 tis. EUR pre 
vytvorenie stredoškolského 
areálu (stredoškolský kampus) 
v Kežmarku (rekonštrukciou 

budov bývalých kasární), kde 
sa má presťahovať kežmarské 
Gymnázium, Hotelová akadé-
mia i Stredná umelecká škola. 
PSK na tento účel už získala 
rovnakú sumu 500 tis. EUR zo 
štátneho rozpočtu v rámci Akč-
ného plánu okresu Kežmarok

– sumu 200 tis. EUR pre SOŠ 
Kušnierska brána v Kežmarku 
na zriadenie centra odborného 
vzdelávania a prípravy pre 
poľnohospodárstvo

– sumu 175 tis. EUR pre 
SOŠ Garbiarska v Kežmarku 
na zriadenie centra odborného 
vzdelávania a prípravy pre re-
meslá a služby

– sumu 489 tis. EUR na sta-
vebnú opravu Kežmarského 
hradu (ktorý je majetkom PSK), 

okrem toho PSK získalo z výjaz-
dového zasadnutia vlády SR vo 
februári v Kežmarku sumu 250 
tis. EUR.

– sumu 20 873 EUR na re-
konštrukciu elektroinštalácie 
v Krízovom stredisku Centra 
sociálnych služieb v Kežmarku

Okrem toho sa v rozpočte 
vyčlenili financie na budúcu 
rekonštrukciu 2 ciest v správe 
PSK v celkovej hodnote takmer 
184 tis. EUR: a to prieťah obce 
Lendak – cesta 3. triedy v hod-
note 100 tis. EUR a úsek cesty 3. 
triedy medzi Spišskými Hanu-
šovcami a Veľkou Frankovou 
v hodnote takmer 84 tis. EUR, 
ktoré by sa mali zrealizovať 
ešte v tomto roku (po verejnom 
obstarávaní).

Začiatkom mája sme dali do 
prevádzky novú podobu web 
stránky mesta spisskabela.sk. 
Prehľadná a user friendly...pres-
ne taká je!  Avšak informácie do 
nej sa stále dopĺňajú a aj preto 
vás prosíme o trpezlivosť. 
Navštívte už dnes našu novú 
stránku a dočítajte sa o najaktu-
álnejších informáciách a pripra-
vovaných podujatiach v Spišskej 
Belej a jej okolí.

Webstránka 
v novom šate! 

Po návšteve Spišskej Belej 
v českom meste Vysoké Mýto 
vo februári tohto roku (o tejto 
návšteve sme vás informovali 
v Spišskobelianskomspravodaji 
č.2), prijal pozvanie od primáto-
ra Štefana Bieľaka na recipročnú 
návštevu aj starosta Vysokého 
Mýta František Jiraský. Spolu 
s ním sme v Spišskej Belej 
privítali v dňoch 12. – 13. mája 
2016 aj ďalších členov českej de-
legácie v zložení Martin Krejza 
– vicestarosta, Blanka Kysilko-
vá – radná, Helena Mandíková 
– radná, JiřinaŠafrová – radná, 
Jan Vlček – tajomník úradu 
a MarieLněničková – tlačová 
hovorkyňa, vonkajšie vzťahy.

Počas dvojdňovej návštevy 
Spišskej Belej sa delegácia 
Vysokého Mýta oboznámila 
počas prijatia na mestskom 
úrade s chodom samosprávy 
na Slovensku a porovnávaním 

kompetencií a spôsobu ich 
výkonu. Pozornosť delegácie 
upútala mestská pamiatková 
zóna, či Rímskokatolícky kostol 
sv. Antona Pustovníka, Múze-
um J. M. Petzvala, či expozícia 

Kaštieľa Strážky. Počas krátke-
ho výletu v rázovitej obci Ždiar 
mala vysokomýtska návšteva 
možnosť ochutnať aj naše tra-
dičné slovenské jedlá a to pria-
mo s výhľadom na Belianske 

Tatry. Zástupcovia oboch miest 
vidia možnosť bližšej spoluprá-
ce aj v oblasti spolupráce medzi 
školami v oboch mestách a aj 
preto primátor mesta pozval na 
stretnutie s vysokomýtskou de-
legáciou riaditeľov základných 
škôl v našom meste. 

Po vzájomnej diskusii na té-
mu systém fungovania školstva 
v oboch krajinách sa prítomní 
zhodli, že najbližšia návšteva 
by mohla byť na úrovni zástup-
cov školstva, nakoľko v tejto 
oblasti je veľa spoločných tém, 
ako aj veľa inšpirácie. A toho 
spoločného a inšpiratívneho je 
dosť aj v iných oblastiach živo-
ta oboch miest a preto primátori 
oboch miest deklarovali záujem 
intenzívnejšie vzájomne komu-
nikovať a postupne približovať 
vzájomnú spoluprácu oboch 
miest na vzťah budúcich part-
nerských miest.

Vysoké Mýto v Spišskej Belej

• Zľava – Jozef Kuna, MUDr. JiřinaŠafrová, Ing. Martin Krejza, Mgr. 
Helena Mandíková, Ing. František Jiraský, Mgr. Jan Vlček, JUDr. Štefan 
Bieľak, Mgr. Blanka Kysilková, PhDr. Alexandra Olekšáková, Mgr. Janka 
Neupauerová, Ing. Marta Britaňáková, Mgr. Marie Lněničková



MÁJ 2016Spišskobeliansky spravodaj

3

(Dokončenie z 1. strany)
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

vanie a pripomienkovanie. To 
sa odhaduje koncom júna, resp. 
počas júla 2016.

Doplnenie plánu investičných 
aktivít mesta

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo návrh na doplnenie 
plánu investičných aktivít mes-
ta Spišská Belá na rok 2016. (Viac 
na strane 6.)

Dotácia pre mestské lesy
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo poskytnutie dotácie 
vo výške 72 833 EUR z rozpočtu 
mesta Spišská Belá pre právnic-
kú osobu Lesy mesta Spišská 
Belá, s. r. o., Továrenská 30, 
Spišská Belá na úhradu nákla-
dov spojených s obnovou lesov 
mesta Spišská Belá v roku 2016. 
V marci 2016 mesto už poskytlo 
mestským lesom dotáciu 50 tis. 
EUR, takže tento rok súhrne 
122 833 EUR. Uvedené dotácie 
sú hradené z finančnej náhrady 
za ujmu za obmedzenie hospo-
dárenia v určených lesných po-
rastoch, ktorú mesto získalo zo 
štátneho rozpočtu ešte koncom 
roka 2015.

Zmena názvu školy: 
Základná škola Milana 

Rastislava Štefánika  
• Mestské zastupiteľstvo 

prerokovalo návrh Základnej 
školy na Štefánikovej ulici na 
zmenu názvu školy, presnejšie 
na prepožičanie čestného názvu 
školy, a to pri príležitosti 145. vý-
ročia založenia tejto školy. Podľa 
tohto návrhu by táto škola niesla 
názov: „Základná škola Milana 
Rastislava Štefánika“. Poslanci 
tento návrh schválili bez dlhšej 
diskusie. Následne mesto ako 
zriaďovateľ školy už pripravilo 
a podalo návrh na schválenie 
prepožičania tohto názvu školy 
na Ministerstve školstva SR, kto-
ré o tom definitívne rozhodne. 
Snahou školy je už od 1. septem-
bra 2016 (od začiatku nového 
školského roka) používať tento 
názov školy. Začiatkom júna 
táto základná škola pripravuje 
slávnosť venovanú uvedenému 
výročiu založenia školy. 

Zápis detí do prvého ročníka 
základných škôl

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu 

primátora mesta o zápise detí do 
prvého ročníka základných škôl 
v Spišskej Belej pre školský rok 
2016/2017 a o ďalšom postupe 
oboch škôl v tejto veci.

Pridelenie nájomných bytov
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo pridelenie 3-izbového 
mestského nájomného bytu na 
poschodí bytového domu na 
Štefánikovej ul. č. 18 v Spišskej 
Belej do nájmu Zdenke Kretto-
vej, trvale bytom Mierová 789/5, 
Spišská Belá. Poslanci schválili 
aj zámenu nájomných bytov me-
dzi Jánom Duchnitzkým, bytom 
Spišská Belá, Zimná 8, Blaženou 
Richterovou, bytom Spišská 
Belá, Popradská 11/B a Sidóniou 
Galantovou, bytom Spišská Belá, 
Hviezdoslavova 8. 

Prenájom parkoviska 
v Tatranskej Kotline

• Mestské zastupiteľstvo vza-
lo na vedomie návrh nájomnej 
zmluvy na prenájom parkovis-
ka v Tatranskej Kotline (pri Be-
lianskej jaskyni) medzi mestom 
Vysoké Tatry a mestom Spišská 
Belá ako prenajímateľmi a Štát-
nou ochranou prírody SR ako ná-
jomcom. Mestské zastupiteľstvo 
definitívne schválilo prenájom 
pozemkov pod parkoviskom pri 
Belianskej jaskyni v Tatranskej 
Kotline: pozemok parc.č. KN C 
534/16 o výmere 848 m2 a časť 
pozemku KN C parc. č. 534/1 
o výmere 302 m2 pre nájomcu 
Štátnou ochranou prírody SR 
(Slovenská správa jaskýň) na 
dobu 2 rokoch s možnosťou pre-
dĺženia o ďalšie 2 roky za ročné 
nájomné 38 705,30 EUR a za 
ďalších podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve.

Vysporiadanie areálu 
Mestské podniku

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo odkúpenie pozemkov 
o výmere 41 m2 a 830 m2 od SPP 
a. s., Bratislava tvoriace súčasný 
areál Mestského podniku s. r. o. 
Spišská Belá na Továrenskej ulici 
v Spišskej Belej za kúpnu cenu 8 
EUR bez DPH/m2 (teda 9,60 EUR 
s DPH/m2).

Majetkové prípady – predaj 
a prenájom

1.) Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zámer na odpredaj 4 
pozemkov v lokalite Pod Kico-

rou v k. ú. Lendak na výstavbu 
rodinných domom

2.) Mestské zastupiteľstvo 
schválilo majetkoprávne 
vysporiadanie užívaných po-
zemkov v lokalite Pod Kicorou 
v k.ú. Lendak za existujúcimi 
rodinnými domami

3.) Mestské zastupiteľstvo 
schválilo predĺženie doby pre-
nájmu pozemku pri parkovisku 
v Tatranskej Kotline na umiest-
nenia dočasného predajného 
stánku nájomcovi: právnickej 
osobe Sladký sen s. r. o., Hlavné 
námestie 39/90, Kežmarok

4.) Mestské zastupiteľstvo 
schválilo kupujúcim Ing. Joze-
fovi Jendruchovi a manž., trva-
le bytom Krompachy odpredaj 
užívaného pozemku v rámci 
majetkovoprávneho vysporia-
dania pri objekte dvojlesovne 
v Tatranskej Kotline

5.) Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zámer na prenájom 
nebytových priestorov v Spiš-

skej Belej na Hviezdoslavovej 
ulici č. 8 (na prízemí) Márii 
Koščákovej, bytom Spišská Belá, 
Družstevná 10 – ide o prechod 
nájmu z doterajšieho nájomcu, 
ktorým je Mária Bednárová, 
Petzvalova 28, Spišská Belá.

Rôzne
Mestské zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie:
1.) informáciu primátora 

mesta o realizácii a príprave 
investičných (stavebných) akcií 
mesta počas mesiaca apríl – máj 
2016

2.) informáciu hlavného 
kontrolóra mesta o priebežne 
vykonaných kontrolách v roku 
2016

3.) informáciu primátora 
mesta o pripravovanej návšte-
ve mesta Vysoké Mýto v Spiš-
skej Belej v dňoch 12. a 13. mája 
2016

Viac informácii na webovej 
stránke mesta.

Mesto v uplynulých dňoch 
vysadilo nové stromy aj pred 
novým cintorínom v Spišskej 
Belej – pred novým oplotením, 
ktoré vybudovalo minulý rok. 
Tieto stromy majú okrem iných 
plniť aj funkciu izolačnej zelene 
medzi sídliskom a cintorínom. 
Ide o šľachtené lipy, ktoré majú 
špeciálny kužeľovitý tvar a do-
rastajú do výšky cca 12 - 15 
metrov. Niektorí z vás si možno 
kladú nasledovné otázky: prečo 
sú stromy takto posadené (blízko 
plota), prečo sa pred ich výsad-

Nové stromy aj pred novým 
cintorínom

bou navážala zemina okolo plota 
a prečo zostáva od cesty k plotu 
ešte zvyšný pás neužitej zelene. 
Preto, lebo na dnes nevyužitej 
ploche zelene sa do budúcna 
počíta s pokračovaním dobudo-
vania chodníka a parkovacích 
miest, pričom výška obrubníka 
na parkovisku bude po dosad-
nutí tejto zeminy dosahovať jej 
výšku. Preto sa zemina navozila 
tak vysoko, aby sa v budúcnosti 
tieto stromy nedostali hlboko 
pod úroveň  terénu plánovaného 
parkoviska.
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Základná umelecká škola, Zimná 12, 059 01 Sp. Belá
Riaditeľka Základnej umeleckej školy (ďalej len ZUŠ), Zimná 
12, 059 01 Spišská Belá v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 

č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení 
vyhlášky č. 245/2011 Z. z. 

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného a tanečného od-
boru základnej umeleckej školy na školský 

rok 2016/2017. 
Termín konania prijímacích skúšok: 

2. 6. 2016 a 3. 6. 2016 od 13.00 do 17.00 h 
Miesto: 

hudobný a tanečný odbor - budova ZUŠ, Zimná 12, Spišská 
Belá
výtvarný odbor – budova elok. prac. AT TATRY, Petzvalova 
37, Spišská Belá

Prihláška: Zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku počas ta-
lentových skúšok na mieste podľa rodného listu alebo zdravotnej 
kartičky dieťaťa. 
Podmienky prijatia: Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka 
školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo 
zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia 
nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia. 
Hudobný odbor: spev ľudovej alebo umelej piesne, zopakova-
nie vytlieskaného rytmu, intonácia zahraného tónu, rozoznávanie 
výšky tónov. 
Výtvarný odbor: predloženie minimálne jednej vlastnej výtvarnej 
práce dieťaťa. 
Tanečný odbor: zopakovanie vytlieskaného rytmu, spev ľudovej 
alebo umelej piesne. 

Štúdium je rozdelené na: 
•  Prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základ-

nej školy)
•  Prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 

5 rokov)
•  Základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny 

stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
• Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
• Štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Hudobný odbor – študijné zameranie hra na hudobnom nástroji 
– hra na cimbale, hra na klavíri, hra na akordeóne, 

hra na keyboar de, hra na gitare, hra na husliach, hra na zobcovej 
  flaute, hra na priečnej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne. 

V piatok 6. mája 2016 sme si 
v Sp. Belej pripomenuli pietnou 
spomienkou 71. výročie ukon-
čenia 2. svetovej vojny. Oficiálne 
pripadá táto spomienka na 8. 
mája, kedy si Deň víťazstva 
nad fašizmom pripomínajú 
v Európe aj ostatné štáty starého 
kontinentu.

Popoludní sa na mestskom 
cintoríne pri hrobe neznámeho 
sovietskeho vojaka stretli orga-
nizátori tejto pietnej spomienky 
- primátor mesta Štefan Bieľak 
so zástupcami mestského úradu 
a miestna organizácia Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojov-
níkov v Spišskej Belej (SZPB), 
aby si uctili tento významný 
deň. Spomienkovej slávnosti sa 
zúčastnili aj žiaci zo Základnej 
školy J. M. Petzvala a Základnej 
školy na Štefánikovej ulici v Sp. 
Belej. V úvode odznela hymna 
Slovenskej republiky a následne 
sa prihovoril všetkým zúčastne-
ným primátor mesta, ktorý vo 
svojom príhovore zdôraznil, že 
práve hrob neznámeho soviet-

Pietna spomienka na ukončenie 2. svetovej vojny
skeho vojaka je symbolickým 
miestom, ktoré má pripomínať, 
aby sme nezabudli aké hrôzy 
a následky zanechala 2. svetová 
vojna. Zároveň dodal, že je smut-
né, ak téma fašizmu (neofašizmu) 
je aktuálna aj dnes po 71 rokov, 
nakoľko je veľmi nebezpečné 
„oživovať” takéto názory a myš-
lienky. Ako doplnil, na problémy 
dnešnej doby a na ich nedosta-
točné riešenie by sme nemali 
poukazovať takýmto spôsobom. 
O ukončení 2. svetovej vojny sa 
vo svojom príhovore zmienila 
aj predsedníčka Miestnej orga-
nizácie SZPB Danka Lineková. 
Následne bola na hrob neznáme-
ho sovietskeho vojaka položená 
kytica a zapálená symbolická 
svieca. V závere primátor mesta 
ešte dodal, že v meste máme aj 
dve ďalšie pietne miesta, a to pa-
mätnú tabuľu venovanú padlým 
počas 2. svetovej vojny, ktorá je 
osadená na budove mestského 
úradu a sochu Partizána - pa-
mätník obetí 2. sv. vojny v parku 
pri evanjelickom kostole.

Ponúkam v čase 

od 15. júla od 15. júla 
do 15. septembra 2016do 15. septembra 2016  
doučovanie anglického a sloven-
ského jazyka pre žiakov, študentov 
stredných škôl a študentov vyso-
kých škôl.
Doučím morfológiu, syntax, literatúru, 
štylistiku, gramatiku. Doučovanie sa 
týka prípravy na prijímacie skúšky, ma-
turitné skúšky, skúšky na vysokej škole. 
Okrem štúdia na UPJŠ v Košiciach som 
absolventkou študijných pobytov v Ka-
nade a v Anglicku. Žiadna vyučovacia 
hodina nebude pre Vás stratou času. 
Presvedčte sa sami. 

Svoje požiadavky adresujte na:  
jana.trebunova@gmail.com.

Cena 7 EUR/vyučovacia hodina. 
Miesto: Sp. Belá  a okolie. 

Individuálny prístup.   
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Dobré hospodárenie mesta 
za minulý rok umožňuje je ďalší 
rozvoj v tomto roku. Na zasad-
nutí mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Belej dňa 28. apríla 
2016 poslanci na návrh primá-
tora mesta schválili 3. zmenu 
rozpočtu mesta na rok 2016. Ide 
finančne o rozsiahlejšiu zmenu, 
nakoľko navyšujú sa príjmy 
mesta o 922 767 EUR a výdavky 
o 909 199 EUR. Vzhľadom na 
dobré hospodárenie mesta za 
uplynulý rok prešlo do rezerv-
ného fondu mesta 560 215 EUR. 
Z tejto sumy pôjde pre Mestský 
podnik a Mestské lesy suma 320 
tis. EUR (je to ujma za obmedze-
nie hospodárenia v mestských 
lesoch). Takže reálne bude mať 
mesto k dispozícii 240 tis. EUR. 
Z tejto sumy bude časť použitá na 
niektoré investičné akcie mesta 
(nakoľko časť investičných akcií 
mesto realizuje vďaka úspore na 
použití bežných príjmov). Preto 
sa doplnili niektoré investičné ak-
cie do rozpočtu mesta, resp. pre 
už skôr schválené akcie sa vyčle-

nili potrebné financie. I napriek 
týmto výdavkom v rezervnom 
fonde mesta zostane suma cca 
130 tis. EUR. Celá zmena roz-
počtu mesta č. 3 je zverejnená na 
www.spisskabela.sk.

A tak na základe uvedenej 
zmeny rozpočtu bude mesto 
v tomto roku realizovať aj tieto 
aktivity:

– Opravu renesančnej zvoni-
ce (1. etapa) – 15 000 € zo štátnej 
dotácie (program Obnov si svoj 
dom z ministerstva kultúry) 
a 5 104 € z rozpočtu mesta 
– spolu 20 104 €

– nákup nového interiéro-
vého vybavenia mestskej kniž-
nice – počas letných prázdnin 
bude prebiehať modernizácia 
priestorov knižnice, čo už je 
naplánované v rozpočte mesta, 
ale nebol plánovaný nákup no-
vých regálov na knihy pre celú 
knižnicu – 9 700 €

– opravu fasády meštianskych 
domoch na Hviezdoslavovej ulici 
č. 1 a č. 8 – súhrne 20 000 €

– pokračovanie opravy cin-

torínskeho múra – oplotenia na 
starom cintoríne v Sp. Belej – do-
končenie oplechovania a oprava 
omietky z vnútornej strany za 
hrobovými miestami – 6 000 €

– nákup staršieho 9-miest-
neho motorového vozidla (na 
prepravu osôb) pre potreby 
mestských hasičov (DHZ Spišská 
Belá) na záchranné práce (pri mi-
moriadnych udalostiach – požiar, 
povodeň a pod.) – 8 000 €

– stavebnú úpravu – asfal-
táciu cesty na Partizánskej ulici 
– 31 000 €

– stavebnú úpravu parkovis-
ka na Letnej ulici (oproti Pizzerii 
Gaštano) – 6 000 €

– stavebnú úpravu chodníka 
medzi ulicami Slnečná a Oslobo-
diteľov – 8 000 €

– stavebnú úpravu chodníka 
(položenie novej dlažby) na 
Zimnej ulici od č. 48 – po č.53 
– 10 000 €

– stavebnú úpravu chodníka 
(položenie novej dlažby) na ul. 
SNP od č. 5 – po č. 13 – 8 000 €

– stavebnú úpravu chodníka 

(položenie novej dlažby) na 
Mierovej ulici pred materskou 
školou (od G – penziónu po 
Sintru) – 20 000 €

– pokračovanie rekonštruk-
cie parku na Štefánikovej ulici 
– v časti pred evanj. kostolom 
– 5 000 €

– výstavbu nového chodníka 
na Družstevnej ulici od č. 29 
k Zimnej ulici č. 34 – 30 000 €

– projekt Prístavba telocvične 
pri ZŠ na Štefánikovej ul. – 80 000 
€ (60 000 € zo štátnej dotácie 
a 20 000 € z rozpočtu mesta)

– postupnú rekonštrukciu 
mestskej chaty Fľak (Tatranská 
Kotlina) – 5 000 €

– modernizáciu športového 
areálu Moskovská – výmena 
umelého trávnika na multifunkč-
nom ihrisku spojená s úpravou 
podložia – 32 000 EUR

– modernizáciu existujúceho 
detského ihriska (areál Moskov-
ská) – výstavba nového oplotenia, 
nový špeciálny protinárazový 
povrch a výstavba prístupového 
chodníka – 10 000 €

Ušetrené fi nancie pôjdu na rôzne účely

Členovia belianskeho Dob-
rovoľného hasičského zboru aj 
tento rok pokračovali v tradícii 
usporiadania Svätofloriánskej 
hasičskej slávnosti, ktorá sa 
konala už po siedmykrát. 
V nedeľu 8. mája 2016 pripra-
vili naši hasiči túto slávnosť pri 
príležitosti sviatku sv. Floriána, 
patróna hasičov. Pozvanie na 
svätofloriánsku slávnosť prijali 
aj dobrovoľní hasiči z poľskej 
Szczawnice, ktorá je partner-
ským mestom Spišskej Belej.

V úvode bohatého celo-
denného programu si naši 
hasiči najprv uctili pamiatku 
zosnulých hasičov na miestom 
cintoríne. Slávnosť pokračo-
vala svätofloriánskou svätou 
omšou v rímskokatolíckom 
kostole sv. Antona Pustovníka 
s hasičským sprievodom, ktorú 
celebroval Anton Mário Hrtus, 
bývalý farár z rímskokatolíckej 
farnosti v Lendaku. Po sv. omši 
sa za účasti rímskokatolíckych 
kňazov sprievod presunul pred 
mestský úrad, kde bola požeh-
naná všetka hasičská technika 
nášho DHZ, ako aj nové ha-
sičské auto poľského DHZ. 
Kroky slávnostného sprievodu 
pokračovali do evanjelického 
kostola, kde si primátor mesta 

Belianski dobrovoľní hasiči si uctili svojho patróna

Štefan Bieľak spolu s predse-
dom našich dobrovoľných ha-
sičov Marošom Vaverčákom pri 
pamätnej tabuli uctili pamiatku 
Samuela Webera (zakladateľa a 
prvého predsedu dobrovoľného 
hasičského zboru v našom mes-
te) za prítomnosti evanjelickej 
farárky Evy Germanovej. V 
evanjelickom kostole boli zá-
roveň odovzdané a udelené 
predsedom DHZ Marošom 
Vaverčákom vyznamenania a 
povýšenia do hodností nasle-
dujúcim osobám:

Pamätnou medailou Za prí-
kladnú prácu boli ocenení títo 

členovia spišskobelianskeho 
DHZ: Lorenčík Jozef, Kovačik 
Metod,Svitana Kamil, Hlaven-
ka Lukáš.

Medailu III. stupňa Za 
spoluprácu získali: 1.) primá-
tor Spišskej Belej Štefan Bieľak 
– za aktívnu pomoc pri vytvá-
raní podmienok pre fungovanie 
miestneho zboru, 2.) Ochotnicza 
Straź Poźarna Szczawnica – pre-
zes (predseda stráže) Monika 
Mastalska – za spoluprácu pri 
kúpe život zachraňujúceho prí-
stroja AED a prípravu a realizá-
ciu cezhraničného projektu.

Do vyšších hodností boli 

povýšení: Jozef Somr – do 
hodnosti vrchný hasič, Andrej 
Kovačik – do hodnosti starší ha-
sič, Štefan Čupka – do hodnosti 
vrchný hasič, Matúš Dlubač – do 
hodnosti starší hasič.

Po skončení služieb Božích 
v evanjelickom kostole hasiči 
odovzdali v kostole prítomným 
mamám a starým mamám ružu 
ku Dňu matiek. Následne sláv-
nosť pokračovala „otvorením 
dverí“ hasičskej zbrojnice pre 
širokú verejnosť, kde bolo mož-
né si prehliadnuť celú hasičskú 
zbrojnicu a hasičskú techniku. 
Zaujímavou časťou programu 
pre verejnosť bola ukážka po-
licajných psovodov a ukážka 
hasičského zásahu pri hasení 
požiaru auta. Tu predviedli svo-
je zručnosti nielen naši členovia 
hasičského zboru ale aj hasiči zo 
Szczawnice.

Rovnako sa v tento deň 
konala na hasičskej zbrojnici 
súťaž o najkrajšie hasičské 
autíčko, ktorú napokon vyhral 
Šimon Lacko. Poďakovanie pat-
rí všetkým, ktorí sa podieľali na 
priebehu tejto slávnosti a najmä 
p. farárovi Petrovi Petrekovi 
a p. farárke Eve Germanovej 
a našim hasičom, ktorí túto 
slávnosť pripravili.
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V druhú májovú nedeľu 8. mája 2016 
sa streli v bývalej kinosále mesta belianske 
mamičky, aby spolu oslávili svoj sviatok Deň 
matiek. V kultúrnom programe, ktorý si pre 
nich pripravili deti z Materskej školy na Mie-
rovej ulici v Spišskej Belej spolu so svojimi 
učiteľkami, odznelo mnoho krásnych pesni-
čiek a básničiek, ktoré deti venovali zo srdca 
svojim mamám. Poblahoželať všetkým ma-
mám k ich sviatku prišiel aj primátor mesta 
Štefan Bieľak, ktorý vyzdvihol vo svojom 
príhovore ich často náročnú a obetavú prácu 
a zároveň im poprial, aby im ich ratolesti aj 
naďalej robili toľko radosti.

Mamičky oslavovali svoj sviatokMamičky oslavovali svoj sviatok

Názov akcie/projektu  Popis akcie

33
Výstavba a rekonštrukcia mestskej komunikácie 
na Mierovej ulici 

Príprava pre výstavbu časti novej mestskej cesty pri novobudovaných 
polyfunkčných objektoch na Mierovej ulici (za obchodným domom) -v rozsahu 
zriadenia prístupovej cesty k stavbám počas výstavby 

34
Rekonštrukcia cintorínskeho múra- oplotenia na 
starom cintoríne v Sp. Belej

Rekonštrukcia poškodených omietok obvodového múru -1. etapa - rok 2016 
– nové omietky z vnútornej strany cintorína  

35 Stavebná úprava parkoviska na Letnej ulici 
Stavebná úprava parkoviska oproti Pizzerii Gaštano – osadenie obrubníkov 
a položenie betónovej dlažby a tak vyčlenenie priestoru pre parkovanie osobných 
áut a priestoru pre peších -  prístup k rod. domu p. M. Pajera

36
Stavebná úprava chodníka na Zimnej ulici – od 
č. domu 48 – po č.d. 53

Dokončenie rekonštrukcie chodníka (začiatok v roku 2015) – osadenie nových 
obrubníkov, úprava vjazdov k rodinným domom a položenie novej betónovej 
dlažby   

37
Stavebná úprava chodníka na ul. Mierovej pred 
materskou školou

Rekonštrukcia chodníka – osadenie obrubníkov a položenie betónovej dlažby 
– šírková úprava súčasného chodníka  

38
Modernizácia detského ihriska (areál 
Moskovská)

výstavba nového oplotenia okolo detského ihriska, nový špeciálny protinárazový 
(gumový) povrch a výstavba prístupového chodníka k ihrisku od Záhradnej ulic

39
Postupná rekonštrukcia chaty Fľak (Tatranská 
Kotlina

Stavebná úprava vnútorných priestorov chaty na Fľaku  (pôvodnej horárne)  
– postupná rekonštrukcia 

40 Rekonštrukcia Parku Štefánikova (3. etapa)
Stavebnú úprava chodníkov okolo budovy bývalej materskej školy na Letnej ul. č. 
5 vrátane osadenia nového oplotenia od záhrady evanjelického kostola (realizácia 
až po ukončení rekonštrukcie budovy pred spustením prevádzky škôlky)  

Akčný plán stavebných a iných investičných akcií mesta v roku 
2016 - DODATOK č. 1 (apríl 2016)

Ako už určite viete, v posledných týždňoch došlo k niekoľkým 
personálnym zmenám v mestskom úrade. Do seniorského dôchodku 
odišlo niekoľko dlhoročných zamestnancov mesta. Aj týmto spô-
sobom chcem vyjadriť obrovské poďakovanie, ktoré je adresované 
Ing. Márii Kušmírekovej (vedúca ekon. odboru), Marte Klokočovej 
(vedúca personalistiky a sociálneho odboru), Márii Ovčarikovej 
(účtovníčka mesta), Mgr. Amálii Lacušovej (školský úrad) a Jurajo-
vi Pisarčíkovi (šofér/kurič). Títo ľudia stoja za mnohými úspechmi 
nášho mesta. Boli obrovskou oporou nielen pri mojich začiatkoch 
na poste primátora mesta, ale boli to kolegovia, na ktorých som sa 
mohol kedykoľvek spoľahnúť. Každý je síce nahraditeľný, ale niektorí 
ľudia sa nahrádzajú veľmi ťažko. Ešte raz: jedno veľké a úprimné 
ĎAKUJEM, resp. ĎAKUJEME. Štefan Bieľak, primátor mesta

Poďakovanie kolegom

Štvrtok 12. 5. sa už po nie-
koľkýkrát uskutočnil koncert 
žiakov Základnej umeleckej 
školy v Sanatóriu v Tatranskej 
Kotline. Tieto udalosti sú vý-
nimočné tým, že deti vycestujú 

k iným deťom a dospelým sprí-
jemniť im chvíle na liečebnom 
pobyte spevom, hudbou a tan-
com. Z triedy p. uč. Križanovej 
pripravili deti program zložený 
zo sólových klasických diel 

Hudbou sme v sanatóriu rozdávali radosť...
v hre na akordeóne (tiež akor-
deónového kvarteta), dopĺňaný 
ľudovými piesňami v prevedení 
Adama Vidu a Rasťa Macka. Po 
úspešnom vystúpení si okrem 
búrlivého potlesku divákov od-

niesli účinkujúci aj úsmevy prí-
tomných a veľmi dobrý zážitok. 
Vedenie ZUŠ ďakuje rodičom p. 
Mackovi a p. Neupauerovej, kto-
rí ochotne pomohli s prevozom 
nástrojov.        
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Primátor mesta od decembra 
2015 postupne vykonal niekoľko 
personálnych a organizačných 
zmien na mestskom úrade v 
Spišskej Belej. Od 1. mája 2016 
platí nová organizačná štruk-
túra mestského úradu, ktorá sa 
vrátila späť k 3 odborom mest-
ského úradu (3 vedúcim týchto 
odborov) a naďalej bez pozície 
prednostu mestského úradu. 
Táto zmena neznamená nárast 
počtu zamestnancov na mest-
skom úrade. Ide o preobsadenie 
existujúcich miest, resp. o preroz-
delenie doterajšej agendy. 

Išlo o nasledovné zmeny:
1.) PhDr. Alexandra Olekšá-

ková (bytom Spišská Belá)
– 1. decembra 2015 nastúpila 

na pozíciu referenta oddelenia 

kultúry a infocentra/PR manažér
– zamestnaná je cez Úrad 

práce – na 18 mesiacov (80 % jej 
mzdy nám hradí štát)

– toto miesto bolo uvoľnené 
a doposiaľ nepreobsadené

2.) Oddelenie bytov a neby-
tových priestorov

– k 31. decembru 2015 – odiš-
la Daniela Adamjaková z toho 
oddelenia

– uvedená pozícia nebo-
la preobsadená a z dôvodu 
ušetrenia 1 pracovného úväzku 
bola táto agenda pričlenená 
na ekonomický odbor a odbor 
vnútornej správy k inej agende 
a dnes túto agendu vykonávajú 
dvaja už existujúci zamestnanci 
popri svojej inej agende:

– Mgr. Katarína Legutková 

– správa bytov a nebyt. priesto-
rov – z hľadiska administratív-
neho a finančného

– Ing. Pavol Ščigulinský 
– správa bytov a nebyt. priesto-
rov – z hľadiska technického 
(údržba)

3.) Mgr. Edita Svocáková 
(bytom Spišská Belá)

– nastúpila v januári 2016 na 
pozíciu referenta školského úra-
du a nahradila Mgr. Amáliu La-
cušovú, ktorá odišla k 31. marcu 
do starobného dôchodku

4.) Ing. Peter Novák (bytom 
Ždiar)

– nastúpil vo februári 2016 
na pozíciu vedúceho odboru 
výstavby, životného prostredia 
a regionálneho rozvoja – nahradil 
Ing. Kleinovú, ktorá sa presunula 

na svoju pôvodnú pozíciu – re-
ferent oddelenia pozemkového 
(nakladanie s majetkom mesta)

5.)   Ing. Veronika Kováčiko-
vá (bytom Spišská Belá)

– nastúpila vo februári 2016 
na pozíciu vedúcej ekonomické-
ho odboru – nahradila Ing. Máriu 
Kušmírekovú, ktorá odišla k 30. 
aprílu do starobného dôchodku

6.) Adriana Hradická (bytom 
Spišská Belá)

– nastúpila v marci 2016 na 
pozíciu účtovníčky mesta – na-
hradila Máriu Ovčarikovú, ktorá 
odišla k 30. aprílu do starobného 
dôchodku

7.) Ing. Anna Mláková (by-
tom Spišská Belá)

– nastúpila v marci 2016 na 
pozíciu referenta nového odde-
lenia sociálnych vecí

8.) Ing. Lucia Bukovinová 
(bytom Spišská Belá)

– nastúpila v marci 2016 na 
pozíciu referenta personálneho 
oddelenia – nahradila Martu Klo-
kočovú, ktorá odišla k 30. aprílu 
do starobného dôchodku

9.) Ján Suchanovský (bytom 
Spišská Belá)

– nastúpil v máji 2016 na 
pozíciu vodič – údržbár – kurič 
a nahradil Juraja Pisarčíka, ktorý 
odišiel k 31. marcu do starobného 
dôchodku

10.) stavebný úrad
– na konci februára 2016 od-

išiel Ing. Štefan Vilga z pozície 
zamestnanca stavebného úradu 
– uvedená pozícia by mala byť 
preobsadená od júla 2016

Personálne zmeny na mestskom úrade

V zastavanom území mesta 
Spišská Belá sa v regulovanej 
časti Belianskeho potoka opako-
vane objavil chránený živočích - 
bobor vodný (Castorfiber). Tento 
rok to bolo v apríli a predminulý 
rok v auguste. Migrujúci jedinec 
bol obidva razy pozorovaný me-
dzi dvoma vodopádmi v centre 
mesta – pri Štefánikovej a Letnej 
ulici – v regulovanej časti toku. 
Bolo možné odsledovať, že 
tento najväčší európsky hloda-
vec vydrží pod vodou cca 15 
minút. Živočích nemal možnosť 
preliezť umelú prekážku a tak 
bol odkázaný na pomoc člove-
ka. Dezorientovaný, unavený 
a hladný bobor bol odchytený 
pracovníkom Štátnej ochrany 
prírody, Správy PIENAP-u Ing. 

Úspešná záchrana bobra vodného
Antonom Potašom, ktorý bol 
privolaný zamestnankyňou 
mesta Sp. Belá, RNDr. Paulou 
Grivalskou, odbornou refe-
rentkou životného prostredia. 
Odchyt chráneného živočícha 
z regulovanej časti vodného 
toku prebiehal práve v čase, keď 
sa končilo vyučovanie na Základ-
nej škole Štefánikova, situovanej 

v blízkosti Belianskeho potoka. 
Neštandardná situácia vyvolala 
medzi malými školákmi veľký 
záujem: „Hlúčik detí sa zhro-
maždil okolo potoka, kde sme 
práve odchytávali uviaznutého 
bobra, aby sme ho premiestnili. 
S veľkým záujmom sa nás začali 
vypytovať čo to je za zvieratko, 
prečo tu je, kam ho dáme a čím sa 

živí... čo dalo celej akcii edukačný 
rozmer. Teší nás preto, že sa nám 
nielen podarilo vyslobodiť bobra, 
ale zároveň sme mali možnosť 
oboznámiť žiakov s minimom 
o samotnom druhu.“ vyjadrila 
nadšenie s priebehom akcie 
Paula Grivalská. Napokon bol 
bobor premiestnený trojčlen-
nou skupinkou záchrancov 
k rieke Poprad – do lokality, 
kde sa tento druh živočícha už 
vyskytuje a využíva ho na mig-
ráciu (svedčia o tom markantné 
a ťažko zameniteľné pobytové 
znaky, najmä ohryzy drevín). 
Pretransportovaný bobor sa 
v prirodzenom prostredí cítil 
hneď ako doma. A tak ako v ro-
ku 2014, aj tentokrát bol presun 
chráneného živočícha úspešný.
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Na svojom zasadnutí dňa 
28. apríla 2016 Mestské zastu-
piteľstvo prerokovalo návrh 
Základnej školy na Štefánikovej 
ulici v Spišskej Belej na zmenu 
názvu tejto školy, presnejšie na 
prepožičanie čestného názvu 
školy a to pri príležitosti 145. 
výročia založenia tejto školy, 
ktoré škola oslávi v tomto roku. 
Podľa tohto návrhu by táto 
škola niesla názov: „Základná 
škola Milana Rastislava Štefá-
nika“. A tak po Základnej škole 
na Moskovskej ulici, ktorá nesie 
názov „Základná škola Jozefa 
Maximiliána Petzvala“ aj druhá 
základná škola v Spišskej Belej 
bude mať prepožičaný čestný 
názov. Už aj v súčasnosti sa 
používa označenie tejto školy 

V APRÍLI 2016
• narodili sa: Vanesa Peštová, Karin Mezeyová, Paulína 

Koreňová.
• navždy nás opustili: Anna Slodičáková vo veku 97 rokov, 

Ján Koščák vo veku 87 rokov, Ružena Ďurišová vo veku 79 rokov, 
Gustáv Hangurbadžo vo veku 76 rokov, Marta Grillusová vo veku 
70 rokov, Jarmila Sloviková vo veku 70 rokov, Alojz Ploščica vo 
veku 65 rokov, Martin Čižik vo veku 59 rokov, František Breza 
vo veku 59 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Žofia Žideková – 92 rokov, 
Mária Jankovičová – 91 rokov, Margita Mazureková – 90 rokov, 
Karol Labus – 75 rokov, Magdaléna Pisoňová – 75 rokov, Anton 
Pompa – 75 rokov, Mgr. Štefan Bedlovič – 70 rokov, František 
Budzák – 70 rokov, Eduard Oberla – 70 rokov. 

Spoločenská kronika 

Počas uplynulých dní mesto začalo s plánovanou výsadbou no-
vých stromov v našom meste. Nezamestnaní občania nášho mesta 
pracujúci na menších obecných službách vysadili pred zdravotným 
strediskom červenolisté javory na Zimnej ulici, v parku pri soche 
partizána a pred futbalovým štadiónom malolisté lipy a na Druž-
stevnej ulici javory. Výsadba bude ešte pokračovať v najbližších 
dňoch pred novým oplotením nového cintorína a v Strážkach 
okolo potoka Čierna voda.

Výsadba nových stromov

PREČO DAROVAŤ KRV?
-  darovanie krvi je“ tréningom“ organizmu na mimoriadne situ-

ácie spojené so stratou krvi,
-  darovanie krvi prispieva k regenerácií organizmu. Úbytok 

krvi pri darovaní “vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, 
neopotrebovaných krviniek,

-  darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorý nedarujú a hovoria 
tiež o „omladnutí“, pri darovaní sa urobí komplexné vyšetrenie 
krvi,

-  darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou 
súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on 
alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...

ODBER SA USKUTOČNÍ
dňa 10. 6. 2016 (piatok)

od 8.00 h do 12.00 h,
 v zasadačke MsÚ Sp. Belá,
kde Vás srdečne pozývame.

KTO MÔŽE DAROVAŤ KRV? 
Každý, kto: 
- má vek od 18 - 60 rokov 
- váži viac ako 50 kg 
- nemal 2 týždne hnačky ani horúčky 
- je mesiac po užití antibiotík 
- je aspoň 48 h po očkovaní 
-  posledných 6 mesiacov nebol na operácii, tetovaní a nepod-

stúpil akupunktúru, piercing 
- nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený 
- neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom 
- nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou 
- nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok.

Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a naj-
skôr 6 mesiacov po pôrode, ukončení tehotenstva, alebo 
dojčenia.

ČO ROBIŤ PRED ODBEROM?
- večer a ráno piť čo najviac tekutín,
-  večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie, pred odberom jesť pečivo, 

med, džem, ovocie, zeleninu
- nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca

AKO SA ODBER USKUTOČNÍ? 

 - vyplníte dotazník, 
 -  lekár Vám poradí v prípade, ak si nieste istý, či môžete da-

rovať krv, 
 - odoberie sa Vám krv vzorka na rýchle vyšetrenie
 -  pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 

ml krvi 

PRIMÁTORSKÁ 
KVAPKA KRVI 

Zmena názvu školy

ako Štefánikova základná 
škola, keďže je na Štefánikovej 
ulici. Poslanci tento návrh schvá-
lili bez dlhšej diskusie. Následne 
mesto ako zriaďovateľ školy už 
pripravilo a podalo návrh na 
schválenie prepožičania tohto 
názvu školy na Ministerstvo 
školstva SR, ktoré o tom defini-
tívne rozhodne. Snahou školy 
je už od 1. septembra 2016 (od 
začiatku nového školského roka) 
používať tento názov školy. 
Naviac začiatkom júna 2016 
táto základná škola pripravuje 
slávnosť venovanú uvedenému 
výročiu založenia školy.

Internetová stránka školy: 
www.zsstefsbela.edupage.org
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Lesy mesta Spišská Belá vy-
hlásili pre obyvateľov Spišskej 
Belej dobrovoľnú akciu pod 
názvom Posaď si svoj strom, 
ktorej cieľom bolo pomôcť s vý-
sadbou stromčekov v lokalitách, 
ktoré boli poznačené následka-
mi víchrice alebo napadnuté ly-
kožrútom. Tieto vyhladené 
plochy potrebujú byť nutne 
opätovne zalesnené.

V sobotu 30. apríla sa v ran-
ných hodinách stretlo pri budo-
ve Mestských lesov na Šarpanci 
21 dobrovoľníkov vybavených 
vlastným náradím, obrovským 
entuziazmom a odhodlaním 
pomôcť našim belianskym 
lesom. Po tomto zraze sa dob-
rovoľníci presunuli ku mestskej 
chate Kardolína (za Tatranskou 
Kotlinou), ktorej bezprostredné 
okolie je tiež poznačené sil-
ným vetrom a lykožrútom. Po 
názornej odbornej ukážke ako 
správne vysádzať mladé strom-
čeky, v tomto prípade buk, sa už 
skupinka dobrovoľníkov pustila 
do práce. Päť hodín práce v str-
mom teréne prinieslo na konci 
slušnú bilanciu v počte 650 vy-
sadených kusov. Pomôcť prišla 
síce len malá hŕstka nadšencov, 
avšak vzorka bola pestrá. Okrem 

„mladých“ jednotlivcov prišli aj 
rodinky s deťmi, ako aj primátor 
Spišskej Belej. Počas ich práce im 
bol zabezpečený pitný režim 
a po ukončení brigády si veselá 
partia dobrovoľníkov pochutna-
la na kotlíkovom guláši, ktorý 
pre nich pripravili zamestnanci 
mestských lesov.

Plánovaná norma vysadených 
stromov na rok 2016 je 400 000 
kusov, z toho zamestnanci mest-
ských lesov vysadili už 250 000 
kusov. Čo sa týka drevinového 
zloženia bude vysadených 200 

tis. bukov, 50 tis. jedlí, 50 tis. 
borovíc, 50 tis. smrekov a 50 tis. 
smrekovcov opadavých.

S akciou bol nadmieru spo-
kojný aj odborný lesný hospodár 
Ing. František Pisarčík: „Projekt 
Posaď si svoj strom vymysleli 
Lesy mesta. Myšlienkou je nau-
čiť najmä mladých ako sa správ-
ne vysádzajú stromy a v nepo-
slednom rade aj to, aby keď 
pôjdu o niekoľko rokov okolo, 
si mohli s hrdosťou povedať, 
že tu rastie to, čo som pomohol 
vysadiť. Som rád, že brigádni-

kom prialo aj počasie a že aj 
atmosféra počas celej akcie bola 
naozaj skvelá. Pevne verím, že 
sa z tejto akcie stane tradícia pre 
obyvateľov mesta Spišská Belá 
a 2. ročník bude ešte lepší.“ 
Na záver ešte dodal, že osveta 
v tejto problematike je naozaj 
dôležitá najmä medzi mladými 
a aj preto sa zástupcovia Lesov 
mesta Spišská Belá v spolupráci 
s TANAP-om zúčastnili v apríli 
celoslovenskej akcie v konaní 
prednášok o práci lesníka pre 
žiakov základných škôl.

Dobrovoľníci vysadili nad Kardolínou 650 stromčekov

„Príroda, na rozdiel od človeka, 
svoje zákony neporušuje.“ 

(Leonardo Da Vinci)

Pri príležitosti Svetového dňa 
Zeme sa žiaci našej školy zúčast-
nili v utorok 19. 4. 2016 koncertu 
venovaného tematike Dňa Zeme.  
Cieľom tohto hudobno-vzdelá-
vacieho programu bolo pútavou 
a zábavnou formou priblížiť žia-
kom aktuálne environmentálne 
témy. V programe zazneli popu-
lárne piesne hrané hudobníkmi 
naživo na gitarách. Jednotlivé 

22. apríl – Svetový deň Zeme

piesne úzko súviseli s obsahom 
programu, ktorý bolo venovaný 
najmä vode, odpadom, ochrane 
prírody a krajiny, lesom a prí-
rodným zákonitostiam. Žiaci 
si počas koncertu aj zasúťažili, 
odpovedali na otázky týkajúce 
sa vody, odpadov, lesov. Za 
správne odpovede získali dar-
ček. Koncert sa nám všetkým 
veľmi páčil, pre žiakov bol veľ-
mi poučný. V piatok 22. 4. sme 
si  ešte Deň Zeme pripomenuli 
rozhlasovou reláciou venovanou 
tejto téme,  okrem tejto aktivity 

sme si Deň Zeme uctili aj pria-
mym kontaktom s ňou, pripra-
vovali sme biohriadky v našom 
environmentálnom komplexe, 
separovali odpad, na vyučo-
vacích hodinách sme diskuto-
vali o globálnych ekologických 
problémoch a možnostiach ich 
riešenia. Žiaci zhotovovali 
výtvarné práce, písali slohové 
práce na témy súvisiace s Dňom 

Zeme. Žiaci školského klubu 
detí kreslili na chodník pred 
školou planétu Zem v rôznych 
jej podobách. Ako to už v našej 
škole býva zvykom, obliekli sme 
sa do zemitých farieb, aby sme 
si aj takýmto spôsobom pripo-
menuli tento vzácny sviatok 
– Deň Zeme.

Ing. Z. Popiková, 
ZŠ J. M. Petzvala 

• V tomto mesiaci mesto začalo s rekonštrukciou druhej časti chodníka na 
Zimnej ulici od č. 48 po č. 53 v zmysle schváleného Plánu investičných akcií 
mesta.  Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.
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V dňoch 25. – 29. 4. 2016 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili poby-
tu v škole v prírode v Ždiari v penzióne Jánošík, kde nás privítala 
majiteľka Katka a oboznámila nás s ekologickým programom, 
ktorý si pre nás pripravili spoločne s animátormi. Celý týždeň nás 
sprevádzali – horský sprievodca a záchranár, lesný pedagóg, ama-
térsky etnograf a vedúci folklórneho súboru Goral. Aktivity boli 
zamerané na ochranu prírody a krajiny, spoznávanie obyčajných, 
ale aj zvláštnych vecí okolo nás, ľudové zvyky a tradície. Veľa sme 
sa dozvedeli o horskej záchrannej službe a ako sa správať v horách 
a pri stretnutí s medveďom. 

Navštívili sme múzeum Ždiarsky dom, ktorý dýchal históriu 
a legendami. Na vlastné oči sme mohli vidieť ako ľudia žili kedysi 
– ako bývali, pracovali, aký odev nosili, čo robili vo voľnom čase. 
Súčasťou našich výletov bola aj Tatranská Lomnica a Belianska 
jaskyňa. 

Program bol naozaj veľmi bohatý, veľa sme sa dozvedeli o sepa-
rovaní odpadu, o  rastlinách a zvieratách Tatier, naučili sme sa staré 
pastierske hry, ktoré sa niekedy hrávali deti na lúkach. Spoznali 
sme veľa zaujímavých ľudí a navštívili zaujímavé miesta krásnej 
podtatranskej oblasti. Posledný deň nášho pobytu všetky deti získa-
li certifikát o absolvovaní ekologického programu školy v prírode. 
Odchádzali sme s dobrým pocitom a načerpali sme energiu z krásnej 
panorámy Belianskych Tatier. 

Naše poďakovanie patrí celému tímu Ekolandie, animátorom, 
kuchárovi a majiteľke penziónu Kataríne Horskej za bohatý, výni-
močný a zážitkový program. 

Mgr. S. Belončáková, Mgr. M. Gurková, Mgr. K. Čížiková
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá

Mesto Spišská Belá sa 
rozhodlo svojim obyvateľom 
poskytovať ďalšiu službu. Oby-
vatelia Spišskej Belej budú mať 
možnosť využívať bezplatné 
základné právne poradenstvo 
(konzultácie) už od 4. mája 2016. 
Na poskytovaní tejto právnej 
pomoci sa dohodol primátor 
mesta Štefan Bieľak s advokát-
kou Mgr. Ing. Zuzanou Ko-
valčíkovou, ktorá začala pred 
niekoľkými týždňami pôsobiť 
v Spišskej Belej. Jej advokátska 
kancelária sa nachádza na ulici 
kpt. Nálepku č. 8. Náklady na 
poskytovanie tejto bezplatnej 
pomoci bude znášať mesto. 
Bezplatná právna pomoc bude 
spočívať len základnom práv-

Bezplatné právne poradenstvo 
pre obyvateľov mesta

nom poradenstve – v právnych 
konzultáciách (nie v ďalších 
právnických úkonoch, ak budú 
v danej jeho veci potrebné a ak 
sa pre nich rozhodne, si ich bude 
hradiť už sám občan na základe 
dohody s advokátkou).

Toto pre občana mesta 
bezplatné základné právne 
poradenstvo sa bude poskyto-
vať už od 4. mája 2016 každú 
stredu v čase od 9.00 do 11.00 h 
v priestoroch zasadačky mest-
ského úradu (v budove kina 
na prízemí).

Takže ak potrebujete práv-
ne poradiť, využite túto novú 
službu. Je dostupná bezplatne 
pre každého obyvateľa nášho 
mesta.

V škole v prírode bolo veselo

V dňoch  5.  a 11. mája 2016 sa 
v popoludňajších hodinách naša 
škola zaplnila nielen žiakmi, ale 
tiež mamičkami a babičkami. 
Konala sa tu totiž slávnosť pri 
príležitosti  Dňa matiek. Všetci 
sme sa tešili  na spoločné stret-
nutie a želali sme si osláviť Deň 
matiek spolu, aby sme mamám  
mohli vyjadriť svoju lásku a 
obdiv.

Mamička je ten najdôležitejší 
človek na svete, veď jej láska a 
starostlivosť nás sprevádza celý 
život. A práve Deň matiek je tá 
vhodná príležitosť, ako môžeme 
dať najavo svoju lásku a povedať 
ĎAKUJEME TI, MAMIČKA.

Príjemným prekvapením pre 

Deň matiek na ZŠ Štefánikova

mamičky bol bohatý kultúrny 
program. Šikovní prváci a dru-
háci v ňom mamám zaspievali, 
zatancovali, zarecitovali, zahrali 
scénky a na záver odovzdali vy-
robené kvety a srdiečka. Do prí-
pravy programu, ale aj darčekov 
každé z detí vložilo kúsok svojho 
srdca, aby potešili svoje mamičky 
a babičky. Veríme, že sa nám to 
podarilo. Za toto krásne vystú-
penie ďakujeme nielen našim 
prvákom a druhákom, šikovnej 
moderátorke Miške Kaňukovej, 
mamičkám, babičkám, ale aj 
všetkým, ktorí sa tejto krásnej 
oslavy Dňa matiek zúčastnili.

Žiaci 1.A, 1.B a 2. A triedy 
a ich pani učiteľky

• Mesto dokončilo úpravu okolo nového chodníka k budove pošty - ne-
zamestnaní z menších obecných služieb vytvorili štrkovú zónu okolo 
chodníka a budovy.
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V piatok večer 29. apríla sa 
nám ochotníci z Theatrobalans 
pod réžiou Dušana Kubaňa 
a Michala Nováka predstavili 
v premiére ich najnovšieho diva-
delného predstavenia Veselé pa-
ničky windsorské od Williama 
Shakespeara. Predstavenie sa 
odohralo symbolicky v týždeň 
osláv 400. výročia narodenia 
maestra Shakespeara.

Výborné renomé našich 
ochotníkov bolo potvrdené 
aj tento rok! Dva týždne pred 
predstavením sa spustil predaj 
lístkov na premiéru Veselých pa-
ničiek windsorských a hneď na 
druhý deň bolo predaných úc-
tyhodných 132 lístkov! Týždeň 

Veľký aplauz 
pre Theatrobalans

pred samotným predstavením 
už bolo beznádejne vypredané 
a pre vysoký záujem sa muselo 
začať s predajom lístkov na 
reprízu.

Divadelníci v zložení Bra-
nislav Miko, Marta Hlaváčová, 
Anton Kováčik, Petra Frid-
manská, Peter Beskid, Dag-
mar Čarnogurská a Ľubomíra 
Fridmanská  nám predviedli 
vnikajúce herecké výkony 
a ich prevedenie známej diva-
delnej hry sa stretlo s výborným 
ohlasom.

Na piatkovej premiére ohod-
notila plná sála divákov našich 
divadelníkov niekoľkominúto-
vým aplauzom.

Krásneho životného jubilea 
sa dožila pani Anna Chovan-
cová zo Spišskej Belej, klientka 
Zariadenia opatrovateľskej 
služby v Strážkach. Pri príleži-
tosti jej 90-tky pre ňu pripravili 
zamestnanci ZOS narodeninovú 
oslavu vo veľkom štýle. Pozva-
nie na túto oslavu s radosťou 
prijal aj primátor Spišskej 
Belej Štefan Bieľak, ktorý pani 
Aničke poprial k narodeninám 
všetko najlepšie a odovzdal 

kyticu kvetov a finančný dar.  
Následne sa medzi ďalších gra-
tulantov pridali aj zamestnanci 
ZOS a ostatní klienti zariade-
nia. Príjemná komorná oslava 
pokračovala spevom a tancom. 
Veľká vďaka za usporiadanie 
narodeninovej oslavy patrí 
najmä zamestnankyniam ZOS, 
ktoré pre pani Aničku pripravili 
pestrý program, ktorý rozosmial 
ale aj dojal, ako aj za prípravu 
občerstvenia a chutnej torty.

V ZOS-ke sa oslavovalo

• Obyvatelia najmä ulice Osloboditeľov a Slnečnej ulice sa dočkali nového 
chodníka, ktorý dokončil Mestský podnik Spišská Belá pred niekoľkými 
dňami. Dokončiť treba ešte terénne úpravy okolo chodníka, ktoré urobia 
nezamestnaní pracujúci na menších obecných službách v našom meste.
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Konečné poradie:
Dospelí:  1. miesto: Jozef Roman – 537 bodov
 2. miesto: Dominik Britaňák – 291 bodov
 3. miesto: Štefan Britaňák – 259 bodov
Deti:  1. miesto: Adam Paciga
 2. miesto Adam Andráš
Najväčšieho kapra, ktorý meral 70 cm, ulovil Alexander Girgaš.

Na Belianskom rybníku sa 
súťažilo v love kapra

Miestna organizácia Slo-
venského rybárskeho zväzu 
zorganizovala rybárske prete-
ky v love kapra pre dospelých 
i deti, ktoré sa konali v sobotu 
7. mája 2016 na Belianskom ryb-
níku. Pretekom, ktoré sa kona-
jú každoročne pred otvorením 
rybárskej sezóny, doprialo aj 
počasie a tak sa v sobotné sl-
nečné ráno stretlo na rybníku 27 
dospelých súťažiacich a 6 detí, 
aby zabojovali o prvé miesto. 
Rybárske preteky otvoril svo-
jim príhovorom primátor mes-
ta Štefan Bieľak a zástupcovia 
miestneho SRZ.

Súťažiaci boli v priebehu 

rybárskych pretekov bodovaní 
podľa počtu chytených rýb 
a dĺžky kapra (chytal sa len 
kapor od 40 cm). Po zhliadnutí 
a premeraní úlovku hodnotia-
cou komisiou boli ryby vrátené 
naspäť do rybníka. Po ukončení 
rybárskych pretekov sa súťažia-
cim podával chutný kotlíkový 
guláš, ktorý pripravili členovia 
SRZ.

Oficiálne sa rybárska sezó-
na otvára 15. mája. Predseda 
miestneho SRZ Michal Pitoňák 
pozýva už teraz všetkých váš-
nivých rybárov na 48-hodinový 
maratón s názvom Beliansky 
kapor.

Špecializované sociálne 
poradenstvo

Víťazom Mamut Cup-u U20 (Slovenský pohár v hokejbale mu-
žov – kategória U20) sa v Púchove stali hráči Spišskej Belej, ktorí 
potvrdili svoju dominanciu!

 Konečné poradie: 
1. MŠK Spišská Belá, 2. HBC Double Team Považská Bystrica, 3. 

MHbKWorms Kežmarok, 4. HBK Kometa Vrútky, 5. ŠK 98 Pruské, 6. 
HBK Diaková, 7. HBK Nitrianski Rytieri Nitra, 8. Leaders Ružinov, 
9. HBK Medokýš Martin, 10. HBK Nové Zámky

Individuálne ocenenia:
Najlepší brankár: ŠturmaMarco (MHbKWorms Kežmarok)
Najlepší obranca: Hrušík Lukáš (HBC DT Považská Bystrica)
Najlepší útočník: Simon Filip (HBK Kometa Vrútky)
Najužitočnejší hráč: Bednarčík Christián (MŠK Spišská Belá)

Hokejbalisti do 20 rokov 
víťazmi Slovenského pohára

Potrebujete pomoc?
Ocitli ste sa v zložitej situácii?
Nerozumiete úradným listinám či rozhodnutiam, 
ktoré Vám prišli?

 Sme nezisková organizácia Kľúč, n. o. so sídlom v Bratislave, ktorá 
v spolupráci s Mestom Spišská Belá pre Vás – občanov poskytuje špecia-
lizované sociálne poradenstvo v budove Mestského úradu v Spišskej Belej 
(vchod do kina na prízemí – zasadačka Mestského zastupiteľstva).

 Poskytujeme anonymné a bezplatnéporadenstvo pre širokú verej-
nosť – služby sú poskytované jednotlivcom, ale aj rodinám, ktorí sa 
ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii (rozvod, strata práce, zdravotné 
postihnutie, starí ľudia – osamelosť, riziková mládež a pod.).

 V závislosti od druhu a rozsahu vzniknutého problému venujeme 
klientovi potrebný čas (aj opakovane) s využitím rôznych inštitúcií. Zo 
strany poradcu Vám bude ponúknutá aktívna spoluúčasť na riešení 
Vášho problému, ako aj podpora, informovanosť a rôzne iné možnosti 
pomoci.

 Tým, ktorí nás doposiaľ navštívili, bolo poskytnuté nielen 
poradenstvo, ale využili aj konkrétny druh pomoci: 

vypisovanie tlačív, žiadosti na jednotlivé úrady, sťažnosti, rekla-
mácie či odvolania voči jednotlivým rozhodnutiam z inštitúcií,

pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri písomnej komuni-
kácii v úradnom styku,

pomoc pri spisovaní rôznych podaní a návrhov (napr. splátková 
kalendár, riešenie dedičského konania, umiestnenie v zariadení pre 
seniorov, žiadosť a životopis do zamestnania a iné).

 Našu bezplatnú službu poskytujeme v priestoroch, kde každému 
zaručujeme anonymitu. Naším cieľom je byť nápomocní ľuďom v ťaž-
kých chvíľach, dať človeku priestor vyrozprávať sa zo svojho problému 
a hlavne pocit, že sa na nás môže s dôverou kedykoľvek obrátiť a o pomoc 
požiadať.

KEDY?  
• každý štvrtok od 16.00 do 18.00 h
KDE?
 • budova Mestského úradu Spišská Belá – vchod do 
kina na prízemí – zasadačka Mestského zastupiteľ-
stva
KTO VÁM POMÔŽE?
•  tím odborníkov s vysokoškolským vzdelaním 
a dlhoročnou praxou

Mobil: 0944 558 075
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MotoChopperClub Kežmarok so sídlom v Spišskej Belej sa zhostil 
usporiadať otvorenie moto sezóny východného Slovenska. A tak 
zavítalo 23. apríla 2016 na toto otvorenie do areálu Belanských 
kúpeľov až 450 vášnivých motorkárov so svojimi „strojmi“. 

Väčšina motorkárov prešla na toto otvorenie pekných 200 km, 
keďže k nám prišli až z okolia Košíc, či Humenného. Počas dvoch 
hodín tejto moto návštevy Spišskej Belej, prilákali motorky mnoho 
zvedavých návštevníkov zo širokého okolia, ktorí si ich prišli ob-
zrieť. Po skončení akcie u nás sa motorkári presunuli do Prešova, 
kde podujatie pokračovalo.

Najbližšie sa takýto zraz motorkárov uskutoční v Pezinku a Rož-
ňave, kde zároveň sídlia spriatelené kluby nášhomotoklubu Tatra 
Gang Kežmarok.

Moto sezóna východného Slovenska sa otvárala v Spišskej Belej

Sezónu už ukončila aj ta-
lentovaná mládež zo Spišskej 
Belej. Chlapci z MŠK patria me-
dzi najlepších na Slovensku, čo 
dokumentujú aj výsledkami.

Ešte v závere októbra mali 
dvojnásobné zastúpenie na 
Československom Superpohá-
ri, kde „šestnástka“ rozdrvila 
Pardubice 8:1 a „devätnástka“ 
proti Kladnu po prehre v sa-
mostatných nájazdoch pohár 
neobhájila. Pokračovalo sa dl-
hodobými súťažami, kde prišli 
aj slovenské tituly. Na šiestich 
turnajoch kategórie U12 MŠK 
prehral iba raz, takže dvanásť-
roční mohli oslavovať extraligové 
zlato. V sobotu sa najcennejšie 
medaily ligotali aj na krkoch 
najstaršej mládežníckej kategó-
rie U19, ktorej na play-off prišlo 
pomôcť aj niekoľko čerstvých 
hokejových šampiónov poprad-
ského dorastu. Hneď v prvom 
zápase finále doma proti Považ-
skej Bystrici sa však Belančania 
strachovali o výsledok i o víťaz-
nú sériu v domácom prostredí. 
René Svitana však rozhodol o 

Zlatí chlapci zo Spišskej Belej
triumfe 4:3 štyri sekundy pred 
koncom. Považania stav série 
doma vyrovnali, takže finále sa 
sťahovalo znova pod Tatry, kde 
uplynulú sobotu „devätnástka“ 
MŠK víťazstvom 4:2 spečatila 
majstrovskú sezónu. „Súper 
nám v prvej tretine pomohol 
menšou nekoncentráciou. Veľmi 

rýchlo sme sa dostali do trojgó-
lového vedenia, čo poznačilo 
zvyšok stretnutia. V druhej časti 
sa nám podarilo zvýšiť na 4:0 
a Považská Bystrica už potom 
len skorigovala. Chlapci podali 
dobrý výkon a hrali to, na čom 
sme sa dohodli. Vďaka patrí 
všetkým, ktorí nastúpili počas 

celej sezóny. Rozhodovalo do-
máce prostredie. Naše ihrisko 
je najväčšie na Slovensku a dva 
roky sme v kategórii U19 doma 
neprehrali,“ povedal o posled-
nom dueli tréner MŠK Spišská 
Belá Miroslav Burdiček.

Uverejnené: podtatranske-
-noviny.sk, 5.mája 2016

GRATULUJEME, MAJSTRI SLOVENSKA!GRATULUJEME, MAJSTRI SLOVENSKA!

Každoročnou tradíciou Zá-
kladnej umeleckej školy a jej 
kolektívu je usporiadanie uči-
teľského koncertu. Aj tento rok 

Učiteľský koncert s významnými hosťami
sme si my učitelia pripravili 
svoje vystúpenia a mali sme aj 
hostí, ktorí nás poctili svojou 
prítomnosťou. Prvým vzácnym 

hosťom bol rodák zo Spišskej Be-
lej a vynikajúci hudobník Michal 
Šelep, ktorý okrem sólovej hry 
na basgitare  účinkoval aj v or-
chestri (orchester bol vytvorený 
priamo na túto príležitosť) hrou 
na kontrabas. Ďalším hosťom 
bol bývalý absolvent ZUŠ Do-
minik Palma, ktorý tiež okrem 
sólovej skladby účinkoval 
v učiteľskom orchestri. Kon-
cert bol sprevádzaný slovom 
najskúsenejších učiteliek ZUŠ, 
ktoré poukazovali na dôležitosť 

rozvíjať v deťoch umenie a pre-
pájali to s príbehmi z praxe. 
Zvláštnosťou koncertu bolo 
vystúpenie učiteliek výtvarné-
ho odboru, ktoré pre túto príle-
žitosť naštudovali skladbu pre 
písací stroj a štyroch hráčov. Po 
koncerte sme sa za doprovodu 
hudobného pochodu  v podaní 
učiteľov a žiakov ZUŠ presunuli 
na vernisáž výstavy výtvarného 
odboru. Táto výstava bude sprí-
stupnená v priestoroch AT Tatry 
do 27. 5. 2016.  

Viac aktuálnych informácií získate Viac aktuálnych informácií získate 

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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5. apríl 
„Cigaretka na dva ťahy, silná krátka...“ to si asi musela po-

myslieť pani Monika O. z obce Holumnica, ktorú hliadka pristihla 
pri fajčení v priestore zastávky SAD. Hoci je uvedený priestor 
viditeľne označený nálepkou, ktorá zakazuje takéto konanie nie 
je vždy rešpektovaný fajčiarmi. Za uvedený priestupok bola me-
novaná na mieste vyriešená blokovou pokutou. Po jej zaplatení asi 
menovanej došlo, že za takto minuté peniaze mohla mať cigaretiek 
asi podstatne viac....

7. apríl 
Keď musíš, tak musíš... Tieto slová sa zrejme prehnali hlavou 

Kristiána R. z Hniezdneho, keď sa rozhodol vykonať svoju fyzio-
logickú potrebu, takmer v centre mesta. Prečo si na tento úkon vy-
bral fasádu rodinného domu, navyše za bieleho dňa a pred zrakom 
hliadky MsP je ťažko pochopiteľné. Nakoľko mladík nejavil známky 
fyzickej ani duševnej poruchy a plne si uvedomoval čo robí, bol za 
svoje konanie prejednaný v zmysle zákona a na mieste mu bola 
uložená bloková pokuta. 

8. apríl
Ak by v „Denníku mestskej polície“ chýbal článok o naháňačke 

s osadníkmi v mestských lesoch, jeho obsah by sa určite javil ako 
neúplný a nevyvážený. Žiaľ, neexistuje žiadna sila, ktorá by zabrá-
nila obyvateľom osady Rakúsy v drancovaní našich lesov a tak aj 
v tomto čísle „spravodaja“ musíme spomenúť päticu miestnych 
drevorubačov, ktorí si boli bez povolenia pre 
drevo v poraste neďaleko svojich obydlí. Túžba 
získať palivo do svojich piecok bola v týchto 
chladných dňoch evidentne silnejšia, ako strach 
zo sankcie za porušenie zákona.  Bohužiaľ, dnes 
mala skupinka nespratníkov smolu. Hliadka MsP 
ich totiž aj s ich lupom ešte v lese zadržala a tak si 
domov namiesto dreva priniesli pokutové bloky 
a ponaučenie, že zákon treba rešpektovať.  

9. apríl 
Napriek silnému dažďu musela túto noc 

zasahovať hliadka MsP na Tatranskej ulici. Ano-
nym oznámil policajtom, krátky oznam. Pred jeho 
domom zastavilo nejaké auto, z ktorého vypadla 
nejaká osoba a ostala ležať na ceste. Vzhľadom 
nato, že leží už dlhšie na ceste a vôbec ju na zemi 
nevidno, bolo by dobré, keby to policajti prišli 
„vyriešiť“. Po príchode hliadky na miesto bolo 
zistené, že na zemi vo vrúcnom objatí matičky 
zeme sa nachádza pán Jaroslav z Mierovej ulice. 
Silne potúžený alkoholom najskôr vulgárne vy-
nadal policajtom a následne nato v zmysle hesla 
„pomáhať a chrániť“ sa dožadoval zabezpečenia 
jeho urýchleného prevozu do teplej postele. Po 
krátkej výmene názorov a následnom ospravedl-
není sa hliadke došlo k vzájomnému kompromisu 
a policajti zabezpečili jeho odvoz domov. 

11. apríl
To, že je policajt práve mimo služby nezna-

mená, že bude prehliadať priestupky páchané 
v jeho okolí. Na túto skutočnosť doplatil Jozef O. 
z Podhoran, ktorý sa tento pondelkový podvečer 
pokúšal  dostať do zberného kontajnera na pou-
žité šatstvo na Mierovej ulici. Keď sa poobzeral 
okolo seba a široko ďaleko nevidel žiadnu unifor-
mu, začal sa dobýjať do kontajnera a po chvíli mu 
z neho trčali len nohy v červených montérkach. 
Chlapovi v civile, ktorý sledoval jeho počínanie 

nevenoval pozornosť až do chvíle, kým sa z miesta nepokúsil odísť. 
Na jeho veľké prekvapenie sa muž preukázal služobným preukazom 
a vyzval ho, aby zostal na mieste a počkal do príchodu privolanej 
hliadky, nakoľko vyberanie šatstva z kontajnerov je zakázané. 
Službukonajúci policajti sa na miesto dostavili bezprostredne po 
zadržaní páchateľa a napriek jeho tvrdeniu, že v kontajneri hľadal 
bicykel ho predviedli na oddelenie MsP za účelom zistenia totožnosti 
a podania vysvetlenia k spáchanému priestupku. Vec bola doriešená 
v správnom konaní. 

15. apríl
Keď hliadka  MsP  krátko popoludní vyrazila na pochôdzku, 

hneď vedľa budovy Slovenskej sporiteľne si všimla osobné motorové 
vozidlo stojace za dopravnou značkou „Zákaz státia“. Vodič vozidla 
sedel za volantom, telefonoval a fakt, že stojí v zákaze, kde prekáža 
ostatným účastníkom cestnej premávky ho zjavne netrápilo. Keď 
k jeho vozidlu pristúpil službukonajúci policajt a upozornil ho, že sa 
nesprávnym parkovaním dopúšťa priestupku, odpovedal že sa nič 
nestalo, žiadnu pokutu platiť nebude a s policajtmi sa nebude baviť. 
Vzápätí sa z miesta pokúsil odísť. Vozidlo zastavil a vystúpil z neho 
až po dôraznej výzve a upozornení, že voči nemu budú použité 
donucovacie prostriedky. Preverením totožnosti mladého muža bolo 
zistené, že sa jedná o Martina O. z Toporca. Po krátkom monológu 
priestupcu o tom, že riešime len „cigánov“ policajti menovanému 
umožnili, aby sa k spáchanému priestupku písomne vyjadril a vec 
bola následne odstúpená správnemu orgánu k ďalšiemu riešeniu. 

Spracoval: 
kolektív príslušníkov MsP

Z denníka mestskej polície
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• Aj detičky z Materskej školy na Mierovej ulici pomáhali tým, ktorí to 
potrebujú a to v rámci celoslovenskej kampane Týždeň modrého gombíka, 
ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji.Výnos z tohtoročnej 
zbierky poputuje na podporu programov na riešenie detskej podvýživy 
v Mauritánii.

S blížiacim sa letom a nad-
chádzajúcimi prázdninami, 
rodiny začínajú plánovať dovo-
lenky či výlety a rodičia uvažujú 
nad letnými tábormi pre deti. 
V Kaštieli Strážky sa pripravu-
jú na letnú turistickú sezónu, 
ktorá začne 15. júna. Počas leta 
sa lektori venujú predovšetkým 
sprevádzaniu turistov, pravidel-
né školské tvorivé dielne majú 
dvojmesačné prázdniny. Aj tento 
rok však dávajú deťom možnosť, 
zažiť päť horúcich dní v osviežu-
júcich priestoroch galérie, počas 
ktorých budú detailne spoznávať 
všetky formy umenia. Organi-
zujú 2. ročník Kreativ Kempu, 
denného letného tábora. 

V Kaštieli sa s detským náv-
števníkom stretávajú takmer 
nepretržite. Prichádzajú v rámci 
školských výletov alebo s rodič-
mi spoznávať umenie a históriu. 
Počas tvorivých dielní sa deti 

Kaštieľ pozýva deti do priestorov galérie
učia nové techniky, spoznávajú 
maliarske pomôcky a vytvá-
rajú jedinečné diela. Lektori si 
uvedomujú, že deti vyžadujú 
osobitný prístup a zážitkové 
nazeranie na umenie.  Preto 
už po druhýkrát prichádzajú 
s kempom, ktorého cieľom je 
podporiť kreativitu detí v expo-
zíciách galérie, zvýšiť ich záujem 
o kultúru a umenie. Počas piatich 
dní v termíne 25. - 29. 7. 2016 je 
pripravený bohatý program pre 
deti od 7 do 12 rokov. „Každý 
táborový deň bude plný tvori-
vých aktivít, zábavných úvah o 
umení a našom regióne, ktorý 
dáva inšpiráciu k vytváraniu 
predstáv. V Kreativ Kempe, sú 
deti pánmi svojho času, naplno 
budú rozvíjať svoj talent, inšpi-
rovať sa prostredím a spoznávať 
kreatívnych rovesníkov.“ pove-
dala Daniela Kostková, galerijná 
pedagogička kaštieľa. Zvedavosť 

a fantázia detí, skúsenosti a vedo-
mosti  galerijných pedagógov ich 
povedú k porozumeniu podstaty 
kreatívneho procesu. Naplánova-
ný je výlet do exteriéru krajiny 
– nekonečného zdroja nápadov, 
do Múzea J. M. Petzvala a nebu-
de chýbať ani prehliadka hradu 
v Kežmarku. Anglický park, 
ktorý sa rozprestiera okolo 
Kaštieľa sa stane ateliérom, deti 
sa vystriedajú za aj pred objektí-
vom fotoaparátov. Vydajú sa po 
ceste kartografa, vytvoria profil 
krajiny, ktorý zaznamenajú do 
cestovateľského denníka. Po 
absolvovaní bádateľskej cesty, 
útroby večerného renesančného 
kaštieľa zvedavým deťom odha-
lia svoje tajomstvá.

Hlavným stanom tábora 
bude Slovenská národná galéria 
– Kaštieľ Strážky. K dispozícii 
budú nielen expozičné priestory 
a priľahlí anglický park, ale aj ta-

jomné zákutia, ktoré renesančný 
kaštieľ ponúka. „V dennom 
letnom kempe je jednoducho 
všetko presne také, aké to deti 
chcú vidieť a pravidlá či obme-
dzenia sveta dospelých, tam 
nemajú žiadnu moc. Budeme 
pracovať s hmotami a farbami, 
s kamarátkou grafikou vytvorí-
me unikátne obrazce a písmená.“ 
dodala Daniela Kostková. Každý 
deň bude plný zábavy, kultúry a 
úvah o umení, ktoré budú účast-
níci dopĺňať vlastnou tvorivou 
činnosťou a vytváraním umelec-
kých diel. V posledný táborový 
deň je naplánovaná vernisáž, 
na ktorej rodičia uvidia celotýž-
dňové výtvory svojich detí. Ak 
chcete, aby aj vaše deti plnohod-
notne strávili 5 osviežujúcich dní 
v prostredí Kaštieľa, rozvíjali svoj 
talent a spoznali kreatívnych ro-
vesníkov, prihláste ich do konca 
júna.  Denisa Jurišicová

Futbalový turnaj 
o Pohár prezidenta MŠK Slavoj Spišská Belá

Termín:  sobota 11. júna 2016 
 (od 8.00 do 14.00 h)
Kategória:  mladší žiaci U12
Miesto konania:   futbalový štadión MŠK s ume-

lým povrchom v Sp. Be lej
Organizátor turnaja:  MŠK Slavoj Spišská Belá

Príďte sa pozrieť a povzbudiť!

V priestoroch historickej 
radnice v Košiciach sa 2. mája 
konalo slávnostné vyhlásenie 
víťazov ankety o najobľúbenej-
šieho učiteľa Zlatý Amos. Medzi 
ocenenými učiteľmi je aj učiteľka 
Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
v Kežmarku Ing. Daniela Če-
kovská, ktorú na ocenenie no-
minovala absolventka gymnázia 
Veronika Talafová. Z finálového 
večera si odniesla titul Naj učiteľ 
chémie Zlatý Amos 2016 a pré-
miu 1 000 eur.

Pedagogička zo Spišskej Belej 
získala ocenenie Zlatý Amos

Mesto Spišská Belá sa zapo-
jilo do komunitného programu 
s názvom Vy rozhodujete, my 
pomáhame, ktorý organizuje 
sieť predajní 
TESCO. Spišská 
Belá sa v rámci 
programu prezen-
tuje s vlastným 
projektom „Mest-
ská záhrada pre 
všetky generácie 
v Spišskej Belej“. 
Okrem projektu 
Mesta Spišská Belá 
môžete v belian-
skej predajni Tesco 
zahlasovať aj za 
projekty „Zaži 

Projekt „Vy rozhodujete, my 
pomáhame“

to!“ (Expression o.z., Sp. Belá) a 
„Cyklostudnička“ (Môj kraj o.z., 
Stará Ľubovňa). Za každý nákup 
v predajni Tesco obdržíte jeden 

žetón, ktorým môže-
te podporiť svoj ob-
ľúbený miestny pro-
jekt. V každom zo 77 
regiónov Slovenska 
získa víťazná nezis-
ková organizácia 
1 300 € práve vďaka 
vašim hlasom. Za 
nominované projekty 
môžete hlasovať v ob-
chodoch Tesco od 11. 
mája do 7. júna 2016. 
Viac na: www.poma-
hame.tesco.sk
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Slnečné nedeľné dopoludnie prilákalo 22. mája 2016 na beliansku 
cyklotrasu Spišská Belá – Tatranská Kotlina mladých korčuliarov a 
cyklistov, ktorí si prišli zasúťažiť na Cyklisticko-korčuliarskych pre-
tekoch detí, ktoré pravidelne v máji organizuje mesto Spišská Belá a 
Centrum voľného času. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriach 
– 9 až 12 rokov a 13 až 15 rokov a dvoch disciplínach – korčule a 
bicykel. Našli sa dokonca aj nadšení športovci, ktorí sa odhodlali 
súťažiť v oboch disciplínach. Za pomoc pri konaní pretekov patrí 
vďaka aj dobrovoľníkom z Face clubu, ako aj predajni Bicykle Kostka 

V Spišskej Belej patril 22. máj 
2016 tradičnému Belianskemu 
majálesu, ktorý sa pravidelne 
koná na Belianskom rybníku. Be-
liansky majáles môžeme pokojne 
nazvať aj oficiálnym otvorením 
kultúrno-spoločenských podu-
jatí konaných v Spišskej Belej na 
otvorenom priestranstve. A veru 
že to bolo slávnostné otvorenie 
týchto letných podujatí ako sa 
patrí! Majálesu doprialo jednak 
slniečko a zároveň sa niesol v du-
chu príjemnej atmosféry a zába-
vy a čo nás teší najviac, účasť bola 
taktiež vysoká, čo dokazovali aj 
autá zaparkované pozdĺž hlavnej 
cesty až ku bývalej tabačke.

Beliansky majáles otvoril 
svojim príhovorom primátor 
Spišskej Belej Štefan Bieľak a 
následne sme na pódiu priví-
tali folklórny súbor Vagonár z 
Popradu. Folkloristi z Vagonáru 
sa nám predviedli v hodinovom 
vystúpení plnom rezkej ľudovej 
hudby, spevu a tanca, za čo si 
od publika vyslúžili obrovský 
aplauz. Ďalšie minúty už patrili 
belianskym cyklistickým tímom, 
ktoré sa prihlásili do celosloven-
skej kampane na podporu nemo-
torizovaných vozidiel s názvom 

Beliansky majáles plný zábavy a slnka

Do práce na bicykli. Jednotlivci z 
týchto tímov si na pódiu prevza-
li oficiálne tričká tejto kampane 
od koordinátorky súťaže Marty 
Hlaváčovej. Moderátorka majá-
lesu a zároveň členka jedného 
z tímov Alexandra Olekšáková, 
informovala divákov o aktuál-
nom priebehu súťaže a zároveň 
vyzvala všetkých, aby sa aj oni 
na budúci rok zapojili do tejto 
životnému prostrediu prospeš-
nej akcie (o výsledku kampane 
Do práce na bicykli vás budeme 
taktiež informovať).  Druhá časť 
majálesového programu už pat-
rila hudobnej skupine Albatros z 
Kežmarku, ktorá taktiež veľkým 
dielom prispela k výbornej zába-
ve na tejto akcii.

Na majálese nechýbali ani 
rôzne atrakcie a tak si na svoje 
prišli deti i dospelí. Pre detských 
návštevníkov bol k dispozícii 
nafukovací hrad a trampolíny.  
O spestrenie majálesu sa po-
starali členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru zo Spišskej 
Belej, ktorí návštevníkom po-
núkli jazdu na rybníku v ich 
hasičskom nafukovacom člne, 
či prehliadku hasičských áut. Je-
dinečnosť Belianskeho majálesu 

však jednoznačne podčiarkovala 
najmä neopísateľne krásna kulisa 
Belianskeho rybníka.

Na Majálese nechýbala samo-
zrejme ani tombola, o ktorú bol 
veľký záujem. Týmto ďakujeme 
sponzorom majálesovej tombo-
ly: Cukráreň Nostalgia Spišská 
Belá, Agrostav Poprad, Livonec 
s.r.o. Spišská Belá, Tesco Spišská 
Belá, Remeslá Belá Spišská Belá, 
Kvetinárstvo Gerbera Spišská 
Belá, Motorest Goral Spišská 
Belá, Kvetinárstvo Kristína 
Spišská Belá, Belanská vináreň, 
Eva Suchanovská, Teniscentrum 
Tatranská Lomnica, O2 Sloven-
sko, Pekáreň Gros Kežmarok, 

Kozmetika Vierka Ľubica, 
Vladimír Žemba, Ján Černok, 
Remmers Kežmarok Peter Te-
temonte, Emanuel Danielčák, 
Intermedea s.r.o. Spišská Belá, 
OM Geodézia Spišská Belá, 
Zipsernet Spišská Belá, Veolia 
Poprad, Narex, Železiarstvo 
Neupauerovci Stará Ľubovňa, 
Marko Tatry Spišská Belá, Zele-
nina Moja láska, Kníhkupectvo 
Alter Ego Kežmarok, Baliarne 
obchodu Poprad, Flordekor 
Spišská Belá, Juraj Jezerčák, So-
lárne štúdio Mon amie Spišská 
Belá, Kadernícky salón Lucia 
Spišská Belá, Večierka Spišská 
Belá.
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Cyklisticko-korčuliarske preteky detí
za sponzorský dar. Umiestnení športovci si prevzali vecné ceny a 
diplomy od mesta Spišská Belá.

Konečné výsledky:
• Kategória cyklisti 9 – 12 rokov: 1. miesto: Peter Kostka, 

2. miesto: Samuel Šimkulák, 3. miesto: Michal Vida
• Kategória cyklisti 13 – 15 rokov: 1. miesto: Dominik Fudaly, 

2. miesto: Florián Krempaský, 3. miesto: Sára Šimkuláková
• Kategória korčuliari 9 – 12 rokov: 1. miesto: Peter Knapík, 

2. miesto: Timotej Knapík, 3. miesto: Sebastián Kuraj


