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Účasť na Dňoch mesta prevýšila doterajšie ročníky

• V sobotu 4. júna 2016 sa námestie pred mestským úradom ponorilo do 
vôní gulášu. Súboj o Spišskobeliansky kotlík vyhral tím Kiki.

• V rámci Dní mesta sa uskutočnilo aj vyhodnotenie celoslovenskej kam-
pane na podporu nemotorizovaných vozidiel s názvom Do práce na bicykli. 
Aj naše mesto v nej malo svoje tímy.

• Do súťaže o návrh loga na oficiálne 
tričká mesta Spišská Belá sa zapojilo 
48 autorov spomedzi ktorých zvíťazilo 
logo Ondreja Miškoviča. 

• Cenu primátora mesta získala Janka 
Olekšáková. V jej návrhu sa nachádza 
významná belianska osobnosť Jozef 
Maximilián Petzval. 

• Počas osláv Dní mesta bolo predstavené nové oficiálne tričko mesta 
Spišská Belá s víťazným logom. Na fotografii zľava: držiteľka Ceny pri-
mátora mesta Janka Olekšáková, autor víťazného návrhu Ondrej Miškovič, 
primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak a PR manažérka mesta Alexandra 
Olekšáková. 

Fotoreportáž

• Zaplnené námestie v sobotu večer počas koncer-
tu speváčky Márie Čírovej a skupiny Nocadeň.

• Námestie pred mestským úradom bolo plné návštevníkov počas oboch dní.
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• Ako súčasť programu Dní mesta Spišská Belá sa uskutočnil v sobotu 
4. júna 2016 12. ročník Belianského škovránka - prezentácia materských 
škôl nášho regiónu v tanci a speve.

• 24. ročníka regionálnych hasičských pretekov o Pohár primátora mesta 
Spišská Belá sa zúčastnilo 23 hasičských družstiev (16 mužských a 7 
ženských), ktoré súťažili v disciplíne požiarny útok.

• Dní mesta Spišská Belá sme odštartovali v športovom duchu a to Mest-
skými športovými firemnými hrami, ktoré sa konali už po štvrtýkrát. • Vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru PUĽS, zožalo 

veľký aplauz i standing ovation.

• V programe mali svoje miesto i trubači z poľovníckeho spolu Poľana.

• Počas nedeľného programu vystúpila aj dychová hudba Belančanka pod 
vedením Júliusa Zentka

• Po minuloročnom úspechu súťaže Železný hasič sa táto silová súťaž usku-
točnila po druhýkrát aj tento rok. Sily si zmerali profíci i dobrovoľníci.

• Dni mesta navštívili aj zástupcovia partnerského mesta Brück: zľava: 
Michael Demko, PhDr. Alexandra Olekšáková, JUDr. Štefan Bieľak, Denis 
Bergholz, Roland Hoffmann, Mgr. Alena Schurdaková.
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Začiatok júna sa v Spišskej 
Belej niesol v duchu zábavy 
a nespočetných úsmevov a túto 
výbornú atmosféru na námestí 
pred Mestským úradom umoc-
ňovalo aj krásne slnečné počasie. 
Tohtoročné oslavy Dní mesta 
Spišská Belá, ktoré sa konali od 
3. – 5. júna 2016 sa jednoducho 
vydarili!

V piatok 3. júna otvorili 
pestrý trojdňový program 
podujatia Mestské športové 
firemné hry, ktorých absolút-
nym víťazom sa stalo družstvo 
Polície Spišská Belá (obvodné 
oddelenie PZ), ktoré porazili 
zvyšných sedem športových 
družstiev. Sobotňajší slávnostný 
deň otvorila súťaž vo varení gu-
lášu o Spišskobeliansky kotlík, 
o ktorý sa pobilo až 20 družstiev. 
Odborná porota napokon rozho-
dla, že putovný kotlík patrí tímu 
Kiki. Zatiaľ čo sa pozdĺž námes-
tia súťažilo vo varení gulášu, na 
pódiu pred mestským úradom 
sa nám predstavili trubači po-
ľovníckeho spolku Poľana s ich 
ukážkou poľovníckych signálov 
a hneď po nich sa na pódiu od-
prezentovali naše šikovné deti 
z materských škôl v Spišskej 
Belej a jej blízkom okolí v rám-
ci Belianskeho škovránka. Po 
úspechu minulého ročníka silo-
vej súťaže Železný hasič, sme ani 
na chvíľu nezaváhali a zaradili 
sme túto súťaž do programu aj 
tento rok. Ešte predtým ako sa 
Spišská Belá ponorila do rytmu 
najznámejších slovenských 
i zahraničných hitov všetkých 
čias v podaní skupiny Hitband 
z Banskej Bystrice, sme si na pó-
diu zbilancovali celoslovenskú 
kampaň na podporu nemotori-
zovaných vozidiel s názvom Do 
práce na bicykli a odhalili víťaz-
ný motív v súťaži o návrh loga 
na oficiálne tričko Spišskej Belej, 
na ktorý už mnohí z vás netrpez-
livo čakali. Počas vystúpenia 
skupiny Hitband sa už námestie 
pred mestským úradom začalo 
napĺňať rýchlym tempom. A mô-
žeme s radosťou konštatovať, že 
námestie praskalo vo švíkoch aj 
pri koncerte krásnej a talento-
vanej speváčky Márie Čírovej, 
počas vystúpenia slovenskej 
skupiny Nocadeň a inak tomu 
nebolo ani počas večernej zába-
vy s DJ Marošom! Spišská Belá 
sa jednoducho vie a chce baviť!

Nedeľňajší program otvori-

li Regionálne hasičské preteky 
dospelých o Pohár primátora 
mesta, kde nám svoje zdatnosti 
predviedlo v disciplíne požiarny 
útok až 23 dobrovoľných hasič-
ských družstiev. Hodinovým vy-
stúpením nás na pódiu hneď po 
pretekoch potešila naša belian-
ska dychová hudba Belančanka. 
Po nej sme už na pódiu privítali 
profesionálnych folkloristov 
z Poddukelského umeleckého 
ľudového súboru PUĽS, ktorí 
si za svoje vystúpenie vyslú-
žili veľký aplauz i standing 
ovation!
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 

osláv Dni mesta Spišská Belá 
zúčastnili, či už ako diváci ale-
bo ako tí, ktorí na nich prezen-
tovali svoju spolkovú činnosť, 
čiže našim spišskobelianskym 
spolkom. Bez nich by Dni mes-
ta neboli tým, čím boli tento rok. 
Ďakujeme všetkým účastníkom 
Súťaže vo varení gulášu i hasič-
ských pretekov. Ďakujeme Ma-
terskej škole na Mierovej ulici 
za zorganizovanie Belianskeho 
škovránka. Ďakujeme všetkým 
účinkujúcim vystupujúcim 
v kultúrnom programe! Jed-
noducho ĎAKUJEME vám 
všetkým, ste skvelí!

Železný hasič 2016
Po minuloročnom diváckom 

úspechu súťaže Železný hasič, sa 
táto silová súťaž uskutočnila po 
druhýkrát aj tento rok a to počas 
podujatia Dni mesta Spišská Belá 
2016 v sobotu 4. júna popolud-
ní. Svoju silu si v ťažkom súboji 
jednotlivcov prišlo zmerať 12 
odvážlivcov – 5 profesionálnych 
hasičov a 7 dobrovoľníkov a ho-
rúce sobotňajšie počasie im ich 
vytrvalostný boj neuľahčovalo. 
Železní hasiči zdolávali nasle-
dujúce prekážky – rozťahovanie 
hadíc 2xb, presun pneumatiky 
kladivom, nosenie závažia po 
schodoch vo váhe 2×28 kg, 
preskok dvojmetrovej bariéry, 
vyťahovanie 20 litrového bare-
lu, stočenie dvojmetrovej hadice 
B, 50 úderov do hammer boxu, 
zapojenie dvoch c prúdov a 6x 
presun veľkej pneumatiky.

Výsledky súťaže:
Profesionálni hasiči:
1. miesto – Jozef Pazera
2. miesto – Štefan Krem-

paský
3. miesto – Michal Gally
Dobrovoľní hasiči:

1. miesto – Matúš Krem-
paský

2. miesto – Mário Britaňák
3. miesto – Andrej Kováčik

Regionálne hasičské preteky
V nedeľu 5. júna 2016 otvori-

li nedeľňajší program Dní mesta 
Spišská Belá Regionálne hasič-
ské preteky, ktoré prebiehali na 
námestí pred mestským úra-
dom. 24. ročníka regionálnych 
hasičských pretekov o Pohár 
primátora mesta Spišská Belá 
sa zúčastnilo 23 hasičských 
družstiev (16 mužských a 7 
ženských), ktoré súťažili sa 
v disciplíne požiarny útok.

Súťaž pripravil Dobrovoľný 
hasičský zbor (DHZ) Spišská 
Belá v spolupráci s mestom 
Spišská Belá a okresným vý-
borom Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany v Kežmarku. Putovný 
pohár primátora mesta získalo 
družstvo DHZ Reľov, ktoré 
sa postaralo aj o rekord trate 
(14,032 sek.). Prvé tri najlepšie 
družstvá v každej kategórii zís-
kali okrem pohárov aj finančné 
odmeny. Poďakovanie patrí 
domácim hasičom za zorgani-
zovanie týchto pretekov.

Konečné poradie:
1. DHZ Reľov (14,032 sek.)
2. Eko Spol Spišská Stará Ves 

(14,377 sek.)
3. DHZ Ihľany (15,714 sek.)
Zoznam zúčastnených DHZ: 

Ihľany, Reľov, Ľubica, Podhora-
ny, Rakúsy, Vojňany, Spišská 
Stará Ves, Lendak, Huncovce, 
Toporec, Spišské Hanušovce, 
Vyšný Slávkov, Kežmarok, For-
basy, Bušovce, Spišská Belá.

Výsledky okresnej hasičskej 
ligy:

Ženy:
1. miesto – DHZ Ľubica
2. miesto – DHZ Spišské 

Hanušovce
3. miesto – DHZ Sp. Belá
Muži:
1. miesto – DHZ Vojňany
2. miesto – DHZ Toporec
3. miesto – DHZ Rakúsy

Dni mesta Spišská Belá 
navštívil aj Brück

Počas Dní mesta Spišská Belá, 
ktoré sa konali tento víkend 3. 
– 5. júna 2016 sme v Spišskej 
Belej privítali vzácnu návštevu 
z nášho partnerského mesta 
Brück v Nemecku, s ktorým 
naše mesto spája niekoľkoroč-

ná spolupráca v priateľskom 
duchu. Delegácia tvorená 
zástupcami mesta Brück v zlo-
žení Roland Hoffmann, Denis 
Bergholz, Michael Demko 
mala možnosť byť počas týchto 
dvoch dní prítomná na celom 
podujatí Dní mesta Spišská 
Belá a túto možnosť naplno 
využila. Pri svojom odchode 
domov poďakovali primátoro-
vi mesta Štefanovi Bieľakovi za 
pozvanie na toto podujatie, ako 
aj za pohostinnosť, s ktorou sa 
streli počas celého svojho poby-
tu. Zároveň dodali, že už dnes 
sa tešia na náš septembrový 
Spišský zemiakarsky jarmok, 
ktorého súčasťou sú pravidelne 
aj zástupcovia Brücku.

Spišská Belá má nové logo 
na tričko

V polovici februára 2016 
vyhlásil primátor mesta Štefan 
Bieľak súťaž o návrh loga na 
oficiálne tričká mesta Spišská 
Belá, ktorá trvala až do konca 
apríla. Počas tejto doby sa do 
súťaže zapojilo 48 autorov. 
„V priebehu týchto necelých 
troch mesiacov som na svojej 
e-mailovej adrese obdržala 110 
súťažných návrhov, z ktorých 
sa napokon podarilo odbornej 
porote vybrať jeden víťazný. 
Rozhodovanie však vôbec nebo-
lo jednoduché, pretože viacero 
návrhov bolo veľmi vydare-
ných, avšak nehodili sa na tlač 
trička“, hodnotí súťaž Alexandra 
Olekšáková, ktorá bola zodpo-
vedná za priebeh celej súťaže. 
Smerodajné pre porotu boli pri 
rozhodovaní najmä faktory ako 
jednoduchosť, zapamätateľnosť, 
no najmä leitmotív, ktorým bolo 
zhmotnenie identity Spišskej 
Belej v kreatívnej podobe. Naj-
lepšie vystihol tieto podmienky 
Ondrej Miškovič, ktorý nám do 
súťaže zaslal logo, ktoré bolo 
napokon vyhodnotené ako 
víťazné. „Víťazné logo v sebe 
zosobňuje to, čo sme hľadali. 
Autor do neho obsiahol prvky, 
s ktorými sa môže stotožňovať 
obyvateľ Spišskej Belej. V srdci 
je umiestnený zvon sv. Antona 
Pustovníka, patróna mesta 
a pod ním je nápis Srdcom Be-
lančan. Víťaznému logu sme sa 
však ešte rozhodli urobiť drobné 
kozmetické úpravy,“ približuje 
A. Olekšáková víťazné logo. 

Účasť na Dňoch mesta prevýšila doterajšie ročníky
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S výberom víťazného loga je 
spokojný aj primátor mesta Šte-
fan Bieľak, ktorý je za bežných 
okolností tvrdým zástancom 
pomenovania Beľan a slovu 
Belančan, ktoré je obsiahnuté 
v logu sa vyhýba: „Najmä pre 
mladú generáciu je pomenova-
nie obyvateľa Spišskej Belej slo-
vom Belančan bližšie a aj preto 
som v tomto prípade prižmúril 
oko,“ vyjadril sa primátor počas 
verejného vyhlásenia výsledkov 
súťaže na podujatí Dni mesta 
Spišská Belá, ktoré sa konalo 
v sobotu 4. júna 2016.

Zaujímavosťou súťaže je, 
že sa primátor Štefan Bieľak 
rozhodol udeliť aj Cenu primá-
tora mesta, ktorú získala Janka 
Olekšáková. V jej návrhu sa 
nachádza zakladateľ modernej 
optiky Jozef Maximilián Petzval, 
jedna z najvýznamnejších osob-
ností Spišskej Belej. „Tento návrh 
má hneď oslovil, je veľmi kre-
atívny. Plánujeme ho využívať 
na reprezentačných aktivitách 
mesta. Jeho výhodou je možnosť 
variovať obrazy vo filme podľa 
potreby,“ dodal primátor mesta 
Spišská Belá.

Obaja autori ocenených návr-
hov si prevzali za svoje návrhy 
finančnú odmenu 50 € a samo-
zrejme novučičké tričko Spišskej 
Belej s víťazným logom.

Touto cestou sa zároveň ch-
ceme poďakovať všetkým, ktorí 
ste sa zapojili do tejto súťaže. 
Bola radosť sledovať, koľko 
talentovaných ľudí sa nachádza 
v Spišskej Belej a jej okolí.

Cyklistické tímy prešli spolu 
krásnych 1 121,8 km

Počas sobotňajšieho progra-
mu sa v rámci Dní mesta Spišská 
Belá uskutočnilo aj vyhodnote-
nie celoslovenskej kampane na 
podporu nemotorizovaných 
vozidiel s názvom Do práce 
na bicykli, o ktorej sme sa vás 
priebežne informovali na našej 
webovej stránke ako aj v minu-
lom vydaní Spišskobelianskeho 
spravodaja. Našich päť belian-
skych tímov sa nedalo zahanbiť 
a za súťažný mesiac máj spolu 
„napedálovali“ úctyhodných 
1 121,8 km, ktoré tak Spišskú 
Belú umiestnili na 51. priečku 
z celkového počtu 70 prihláse-
ných samospráv. Súťažiaci si 
na pódiu prevzali za ich účasť 

na tejto životnému prostrediu 
prospešnej kampani malý dar 
od mesta Spišská Belá v podo-
be knižnej publikácie a nového 
mestského oficiálneho trička. 
Dar im odovzdala Alexandra 
Olekšáková, jedna z koordiná-
toriek súťaže, ktorá zároveň po-
ďakovala všetkým zúčastneným 
tímom za ich odhodlanie a vy-
trvalosť počas priebehu súťaže 
a zároveň vyzvala všetkých prí-
tomných, aby sa na budúci rok 
neváhali zapojiť aj oni! Veď ide 
o výbornú myšlienku pri ktorej 
sa riadne zabavíte!

Výsledky súťaže:
Celkovo tímy prešli na bi-

cykli 1 121,8 km a najazdili 362 
jázd bicyklom do práce, čím 
spolu ušetrili 281.034 CO2 (kg) 
v meste.

Tím Plastiflex (889. miesto) 
za PLASTIFLEX Slovakia s.r.o.– 
524,0 najazdených km a spolu 
najazdili 76 jázd na bicykli do 
práce. Členovia: Marián An-
dráš (286,40 km) a Matej Miko 
(237,61 km)

Tím Belan (1 243. miesto) 
za C.I.M.A. Slovakia – 191,6 
najazdených km a spolu prešli 
na bicykli 158 jázd. Členovia: 
Miroslava Hoholová (48,00 km), 
Vladimír Hohol (63,00 km), Oľga 
Lukáčová (38,40 km), Ján Lukáč 
(42,24 km)

Tím Helas (1 316. miesto) za 
AT TATRY s.r.o. – 164,8 najazde-
ných km a spolu prešli na bicykli 
35 jázd. Členovia: Silvia Hlatká 
(154,00 km) a Helena Neupaue-
rová (10,80 km)

Tím Petzvalovci (1345. 
miesto) za ZŠ J. M. Petzvala 
– 154,0 najazdených km a spolu 
prešli na bicykli 56 jázd. Členo-
via: Jaroslav Dobeš (106,00 km) 
a Dana Olekšáková (48,00 km)

Tím Separé (1 556. miesto) 
za Mestský úrad Spišská Belá 
– 69,3 najazdených km a prešli 
spolu na bicykli 41 jázd. Čle-
novia: Alexandra Olekšáková 
(52,80 km) a Marta Hlaváčová 
(16,50 km)

Spišskobeliansky kotlík 
poputoval tímu Kiki

V sobotu 4. júna 2016 sa ná-
mestie pred mestským úradom 
ponorilo do vôní gulášu, ktoré 
určite lákali široko ďaleko kaž-
dého gurmána. A čudovali by 
sme sa, ak by tomu tak nebolo! 
Veď v súboji o Spišskobeliansky 

kotlík si zmerali svoje sily okrem 
debutantov, najmä zabehnuté 
a skúsené tímy, ktoré sa súťaže 
vo varení gulášu zúčastňujú 
pravidelne každý rok počas 
Dní mesta Spišská Belá. Súťaž sa 
odštartovala dopoludnia o 11.00 
hod. a ukončená bola o 15.00 
hod., kedy sa už k finálnym kuli-
nárskym jedlám dostala odborná 
porota, ktorá mala možnosť hod-
notiť guláše navarené týmito 20. 
družstvami: Kiki team Spišská 
Belá, Balamuty Spišská Belá, 
Automotoklub Spišská Belá + 
Racing klub, divadelníci z The-
atrobalans Spišská Belá, Chova-
telia Spišská Belá, MŠK Spišská 
Belá – Bedmintonový oddiel, 
Stoláriky Spišská Belá, MŠK 
Spišská Belá – Stolnotenisový 
oddiel, Face club Spišská Belá, 
MŠK Spišská Belá – Futbalový 
oddiel, GKT Spišská Belá, Kato-
lícka jednota Spišská Belá, Mesto 
Spišská Belá, Rybári Spišská Belá, 
Dobrovoľný hasičský zbor Spiš-
ská Belá, Jaskyniari Spišská Belá, 
Angels a JMG Stav.

Odborná porota napokon 
rozhodla, že najlepší guláš 
navaril Kiki team zo Sp. Belej, 
ktorý si okrem putovného Spiš-
skobelianskeho kotlíka prevzal aj 
finančnú odmenu 70 eur. Druhé 
miesto obsadili športovci z tímu 
Balamuty, ktorí boli za svoj guláš 
odmenení 50 eurami a krásne tre-
tie miesto a finančnú odmenu 30 
eur patrí tímu Racing a Automo-
toklub Spišská Belá. Výhercom 
gratulujeme a všetkým, ktorí sa 
postarali o túto príjemnú vôňu 
na námestí Spišskej Belej ďa-
kujeme za účasť. Tešíme sa na 
vás v ďalšom ročníku súťaže vo 
varení gulášu o putovný Spišsko-
beliansky kotlík! Zároveň ďaku-
jeme všetkým spišskobelianskym 
spolkom, ktoré na námestí počas 
celého sobotného popoludnia 
prezentovali svoju činnosť.

Mestské firemné športové 
hry 2016

Aj tohtoročné oslavy Dní 
mesta Spišská Belá sme od-
štartovali v športovom duchu 
a to Mestskými športovými 
firemnými hrami, ktoré sa 
konali už po štvrtýkrát. 3. júna 

2016 sa v hojnom počte strelo 
v priestoroch ZŠ J. M. Petzvala 
osem družstiev pozostávajúcich 
zo zamestnancov firiem, ktoré sa 
nachádzajú v Spišskej Belej a jej 
okolí, aby si zmerali svoje špor-
tové zdatnosti v disciplínach 
futbal, volejbal a florbal. Telo-
cvičný areál školy (telocvičňa 
a ihrisko) privítal družstvá 
tvorené zástupcami týchto 
organizácii a firiem: CIMA 
SLOVAKIA s.r.o. Spišská Belá, 
Polícia Spišská Belá (obvodné 
oddelenie PZ), Mesto Spišská 
Belá, PLASTIFLEX Slovakia s. r. 
o. Kežmarok, TATRALIFT a. s. 
Kežmarok, Poľnohospodárske 
družstvo Tatry Spišská Belá, 
HENGSTLER s.r.o. Kežmarok 
a JAVORINA v. d. Spišská Belá.

Konečné umiestnenia:
Volejbal:
1. miesto – HENGSTLER 

s.r.o. Kežmarok
2. miesto – TATRALIFT a. s. 

Kežmarok
3. miesto – JAVORINA v. d. 

Spišská Belá
Futbal:
1. miesto – PLASTIFLEX 

Slovakia s. r. o. Kežmarok
2. miesto – Polícia Spišská 

Belá (obvodné oddelenie PZ)
3. miesto – HENGSTLER 

s.r.o. Kežmarok
Florbal:
1. miesto – Polícia Spišská 

Belá (obvodné oddelenie PZ)
2. miesto – Mesto Sp. Belá
3. miesto – PLASTIFLEX 

Slovakia s. r. o. Kežmarok
Absolútnym víťazom hier 

sa stala Polícia Spišská Belá 
(obvodné oddelenie PZ).

Poďakovanie patrí všetkým 
zástupcom zúčastnených firiem 
a organizácii, ako aj ich nadria-
deným (resp. majiteľom firiem), 
ktorí ich uvoľnili z práce na túto 
zaujímavú akciu, ktorej cieľom 
je okrem aktívneho pohybu, aj 
pekná myšlienka a teda spozná-
vať sa navzájom a zažiť veľa 
zábavy. Sme radi, že aj Mestské 
firemné športové hry sa pomaly 
zaradzujú medzi tradičné pod-
ujatia, ktoré organizuje mesto 
Spišská Belá. Už teraz sa veľmi 
tešíme na piaty ročník. 

Účasť na Dňoch mesta prevýšila doterajšie ročníky

www.spisskabela.sk
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Ako súčasť programu Dní 
mesta Spišská Belá sa uskutočnil 
v sobotu 4. júna 2016  12. ročník 
Belianského škovránka. Túto 
prezentáciu materských škôl 
nášho regiónu v tanci a speve 
zastrešuje naša materská škola 
nielen organizačne, no deti pod 
vedením pani učiteľky  Mariky 
Čížikovej každoročne vystúpia 
so svojím programom. Tento rok 
sa uviedli ako prví s pásmom 
Jarná brána. Naškrobené sukne 
z modrotlače, stužky vo vlasoch, 
ľanové blúzky a košele spolu 

Beliansky škovránok

s koženými krpcami umocnili 
celkový dojem z tancov a piesní. 
Ochotná mamička dvoch malých 
tanečníkov  Mirka Malichová sa 
postarala o živú hudbou v zlo-
žení husle, basa a harmonika. 
Náš folklórny súbor Dukátik 
zožal veľký potlesk a uznanie 
divákov. 

V poradí druhá sa predsta-
vila Materská škola Lendak. 
Počas znenia hudby mladého 
harmonikára deti v tradičnom 
lendackom kroji spievali goral-
ské piesne. Trblietavé lajbliky 

dievčat a goralské klobúčiky 
na chlapčenských hlavách sa 
vynímali počas tančekov na 
javisku. 

I keď deti z Materskej školy 
pri ZŠ Slovenská Ves dopre-
vádzala hudba z CD, nijako 
nezaostali za ostatnými vy-
stupujúcimi. Ich veselé pásmo 
plné tančekov, piesní a hier bolo 
starostlivo pripravené a predve-
dené belianským divákom.

Program ukončili tempe-
ramentní tanečníci a speváci 
z MŠ Výborná. Žiarivé čer-

venožlté kostýmy a cigánske 
piesne, prirodzené pohybové 
schopnosti tak typické pre róm-
sku komunitu a veselosť týchto 
detí, to všetko sa spojilo v  pásme 
nazvanom Deti vetra.

 Hodiny trpezlivých nácvikov 
s pani učiteľkami sa premietli do 
príjemné popoludnia  našich naj-
menších. Slnečné počasie, občer-
stvenie od štedrých sponzorov, 
no predovšetkým veľký aplauz 
rodičov i divákov odmenili sna-
hu všetkých zúčastnených.

Mgr. Alžbeta Kisková

Mesiac jún sa pre Spišskú 
Belú niesol okrem veľkolepých 
osláv Dní mesta Spišská Belá 
aj v duchu udržiavania našich 
dobrých vzťahov a väzieb 
s partnerskými mestami v za-
hraničí. V úvode mesiaca sme 
v Spišskej Belej privítali delegá-
ciu z partnerského mesta Brück 
v Nemecku, ktorá sa zúčastnila 
práve osláv Dní mesta Spišská 
Belá počas víkendu 4. – 5. júna. 
Týždeň po týchto oslavách 
vycestovala naša delegácia 
tvorená učiteľkami základných 
škôl zo Spišskej Belej ako aj zá-
stupcami mestského úradu na 

Spišská Belá v Brücku a Ozarowe

trojdňovú návštevu školského 
festivalu konanú v nemeckom 
Brücku. Ako zhodne tvrdia 
všetci zúčastnení, návšteva 
bola veľmi inšpiratívna a prí-
jemná. Odniesli si z nej mnoho 
pozitívnej energie a nadobudli 
nové poznatky, ktoré určite 
využijú aj na pôde našich škôl. 
V Nemecku nás od 11. – 13. 
júna reprezentovali Mgr. Silvia 
Belončáková, Mgr. Monika Gur-
ková, Mgr. Dagmara Buricová, 
Mgr. Viera Michlíková, Mgr. 
Monika Kovaľová,  Mgr. Silvia 
Antosiewiczová, Jozef Kuna, 
Ján Suchanovský.

Počas júnového víkendu 19. 
– 20. 6. prijala Spišská Belá po-
zvanie od partnerského mesta 
Ozarow v Poľsku na ich mest-
ské oslavy. Týchto osláv mesta 
Ozarow sa zúčastnili Jozef 
Kuna, Mgr. Marek Podolinský, 

Veronika Ivančáková, Ondrej 
Firek a Ing. Lukáš Hotary. 
Naši belianski zástupcovia nás 
zároveň s pekným výsledkom 
reprezentovali na futbalovom 
zápase, ktorý bol súčasťou 
týchto osláv a skončili tretí. 

Mesto Spišská Belá získalo 2 000 eur na opravu a údržbu hasičskej 
techniky. Dotáciu mu na základe žiadosti primátora nášho mesta 
a odporúčania ministra vnútra SR poskytla Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR Bratislava. Okrem už pravidelnej každoročnej dotácii vo 
výške 2000 EUR na činnosť dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) 
tak dostali naši hasiči ďalších 2000 EUR na opravu súčasnej hasič-
skej techniky. O konkrétnom použití tejto dotácie rozhodnú samotní 
hasiči, ktorí musia tieto financie minúť do konca augusta.

Dvetisíc eur pre hasičov na 
údržbu techniky

Mesto Spišská Belá pravidel-
ne organizuje v spolupráci s po-
pradskou pobočkou Národnej 
transfúznej stanice bezplatné 
darovanie krvi pod názvom 
Primátorská kvapka krvi. V pia-
tok 10. júna 2016 sa rozhodlo 43 
dobrovoľných darcov krvi prísť 
podporiť dobrú vec (avšak nie 
všetci nemohli pre zdravot-
né prekážky darovať krv). 
V priestoroch mestského úradu 
od 8. do 12. hodiny darovalo krv 
aj niekoľko prvodarcov. Okrem 
príjemného pocitu z dobrého 
skutku si všetci darcovia od-
niesli domov malú pozornosť 
v podobe knihy - monografie 
o Dr. Greisigerovi ako dar od 
primátora nášho mesta. 

Primátorská kvapka krvi 2016

A nakoľko môžeme s rados-
ťou konštatovať, že táto akcia sa 
stáva čoraz navštevovanejšou, 
mesto Spišská Belá sa rozhodlo 
zorganizovať dobrovoľné daro-
vanie krvi tri krát ročne. A teda 
okrem februárovej Valentínskej 
kvapky krvi a júnovej Primátor-
skej kvapky krvi, budete môcť 
pomáhať tým, ktorí to potrebujú 
aj na Študentskej kvapke krvi, 
ktorá sa bude konať v októbri. 
Všetkým darcom ešte raz ďa-
kujeme!
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Svetový deň pohybu – World 
Challenge Day rozhýbal aj 
v tomto roku naše mesto. 25. 
mája 2016 sme sa v pohybovom 
zápolení porovnávali s partner-
ským mestom  Nováky a v rám-
ci národnej súťaže boli výsledky 
dosiahnuté v našich mestách 
navzájom porovnané.

Do športových aktivít sa za-
pojili Spišskobeľania a návštev-
níci mesta všetkých vekových 
skupín. Hlavne však hlavne 
deti a mládež, ktorých záujem 
o športové, pohybové a súťaž-
né aktivity bol najväčší. Účasť na 
jednotlivých športoviskách bola 
pomerne dobrá. Najväčší záujem 
o aktívny pohyb bol medzi ško-
lákmi nielen priamo v Spišskej 
Belej, ale aj na školách v obvo-
de Školského úradu Spišská 
Belá. Športové aktivity sa kon-
centrovali prevažne do areálov 
škôl, kde sa o športovcov starali 
koordinátori podujatia. Aktivity 
(športové, súťaže, pohybové, si-
lové, tanečné) mali v tomto dni 
svoje dominantné postavenie 
v jednotlivých základných ško-
lách, špeciálnych základných 
školách, v materských školách 
a centre voľného času Školského 
úradu Spišská Belá. Na pohybo-
vé aktivity detí, ale aj dospelých 
občanov mesta, sa plne využil 
cyklochodník, ihriská, verejné 
priestranstvá, kde zúčastnení 
svojimi výkonmi podporovali 
mesto v národnej súťaži. 

K celkovému výsledku 
v rámci tohtoročnej súťaže 
Challen ge Day prispeli aj 
Múzeum J. M. Petzvala, fit-
nescentrum Aqabela, Zaria-
denie opatrovateľskej služby 
- Strážky a Javorina, v. d., ktorej 
zamestnanci zabehli štafetový 
maratón, členovia Faceclubu, 
ktorí v popoludňajších hodi-
nách aj napriek búrke a ďalším 

Do Svetového dňa pohybu sa zapojilo takmer 50 % Beľanov

kvapkám dažďa pripravili na 
námestí zaujímavé pohybové 
disciplíny, ako napr. skákacie 
nohy, streetbalový kôš, slac-
kline, aktivizovali obyvateľov 
mesta a návštevníkov.

Challenge Day je  súťažou 
miest s približne rovnakým 
počtom obyvateľov, ktorí sa 
v priebehu dňa zapoja do ľu-
bovoľných pohybových aktivít, 
zvyšujúcich pulzovú frekvenciu, 
ako napr. chôdza, beh, plávanie, 
bicyklovanie, tanec, erobik, zá-

bavné pohybové hry a pod., 
v trvaní  nepretržite  15 minút.

Po vyhodnotení zapojenia 
sa občanov a návštevníkov 
mesta do pohybových aktivity, 
môžeme uviesť tieto výsledky 
za rok 2016: 

Do Challenge Day sa v Spiš-
skej Belej zapojilo  46,34 % 
všetkých obyvateľov mesta 
(do športovania sa zapojilo 
3 052 obyvateľov a návštev-
níkov mesta, z toho 2 440 detí 
a mládeže zo škôl a školských 

zariadení v správe Školského 
úradu Spišská Belá). 
Ďakujeme všetkým, ktorí 

sa svojou pohybovou aktivitou 
zapojili do napĺňania cieľov 
CHALLENGE DAY – Dňa 
výzvy.

Veľké poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave a realizácii tohto podu-
jatia, a to hlavne organizátorom, 
ktorí túto peknú aktivitu pripra-
vili, primátorovi mesta Spišská 
Belá za podporu podujatia 
a Asociácii športu pre všetkých 
Slovenskej republiky, ktorá túto 
aktivitu na národnej úrovni za-
strešovala. Definitívne výsledky 
za celé Slovensko ešte nie sú zná-
me, nateraz nevieme, či sme boli 
lepší či horší než Nováčania, ale 
aj tak sme cieľ podujatia splnili 
– hýbali sme sa!

Dúfame, že v pohybe sa 
stretneme aj na budúci rok 
a urobíme niečo pre seba, svoje 
zdravie a svoje mesto. 

Mgr. Edita Svocáková, 
Školský úrad Spišská Belá

Mestské lesy Spišská 
Belá využili tohtoroč-
né priaznivé jarné 
počasie na obnovu 
územia mestských 
lesov, a to zales-
ňovaním. Celkovo 
sme tento rok zalesnili 
územie mestských lesov po-
škodené kalamitou spôsobenou 
vetrom a kôrovcom na ploche 85 
ha s celkovým počtom 392 tisíc 
kusov sadeníc. Najviac sa vysadi-
li dreviny buka (203 000 ks), jedle 
(60 000 ks), smrekovca (49 000 
ks), borovice (29 000 ks) a smre-
ka (51 000 ks). Sadenice, ktoré 
sa použili na zalesňovanie, boli 
z vlastnej lesnej škôlky, ale pod-

Obnova mestských lesov pokračuje
statnú časť sadeníc sme 

museli nakúpiť, nakoľko 
si také veľké množstvo 
nevieme sami vypes-
tovať. Od roku 1993, 
kedy mesto prevzalo 

lesy do vlastnej správy, 
to bol najväčší počet vy-

sadených nových stromčekov 
vysadených v jednom roku. Od 
vetrovej kalamity z roku 2004 
sme vysadili v mestských lesoch 
celkom 2 455 000 stromčekov, 
z toho jedľa 805 000 ks, borovica 
802 000 ks, buk 338 000 ks, smre-
kovec 239 000 ks, smrek 185 000 
ks, javor 57 000 ks, jaseň 29 000 
ks,  jelša 4 000 ks a brest 500 ks 
a obnovili územie na ploche 361 

ha. Týmto drevinovým zložením 
lesníci menia doterajšie smrekové 
porasty na stabilnejšie zmiešané 
lesy s prevahou listnatých stro-
mov. Na zalesňovaní sa tohto 
roku podieľali okrem živnost-
níkov Martina Čarnogurského, 
Jozefa Lihoňa, Valenta Majerčáka 
a Petra Dragašeka aj dobrovoľní-
ci zo Spišskej Belej a to na akcii 
„Posaď si svoj strom“ a členovia 
Mestského poľovníckeho spol-
ku Poľana Spišská Belá. Touto 
cestou sa im chceme poďakovať 
a zároveň aj poďakovať mestu za 
poskytnutú dotáciu na nákup 
sadeníc a aj samotnú výsadbu 
stromčekov.

Ing. František Pisarčík
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Dňa 16. júna 2016 prijal v dopoludňajších ho-
dinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, 
ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch 
okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej 
sieni mestského úradu sa na túto počesť zišlo 
26 oslávencov. Každému z jubilantov osobitne 
zablahoželal k narodeninám a zároveň odovzdal 
finančný dar a kyticu kvetov. Na záver si všetci 
prítomní štrngli na zdravie s čašou vína a spoločne 
zaspievali s belianskou skupinou Belan  „Živio.“ 
Hneď popoludní sa konal slávnostný obrad aj 
pre 22 najmladších občiankov mesta Spišská Belá. 
Primátor odovzdal rodičom novonarodených detí 
finančný dar a kyticu kvetov. Zároveň im poprial 
veľa zdravia, lásky a radostných chvíľ strávených 
s ich ratolesťami. O pekný program počas obradu 
prijatia novonarodených detí sa postarali žiaci 1. 
ročníka ZŠ Štefánikovej pod vedením pani učiteľky 
Mgr. Beáty Gotzmannovej.

Prijatie jubilantov 
a novonarodených detí

Mestská knižnica v Spišskej 
Belej sa aj tento rok zapojila do 
projektu detského čitateľského 
maratónu s názvom Čítajme si!, 
ktorý vznikol pred ôsmimi rok-
mi s cieľom pritiahnuť k čítaniu 
viac detí a zároveň poukázať na 
význam literatúry pre detského 
čitateľa.Organizátorom ma-
ratónu je Linka detskej istoty 
a krstnou mamou projektu je 
pani Oľga Feldeková. V tomto 
ročníku podujatia „Čítajme si“ 
si nahlas čítalo až 40 954 detí 
a mladých ľudí z 237 miest 
a obcí na Slovensku.

Detský čitateľský maratón

V Spišskej Belej sa 2. júna 
2016 do tohto šesť hodinového 
maratónu zapojilo spolu 190 
detí zo ZŠ J. M. Petzvala a zo ZŠ 
Štefánikovej, ktoré sa striedali 
v polhodinových intervaloch 
v menších skupinkách. Vedú-
ca mestskej knižnice, p. Eva 
Janusová vybrala na čítanie 
mladým čitateľom knižný titul 
s názvom Grázlik Gabo, ktorý 
napísala FrancescaSimon a me-
dzi mládežou je mimoriadne ob-
ľúbený. Každý aktívny účastník 
maratónu dostal za svoje čítanie 
ako odmenu záložku do knihy.

Prešovský samosprávny 
kraj (PSK) na zasadnutí Za-
stupiteľstva PSK dňa 20. júna 
2016 schválil poskytnutie do-
tácii z rozpočtu PSK. Dotácie 
z rozpočtu krajskej samosprávy 
v celkovej výške 434 000 eur 
smerovali hlavne mestám, 
obciam, tretiemu sektoru a ne-
ziskovým organizáciám na ak-
tivity v troch oblastiach – šport, 
kultúra a sociálne služby.

Poslanci podporili spolu 289 
žiadateľov z celkového počtu 
420 žiadostí, ktoré prišli do 30. 
apríla. Predkladatelia požadova-
li dotácie v celkovej výške 1,35 
milióna eur, napokon dostali asi 
tretinu – 434 000 eur.

Tradične najviac projektov 
sa týkalo kultúrnych aktivít, 
v rámci ktorých prišlo 223 
žiadostí, z tohto počtu uspelo 

Prešovský samosprávny kraj podporí šport, kultúru a sociálne veci
172 žiadateľov. Poslanci im pri-
delili dotácie v objeme viac ako 
246 000 eur. Nasleduje program 
šport. Z počtu 179 žiadateľov 
uspelo 109 projektov s celko-
vou dotáciou takmer 173 000 
eur. Najmenší záujem bol o ob-
lasť sociálnych služieb, v rámci 
ktorej prišlo 18 žiadostí. Osem 
projektov získalo dotácie v cel-
kom objeme 14 800 eur.

Predkladatelia sa najviac 
sústredili na získanie dotácií 
na živú kultúru, kam patria 
festivaly, koncerty, súťaže. Na 
bežné výdavky kraj pridelil 
318 040 eur a suma 115 000 
eur má charakter kapitálových 
výdavkov.

Dotácie sa prideľovali v mi-
nimálnom objeme 1 000 eur 
a v maximálnom objeme 5 000 
eur. O pridelených financiách 

rozhodovali výlučne poslanci 
krajského parlamentu. Každý 
z nich mohol prerozdeliť 7 000 
eur. Po rokovaniach došlo k 
vzájomnej dohode podľa jed-
notlivých okresov, kde sa každý 
z poslancov stotožnil s rozdele-
ním dotácie za okres.

Podporu získalo aj Občianske 
združenie Jánske blato na podu-
jatie Jánske blato 2016 vo výške 
2 000 EUR, Automotoklub Spiš-
ská Belá na podujatie 30. ročník 
medzinárodných orientačných 
automobilových pretekov 

O Pohár S. Rusiňáka vo výške 
1 500 EUR a Mesto Spišská Belá 
na podujatie Kaštieľne hry 2016 
vo výške 1 000 EUR.

Žiadatelia sa musia na finan-
covaní projektov spolupodieľať. 
Kraj mohol prideliť najviac 
80 percent sumy z celkových 
nákladov. Projekty je potrebné 
zrealizovať do 30. novembra, 
aby kraj mal čas na zúčtovanie 
a do konca decembra stihol po-
ukázať peniaze. Zoznam schvá-
lených žiadostí je zverejnený na 
www.po-kraj.sk.

Spoločenská kronika 
V MÁJI 2016

• narodili sa: Oliver Smolen, ElissaBlanárová, Nikola Gem-
zová, Timotej Repel, Karin Mirgová, Nathaniel Pisarčík, Julián 
Zachar.

• navždy nás opustili: Gabriela Dúbravská vo veku 87 rokov, 
Mária Nevrlyová vo veku 82 rokov, Gejza Roth vo veku 81 rokov, 
Mária Batthyányová vo veku 69 rokov, Ján Zoričák vo veku 63 
rokov, František Miškovič vo veku 26 rokov, Dávid Blaško vo 
veku 23 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Albín Porubovič – 91 rokov, 
Anna Chovancová – 90 rokov, Eva Stupeňová – 80 rokov, Jozef 
Dudas – 75 rokov, Alojz Kovalčík – 75 rokov, Oľga Krempaská 
– 75 rokov, Marianna Ramsová – 75 rokov, Mária Hozzová – 70 
rokov, Elena Nikerlová – 70 rokov, Alojz Pompa – 70 rokov, Štefan 
Zemjanek – 70 rokov. 

Memoriál Mikuláša Garaniča
Z dôvodu rekonštrukcie športového ihriska s umelou trávou na 
Moskovskej ulici sa futbalový turnaj Memoriál Mikuláša Garaniča 
uskutoční v inom náhradnom termín po rekonštrukcii ihriska 
(pôvodný termín 10. 7. 2016, nový termín asi august 2016).
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Mesto Spišská Belá sa 
uchádzalo v rámci programu 
Pamäťové inštitúcie – odborná 
činnosť knižníc a knižničná 
infraštruktúra o poskytnutie fi-
nančných prostriedkov z Fondu 
na podporu umenia. 

Náš projekt s názvom Mo-
dernizácia interiérového vyba-
venia priestorov Mestskej kniž-
nice v Spišskej Belej, v ktorom 
sme žiadali o poskytnutie sumy 
9 000 eur na modernizáciu a vý-
menu interiérového zariadenia 

Z Fondu na podporu umenia 6 000 € pre našu knižnicu
(knižných regálov) bol úspešný. 
Podali sme projekt s celkovým 
rozpočtom 11 670 eur so spolu-
financovaním mesta čiastkou 
2 670 eur. Napokon nám bola 
pridelená dotácia vo výške 
5 000 eur, pričom mesto už uro-
bilo aj verejnú súťaž a nakoniec 
je na tento nábytok potrebných 
celkovo 8 112 eur, a teda mesto 
doplatí z vlastného rozpočtu 
len sumu 3 112 eur, hoci pô-
vodne plánovalo sumu 9 700 
eur. Knižné regály sa budú 

vyrábať na mieru a budú do-
dané v priebehu augusta 2016 
(po ukončení modernizácie 
priestorov knižnice).

Z Fondu na podporu umenia 
nám bol schválený ešte jeden 
projekt pod názvom Akvizícia 
Mestskej knižnice v Spišskej 
Belej pre rok 2016. Tešíme sa, 
že bol tento projekt tak ako po 
minulé roky, tak aj tento rok 
úspešný a znovu nám budú 
poskytnuté finančné prostried-
ky na kúpu nových knižných 

titulov. Na rozšírenie nášho 
knižničného fondu v mestskej 
knižnici nám bola poskytnutá 
dotácia 1 000 eur a spolufinan-
covanie mesta bude vo výške 
170 eur. Na tento účel sa nakú-
pia rôzne druhy kníh – jazykové 
a výkladové slovníky, encyklo-
pédie, populárna, odborná 
a náučná literatúra, slovenská 
pôvodná tvorba a tvorba slo-
venských autorov. Uvedené 
financie je potrebné použiť do 
konca tohto roka.

Cez prázdniny 
knižnica 
a múzeum 
zatvorené

Mesto Spišská Belá pripra-
vuje počas letných prázdnin 
modernizáciu priestorov 
mestskej knižnice v Spišskej 
Belej. Vzhľadom na to Mestská 
knižnica oznamuje čitateľom, 
že v čase od 29. júna do 31. 
augusta 2016 bude knižnica za-
tvorená pre verejnosť. Taktiež 
v tomto čase bude zatvorené 
aj Múzeum Dr. Michala Grei-
sigera. Prosíme čitateľov, aby 
do 28. júna 2016 vypožičané 
knihy vrátili, alebo si ich prišli 
predĺžiť dobu výpožičky a zá-
roveň si vypožičali knihy, ktoré 
bude možné vrátiť v septembri 
– bez upomínania a sankčných 
poplatkov. Ďakujeme za pocho-
penie a trpezlivosť a veríme, že 
od septembra sa budete v mest-
skej knižnice cítiť komfortnejšie 
v jej vynovených priestoroch.

Dňa 24. 6. 2016 vytváral 
Face club branné cvičenie pre 
žiakov ZŠ M. R. Štefánika. Na 
futbalovom ihrisku v Stráž-
kach bol pre nich prichystaný 
netradičný program. Žiaci si 
mohli vyskúšať skákacie 
nohy, netradičné hry, loptové 
hry, speedminton, a mnoho 
ďalšieho. 

Branné 
cvičenie 
s Face clubom

www.spisskabela.sk
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Na základe výzvy Minis-
terstva školstva SR pripravilo 
Mesto Spišská Belá malý projekt 
na vybudovanie bezbariérové-
ho vstupu do prednej a zadnej 
budovy Základnej školy na 
Štefánikovej ulici. Minister-
stvo školstva SR schválilo len 
21 projektov na „Odstránenie 
stavebných bariér v základ-
ných školách, ktoré navštevujú 
žiaci so zdravotným postih-
nutím“. Medzi úspešnými je 
aj projekt Mesta Spišská Belá 
po názvom Základná škola, 
Štefánikova 19, Spišská Belá 
– otvorená škola bez bariér. Na 
základe tohto projektu bola 
mestu schválená dotácia zo 
štátneho rozpočtu vo výške 

Dotácia 18-tisíc eur na bezbariérový prístup 
do školy

18 000 EUR. Tieto finančné 
prostriedky budú použité počas 
letných prázdnin na stavebnú 
úpravu schodiska pri vstupe 
do areálu školy (pri prednej 
budove), ktoré je v zlom tech-
nickom stave a tiež na úpravu 
schodiska do zadnej budovy. 
A teda budú zriadené dva bez-
bariérové vstupy. Ďakujeme za 
pekný darček k 145. výročiu 
založenia školy. A to ešte nie je 
všetko. Na najbližšom zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva 23. 
júna sa bude rozhodovať finan-
covaní prístavby k prednej bu-
dove školy, v rámci ktorej by bol 
zriadený uvedený nový vstup 
do školy vrátane vstupnej haly 
s prechodom k zadnej budove 

a so zriadením novej zborovne 
pre učiteľov na poschodí, čí sa 
uvoľní jedna učebňa pre žiakov. 
Tak držme palce, aby sa našli 
na to finančné zdroje v rozpočte 
mesta a aby sa už počas týchto 
letných prázdnin zrealizovala 
aj táto prístavba, čo by zmenilo 
celkový dizajn budovy školy. 
Zároveň mesto už dostalo na 
svoj účet 60-tisíc EUR z minister-
stva školstva na prístavbu telo-
cvične tejto školy, kde sa zriadia 
šatne a potrebné zázemie, o čom 
vás budeme informovať neskôr 
po spracované projektovej doku-
mentácie, pričom realizácia by 
mala prebehnúť koncom toho 
kalendárneho roka a začiatkom 
budúceho roka.

Mesto Spišská Belá hľadá 
nové opatrovateľky pre opat-
rovanie občanov mesta v ich 
bytoch, ak je im priznaná indi-
viduálna opatrovateľská služba, 
ktorú zabezpečuje mesto. Preto 
mesto oznamuje najmä obyva-
teľom mesta, ktorí majú záujem 
pracovať v pozícii opatrovateľ 
(ka) vykonávajúca službu v byte 
klienta, že môžu kontaktovať 
Ing. Annu Mlákovú, kancelária 
č.1 na prízemí mestského úradu 
(odd. sociálnych vecí – tel. 052/
468 05 18). Je potrebné mať ukon-
čené úplné stredné vzdelanie s 
príslušným zameraním alebo 
absolvovanie akreditovaného 
kurzu opatrovateľky v rozsahu 
najmenej 220 hodín. 

Hľadajú sa 
opatrovateľky

Mesto Spišská Belá bolo zapojené do komunitného programu s názvom Vy rozhodu-
jete, my pomáhame, ktorý organizovala sieť predajní TESCO (o tomto projekte sme vás 
informovali v Spišskobelianskomspravodaji 5/2016). Spišská Belá sa v rámci programu 
prezentovala s vlastným projektom Mestská záhrada pre všetky generácie v Spišskej 
Belej. Okrem projektu Mesta Spišská Belá ste v belianskej predajni Tesco mohli zahla-
sovať aj za projekty Zaži to! (Expression o. z., Spišská Belá) a Cyklostudnička (Môj kraj 
o. z., Stará Ľubovňa).

Napokon ste svojimi hlasmi rozhodli nasledovne:
1.  miesto: Cyklostudnička/Môj kraj o. z., Stará Ľubovňa – 10 481 hlasov
2.  miesto: Mestská záhrada pre všetky generácie v Spišskej Belej/Mesto Spišská Belá 

– 7 347 hlasov
3.  miesto: Zaži to!/Expression o. z., Spišská Belá – 2 464 hlasov
V hlasovaní zvíťazilo Občianske združenie Môj kraj o. z., Stará Ľubovňa, ktoré zís-

kalo na realizáciu svojho projektu finančný príspevok 1 300 €.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania a podporili až 2 belianske pro-

jektové zámery.

Výsledky projektu sú už známe

Mesto Spišská Belá uskutočnilo v júni opravu prednej fasády meštianskeho domu 
na Hviezdoslavovej ulici č. 8, ktorý je majetkom mesta. Opravu tejto fasády odsúhlasil 
Krajský pamiatkový úrad v Prešove (pracovisko Poprad). Minulý rok mesto vymenilo 
na tomto dome okná a dvere na čelnej fasáde. V júni sa postupne opravili poškodené 
omietky a následne bola celá fasáda vymaľovaná. Tieto stavebné práce realizovala 
spoločnosť Remeslá Belá s.r.o. 

Oprava fasády meštianskeho domu 
na Hviezdoslavovej 8
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Keďže sa viacerí pýtajú na 
komplexnú rekonštrukciu, či 
opravu niektorých chodníkov 
v Spišskej Belej, vedenie mesta 
poskytlo nasledovné informácie:

Rekonštrukcia chodníka na 
ul. 1. mája – od Sintry po Novú 
ulici a chodníka na Novej ulici 
od č.1 po 11 a od č. 2-8 a od 
č. 22 po 36 (párne čísla) sa už 
viac krát odložila, najprv pre 
nedostatok financií, potom pre 
rekonštrukciu inžinierskych 
sietí na tejto ulici – najmä re-
konštrukciu elektrickej siete, 
ktorú chcú realizovať energetici 
– VSD a.s. Košice. Na podnet 
mesta energetici pred niekoľký-
mi týždňami predložili mestu 
technické riešenie rekonštrukcie 
ich elektrickej siete, ktorá bude 
spočívať v novom napojení tejto 
časti ulice na novú trafostanicu 
na Novej ulici vrátane uloženia 
elektrickej siete do zeme – do 
chodníka pred rodinnými do-
mami. To znamená, že sa zrušia 
všetky vzdušné elektrické vede-
nia, zrušia vzdušné elektrické 
prípojky k rodinným domom 
a demontujú sa elektrické be-
tónové stĺpy po druhej strane 
ulice. A táto nová elektrická sieť 
(VN a NN – káble) bude ulože-
ná do chodníka pred domami 

Rekonštrukcia chodníkov v Spišskej Belej

na ul. 1. mája po strane s pár-
nymi číslami domov, kde nie je 
ešte chodník zrekonštruovaný 
a tiež na uvedených úsekoch 
Novej ulice. Zároveň sa urobí 
pri týchto výkopových prácach 
príprava na optickú sieť a rovna-
ko mesto vybuduje nové verejné 
osvetlenie (kabeláž verejného 
osvetlenia sa dá tiež do chod-
níka), keďže to súčasné verejné 
osvetlenie sa bude rušiť, nakoľko 
je na betónových stĺpoch VSD, 
ktoré sa budú demontovať. 
S VSD a.s. Košice je dohodnutý 
termín rekonštrukcie elektrickej 
siete na rok 2017 a hneď po nich 
bude mesto realizovať komplex-
nú rekonštrukciu chodníkov na 
uvedených úsekoch Ulice 1. mája 
a uvedených úsekoch Novej uli-
ce. Napriek tomu, že finančné 
zdroje mesta sú limitované, tak 
táto rekonštrukcia chodníkov 
bude mať prioritu v roku 2017 
– nakoľko pôjde o spoločný 
projekt – postup mesta a VSD, 
ktorý je už dohodnutý.

Energetici v rámci tohto jed-
ného projektu zrekonštruujú aj 
elektrickú sieť na celej Krátkej 
ulici, a to rovnakým spôsobom 
ako na predchádzajúcich dvoch 
uliciach. Avšak na Krátkej ulici 
sa táto rekonštrukcia má zre-
alizovať tak, že sa chodníky 
nerozkopú v celom rozsahu, 
takže sa chodníky na tejto uli-
ci len vyspravia na miestach, 
ktoré budú prekopané a teda 
ich komplexná rekonštrukcia 
v roku 2017 sa zatiaľ neplánuje. 
Definitívne sa o spôsobe opravy 
chodníkov na Krátkej ulici roz-
hodne po uvedenej rekonštruk-
cii elektrickej siete.

Chodník na ulici Oslobodi-
teľov (najmä na strane s nepár-
nymi číslami domov) a chodník 
na Kúpeľnej ulici (nepárne čísla 

od č. 15 po Novú ulicu) – re-
konštrukcia uvedených dvoch 
chodníkov rekonštrukcia nebo-
la v Pláne investičných aktivít 
mesta pre rok 2016. Na návrh 
primátora mesta sa touto vecou 
zaoberali poslanci na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva 23. 
júna. Poslanci urobili prvý krok 
a doplnili do Plánu investičných 
aktivít mesta už pre rok 2016 aj 
komplexnú rekonštrukciu tých-
to dvoch chodníkov, ale zatiaľ sa 
nenašli potrebné fi nančné zdroje 
v rozpočte mesta ešte na tento 
rok (a to je ten druhý krok). K 
tejto veci sa poslanci ešte vrátia 
na svojom zasadnutí v auguste 
2016. Vedenie mesta v súčasnosti 
hľadá možnosti ako prefi nan-
covať prípadnú rekonštrukciu 
oboch týchto chodníkov ešte 
v roku 2016, nakoľko po ich 
opätovnej obhliadke možno 
konštatovať, že ich stav je na nie-
koľkých miestach veľmi zlý. Ak 
by sa mestu nepodarilo získať 
potrebné fi nancie do konca roka 
2016, tak rekonštrukcia týchto 
dvoch chodníkov sa naplánuje 
pre rok 2017. Vedenie mesta je 
však toho názoru, že opravovať 

najviac poškodené miesta na 
týchto chodníkoch nemá zmy-
sel, nakoľko je nevyhnutná ich 
komplexná rekonštrukcia.“

Chodník na Zimnej ulici 
od č. 54 – po č. 68 (laktáreň) 
a chodník na Tatranskej ulici 
od hokejového ihriska po bý-
valú kolkáreň – oba chodníky 
vyžadujú tiež komplexnú re-
konštrukciu, avšak dnes nie je 
možné odhadnúť, kedy sa budú 
rekonštruovať (či to bude v roku 
2017 alebo neskôr). Všetko bude 
závisieť od finančných možností 
rozpočtu mesta.

Pokiaľ ide o ulicu L. Medňan-
ského v Strážkach, mesto v tom-
to roku (júl - august) vybuduje 
nový chodník od „Tehelne“ po 
koniec Strážok (po dom p. Ťaž-
kej). Následne zostane zrekon-
štruovať ešte úsek od kostola po 
bývalú spoločenskú sálu a vy-
budovať úsek nového chodníka 
od novej IBV po „tehelňu“ po 
majetkoprávnym vysporiadaní 
vlastníctva k pozemkom pod 
budúcim chodníkom. Kedy sa 
budú realizovať tie dva spome-
nuté úseky, však v súčasnosti nie 
je možné určiť.

Na Továrenskej ulici v Spiš-
skej Belej bol obnovený verejný 
vodovod. Počas uplynulých týž-
dňov Podtatranská vodárenská 
spoločnosť a.s. Poprad v spo-
lupráci s Mestom Spišská Belá 
dobudovala (obnovila) verejný 
vodovod na Továrenskej ulici 
– v jej priemyselnej časti (od 
hlavnej cesty k Mestskému pod-
niku) v dĺžke cca 250 m. Mesto 
už pred 2 rokmi poukázalo na 

Dostavba (obnovenie) 
vodovodu na Továrenskej ulici

problém s existujúcim starým 
vodovodom, ktorý kapacitne 
nepostačoval a bol v zlom tech-
nickom stave. Touto investíciou 
sa tento verejný vodovod zokru-
hoval s existujúcim vodovodom 
a umožní sa nanovo napojiť 
existujúcim podnikateľským 
prevádzkam, ako aj niekoľkým 
rodinným domom. Obnovou 
tohto vodovodu financovali 
vodárne z vlastných financií.

HARMONOGRAM ZVOZU 
TRIEDENÉHO ODPADU
III.Q roka 2016

Plasty Papier Sklo Bioodpad
12. 7.
26. 7.
9. 8.

23. 8.
6. 9.

20. 9.

11. 7.
25. 7.
8. 8.

22. 8.
5. 9.

19. 9.

1. 7.
29. 7.
12. 8.
9. 9.

4. 7.
18. 7.
1. 8.

15. 8.
30. 8.
12. 9.
26. 9.

• Zrekonštruovaný nový chodník na Zimnej ulici od č. d. 46 po č. d. 53.
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Mesto Spišská Belá na zá-
klade požiadavky obyvateľov 
Kúpeľnej ulice bývajúcich 
v rodinných domoch za želez-
ničnou traťou (od č. 2 po č. 30) 
vybudovalo verejné osvetlenie aj 
na tejto odľahlejšej strane tejto 
ulice. Mesto dalo namontovať 
svietidlá na existujúce betóno-
vé stĺpy, pritom použilo staršie, 
ale stále funkčné svietidlá (36 
W), ktoré boli demontované po 
rekonštrukcii časti verejného 

osvetlenia (tam, kde boli nahra-
dené LED svietidlami). Takže 
jediným nákladom boli nákla-
dy na montáž týchto svietidiel, 
čo nebolo pre mesto finančne 
náročné. A zvýšil sa tým kom-
fort a bezpečnosť bývania aj na 
tejto časti Kúpeľnej ulice. Mesto 
však naďalej eviduje požia-
davku obyvateľov z tejto časti 
Kúpeľnej ulice na vybudovanie 
samostatného chodníka pred ich 
domami za traťou.

Verejné osvetlenie na Kúpeľnej 
ulici za traťou

V tomto týždni začali Želez-
nice SR plánovanú modernizá-
ciu nástupíšť na železničnej za-
stávke v Spišskej Belej. Cieľom 
je zjednodušiť nastupovanie 
cestujúcich do vlakov a tým 
zvýšiť komfort, ale najmä bez-
pečnosť pre cestujúcich. Záro-
veň je cieľom urobiť nástupištia 
bezbariérovými aj pre imobil-
ných cestujúcich, keďže modré 
vlakové súpravy sú už na to 
prispôsobené. Nové nástupištia 
budú zároveň osvetlené a budú 

Začala stavebná úprava nástupíšť železničnej zastávky

predĺžené, aby ich dĺžka zodpo-
vedala dĺžke vlakovej súpravy. 
Po tejto úprave Mesto Spišská 
Belá bude hneď realizovať aj 
úpravu (asfaltáciu) prístupovej 
cesty k zastávke v rámci asfal-
tácie cesty na Partizánskej ulici. 
Ako uviedol primátor mesta 
Štefan Bieľak, dúfa, že tieto 
práce budú ukončené do konca 
augusta. Asfaltérska firma je 
pripravená, čakáme už len na 
zrealizovanie prác na samotných 
nástupištiach.

Mesto Spišská Belá usku-
točnilo v júni modernizáciu 
existujúceho detského ihriska 
na Moskovskej ulici. Cieľom 
tejto modernizácie bolo zvýšiť 
bezpečnosť detí a atraktivitu 

Zmodernizované detské ihrisko na Moskovskej ulici
tohto ihriska a tým postupne 
zvyšovať štandard všetkých 
detských ihrísk v našom mes-
te. A ako prvé, prišlo na rad 
uvedené detské ihrisko, na kto-
rom sa postupne zrealizovala 

Snahou nášho mesta je skrášľovať niektoré verejné plochy 
kvetinovou výzdobou. A preto aj park okolo sochy partizána (pa-
mätníka padlých v 2. sv. vojne) bol skrášlený. Po výstavbe nového 
chodníka a výsadbe nových stromov prišla na rad nová výsadba 
kvetov. Autorom tejto úpravy parku je „mestský“ záhradník Juraj 
Jezerčák zo Spišskej Belej.

Nová kvetinová výzdoba 
v parku pri soche partizána

výmena štrkového podložia 
s osadením chodníkových ob-
rubníkov a položenie špeciálnej 
protinárazovej gumenej dlažby 
– rohoží. Následne sa osadilo 
nové kovové oplotenie do výšky 
1,2 m okolo celého detského ih-
riska a kovové oplotenie (výška 
1,7 m) od miestnej komunikácie 

na Záhradnej ulici. Zároveň sa 
vybudoval nový prístupový 
chodník z betónovej dlažby od 
uvedenej miestnej komunikácie 
k tomuto ihrisku a vybudovalo 
aj 7 nových parkovacích miest 
pred detským ihriskom. Sta-
vebné práce realizoval Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o.
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Šesťmesačné dvojičky On-
drejko a Sárka Koščákovci zo 
Spišskej Belej sa narodili počet-
nými diagnózami. Ťažký pred-
časný pôrod ich mamičky Lucie 
zanechal na dvojičkách vážne 
následky. Po všetkých vyšetre-
niach lekári zistili, že Ondrejko 
a Sárka majú diagnózu CTP 
(centrálnu tonusovú poruchu) 
a diagnózu CKP (centrálnu 
koordinačnú poruchu mozgu), 
ktoré sa neskôr zvyknú diagnos-
tikovať v závislosti od ich stup-
ňa ako detská mozgová obrna. 
Po príchode domov z nemocnice 
sa im pridružili ďalšie zdravot-
né ťažkosti a ďalšie sprievodné 
diagnózy, na ktoré sa súbežne 
liečia. Lekári rodičom odporučili 
absolvovať rehabilitačný pobyt v 
ADELI centre v Piešťanoch, kde 

Počas uplynulého víkendu 
bolo v Kaštieli Strážky veľmi 
rušno. V sobotu 25. júna sa tu 
konal odborný seminár s ná-
zvom „Strážky – minulosť, prí-
tomnosť a perspektíva kultúrnej 
lokality“ pri príležitosti 25. 
výročia sprístupnenia verejnosti 
Kaštieľa Strážky (vysunutého 
pracoviska Slovenskej národnej 
galérie Bratislava). Okrem tohto 
si v tento deň Kaštieľ Strážky 
pripomenul aj 40. výročie od 
jeho prevzatia do správy štátu, 
presnejšie Slovenskej národnej 
galérie (ďalej len SNG). Tretím 
významným momentom bol 
18. ročník Kaštieľnych hier 2016, 
ktoré sa konali počas tohto víken-
du, čím sa toto podujatie stalo už 
„dospelým“.

Tento odborný seminár 
otvorila svojim príhovorom ria-
diteľka kaštieľa Mária Šelepová 
spolu so zástupkyňou generálnej 
riaditeľky SNG Alexandrou Ho-
moľovou, ktorá vo svojom prího-
vore zdôraznila, že sa málokedy 
stáva, aby mesto tak príkladne 
spolupracovalo s vysunutým 

25 rokov od sprístupnenia Kaštieľa Strážky

pracoviskom SNG a popriala 
mnoho ďalších vydarených spo-
ločných projektov. Následne sa 
prítomným prihovoril aj primá-
tor Spišskej Belej Štefan Bieľak, 
ktorý rovnako vyzdvihol dobrú 
dlhoročnú spoluprácu mesta 
s touto expozíciou SNG. Okrem 
iného povedal, že za 25 rokov sa 
podarilo toho veľa, ale aj tak si ur-
čite dostatočne neuvedomujeme 
potenciál, ktorý má toto miesto 
a budúcnosť je pre nás výzvou, 
aby sme ho ešte vo väčšej miere 
využili, čoho základom je však 
chcenie a interes konkrétnych 
ľudí na konkrétnych miestach. 
Na záver primátor mesta odo-
vzdal Márii Šelepovej kyticu 
kvetov, ktorá mala symbolizo-
vať vďaku samotného mesta 
i Beľanov za doterajšiu správu 
kaštieľa a za výbornú spoluprá-
cu s mestom, ktorú adresoval 
všetkým zamestnancom pracu-
júcim v Kaštieli Strážky, ako aj 
vedeniu SNG.

Po oficiálnom otvorení semi-
nára už nasledovali jednotlivé 
odborné príspevky na tému 

minulosti, prítomnosti a per-
spektívy Strážok ako kultúrnej 
lokality. K najstarším dejinám 
a prvým písomným zmienkam 
o Strážkach vystúpil Ján Endrö-
di z Ústavu pamäti národa Brati-
slava, k téme Strážky – zámok či 
kaštieľ v zmysle „pulchrumforti-
tudo“ vystúpil Denis Haberland 
– SNG Bratislava, k téme Kostol 
sv. Anny v Strážkach – neskoro-
gotický interiér vystúpil Dušan 
Buran – SNG Bratislava, k téme 
Humanistická protestantská 
škola pre mladých šľachticov 
v Strážkach vystúpila Božena 
Malovcová zo Štátneho archívu 
v Prešove, pracovisko Archív 
Poprad. Po krátkom obedňaj-
šom priedele Mária Šelepová 
vystúpila k téme Reštitučný 
spor o Kaštieľ Strážky a dielo 
Mednyánszkeho, Iveta Buj-
nová z KPÚ Prešov vystúpila 
k téme Prírodno-krajinársky 
park pri kaštieli v Strážkach 

s exteriérovou expozíciou SNG, 
Tünde Bajová z Banskej Bys-
trice vystúpila k téme Minka 
Czobel – význam osobnosti 
pre maďarskú modernú poéziu 
a O Mednyánszkeho Strážkach 
– mieste činu aj inšpirácie hovo-
rila Katarína Beňová, kurátorka 
zbierky umenia 19. storočia. 
Projekt budúcej (uvažovanej) 
rekonštrukcie kaštieľa predsta-
vila generálna riaditeľka SNG 
Alexandra Kusá a Dušan Buran. 
O 19.00 h otvorila Mária Šelepová 
novú výstavu Cestou moderny, 
ktorej kurátorkou bola Alexandra 
Homoľová. Túto výstavu je mož-
né si pozrieť v priestoroch kaštie-
ľa počas nasledujúcich týždňov. 
Súčasťou sobotného večera bolo 
aj divadelné predstavenie „3×2“ 
v rámci Kaštieľnych hier 2016. 
V divadelnej komédii z man-
želského života sa predstavili 
herci Csongor Kassai a Zuzana 
Martinková – Znášiková.

Ondrejko a Sárka potrebujú 
pomoc

im pomôžu podchytiť čo najskôr 
ich patologické prejavy, aby sa 
Ondrejko a Sárka v budúcnosti 
dokázali sami postaviť na vlast-
né nohy.

Keďže ide o mladú začí-
najúcu rodinu, táto situácia je 
pre nich nielen psychicky, ale 
aj finančne veľmi náročná. Ná-
klady už na súčasnú liečbu detí 
presahujú mesačný príjem tejto 
rodiny. A to majú Ondrejko a 
Sárka absolvovať nejeden pobyt 
v Adeli centre, ktorý je finančne 
veľmi náročný.

Len pre úplnosť, táto ro-
dinka sa ešte pred samotným 
narodením detí rozhodla začať 
stavať svoj vlastný rodinný 
dom v Spišskej Belej, na ktorý 
si vzala hypotéku. Zatiaľ bý-
vajú v mestskom nájomnom 
byte. A dokončenie vysníva-
ného domu v nedohľadne.
Mesto Spišská Belá sa tiež roz-
hodlo rodinke Koščákovcov 
pomôcť a venovalo im preto 
výťažok zo vstupného, ktoré 
sa vybralo počas tohtoročných 
Kaštieľnych hier. Pomôcť môžete 
aj vy a to finančným príspev-
kom priamo na transparentný 
účet uverejnený na stránke 
http://transparentneucty.sk/#/
turnovers/5113858698.

Vzhľadom na informáciu, že Ministerstvo vnútra SR postupne 
obmieňalo vozový park štátnej polície, naše mesto požiadalo 
ministra vnútra o možnosť bezodplatného prevodu vyradené-
ho auta z Policajného zboru pre potreby mesta. Našej žiadosti 
bolo vyhovené a mesto získalo bezodplatne do svojho majetku 
osobné motorové vozidlo zn. NISSAN X-TRAIL (rok výroby 2008 
– najazdených 250 tis. km). Mesto dalo urobiť základnú údržbu 
(vrátane STK a EK) na tomto vozidle. Uvedené vozidlo bude 
mesto používať najmä pri údržbe mesta (údržba športovísk, ve-
rejnej zelene, komunikácii a pod. – na prevoz ľudí, náradia ako 
aj drobného materiálu (s využitím prívesného vozíka). Ďakujeme 
ministerstvu vnútra za pomoc.

„Nové“ auto pre potreby 
údržby mesta



JÚN 2016Spišskobeliansky spravodaj

13

V dňoch 26. – 28. mája 
2016 sa uskutočnilo Cvičenie 
záchranného systému okresu 
Kežmarok a Asociácie sama-
ritánov SR a Rakúska pod 
názvom RRT FTX Slovakia 
2016. Cvičenie sa konalo v obci 
Ľubica, v bývalom vojenskom 
priestore Javorina a v bývalom 
Eurocampe FICC Tatranská 
Lomnica. Tohto cvičenia sa ak-
tívne zúčastnili aj dobrovoľní 
hasiči mesta Spišská Belá. Prvý 
deň si záchranné zložky vrátane 
našich hasičov museli vytvoriť 
provizórnu základňu s kom-
pletným materiálnym a tech-
nickým vybavením tak, aby 
zasahujúci tím bol sebestačný 

v noci. Druhý deň cvičenia bol 
simulovaný rozsiahly lesný po-
žiar v  ťažko dostupnom  teréne, 
kde sa vyskúšal  jazierkový sys-
tém a vysokotlakové čerpadlá. 
Na zásah bolo použitých 500 
m hadicového vedenia DHZ. 
Po uhasení požiaru bola šéfom 
pátracieho tímu Samaritánov 
nahlásená strata pátracieho tí-
mu, ktorý hľadal nezvestné 

Cvičenie záchranných zložiek okresu Kežmarok
fungovať samostatne v teréne 
min. 48 hodín.

Prvou úlohu našich hasičov 
bolo pátranie po postihnutých 
osobách v blízkosti rozvod-
neného toku Ľubica a ich zá-
chrana (ošetrenie a evakuácia). 
Následne bolo druhou úlohou 
vykonávanie protipovodňo-
vých opatrení v rámci zvýšenej 
hladiny vodného toku Ľubica 
na eliminovanie následkov 
prípadných škôd. Obe úlohy 
spočívali v poskytnutí pomoci 
pri evakuácií zranených  osôb 
z ťažko dostupného terénu 
a následne prevezenie pomocou 
člna do miesta záchrany. Zásah 
trval cca 8 hodín až do 1.00 h. 

osoby, ktoré sa stratili pri ha-
sení lesného požiaru. Úlohou 
našich hasičov bolo nájsť tieto 
osoby a poskytnúť im pomoc. 
Cvičenie bolo výbornou skú-
senosťou pre všetky zúčastnené 
záchranné zložky, ako aj pre na-
šich dobrovoľných hasičov, ktorí 
si mohli vyskúšať novú hasičskú 
techniku a koor dináciu postupu 
viacerých záchranných zložiek.

Nízkoprahový klub pre mla-
dých ľudí a deti v našom meste 
oslávil dňa 28.mája 2016 svoje 
v poradí už piate narodeniny. 
Dobrovoľnícky tím pripravil 
pre všetkých jeho pravidelných 
i úplne nových návštevníkov 
bohatý program. Od 16:00 ste 
Face club mohli vidieť na námes-
tí, kde boli pripravené aktivity 
ako trampolína, skákacie nohy, 
longboardy a mnoho ďalšieho. 
Od 19:00 sme sa presunuli do in-
teriéru Face Clubu a začala pre-
zentácia dobrovoľníckej činnosti 
za posledný rok, predstavili sme 
dobrovoľnícky tím, potešili nás 

Face club oslávil už  5. narodeniny
povzbudivé slová pána primá-
tora, predstavili sme projektové 
výzvy, do ktorých sa púšťame... 
Po oficiálnejšej časti si všetci 
zúčastnení pochutili na veľkej 
torte a pripravenom občerstve-
ní a pokračovali sme diskotékou 
pre malých aj veľkých.
Ďakujeme všetkým, ktorí 

sa akokoľvek zaslúžili o rozvoj 
Face clubu počas jeho fungo-
vania, a v neposlednom rade 
ďakujeme naším návštevníkom, 
kvôli ktorým vždy vieme, že sa 
oplatí pokračovať v prípravách 
aktivít aj naďalej. 

Váš dobrovoľnícky tím 

Leto s Face clubom. Letné 
prázdniny sa blížia a Face club 
má už teraz pre Vás pripravený 
bohatý program. Zaujíma Vás čo 
bude Face club robiť a kam všade 
vycestuje ? 

Od 1. do 8. júla bude 9 dobro-
voľníkov z Face clubu zažívať ne-
všedný program na mládežníckej 
výmene. Zúčastnili sme sa totiž 
medzinárodného projektu Hra 
život, ktorý je podporený v rámci 
programu Erasmus+. V Ružom-
berku sa stretneme s mladými 
z Oravy a z Čiech. Projekt je 
zameraný na osobnostný rozvoj 
dobrovoľníkov, budovanie me-
dzinárodnej spolupráce a roz-
víjanie kľúčových kompetencií. 
Počas 8 dní zažijeme adrenalín, 
kopec zábavy, budeme spozná-
vať nové veci a hlavne budovať 
nové priateľstvá. 

Od 1. do 7. augusta cestujú 
mladí z Face clubu do Nemecka. 
Boli sme pozvaní na mládežníc-
ky festival Youthrope, ktorého sa 
zúčastnia mladí ľudia zo šiestich 
krajín sveta. Na tomto festivale 
budú mladí hlavne zdokona-
ľovať komunikáciu v cudzom 
jazyku. Organizátori si pre nás 
pripravili aj kreatívne semináre 
na témy ako fotografia, tanec, 

Čo chystá Face club na leto?

hudba, film a mnoho ďalšieho. 
Od 4. do 7. augusta bude 

Face club už po tretíkrát vy-
tvárať program na 17. ročníku 
hudobného festivalu Campfest 
v Kráľovej Lehote. Počas našej 
trojdňovej služby na tomto fes-
tivale si dobrovoľníci pripravili 
rôzne tanečné programy, súťaže 
a hry, kreatívne dielne, skákanie 
na skákacích nohách a hlavne 
interaktívne divadlo o Jankovi 
Hráškovi pre malých aj veľkých. 
Ide o hodinové programy, ktoré 
sú striedané ďalšími aktivitami 
tohto festivalu. Našich progra-
mov sa po minulé roky zúčast-
ňovalo 50-70 detí vo veku od 3 
do 12 rokov. Príprava na festival 
začala už pred mesiacom a my 
nepoľavujeme a naďalej pripra-
vujeme čo najlepší program. 

Počas našich Face clubáckych 
ciest nezabúdame ani na našich 
pravidelných návštevníkov Face 
clubu. Pre nich máme pripravené 
opekačky, noci v clube plné dob-
rodružných nočných hier, nejaké 
tie vodné vojny, spoločenské hry, 
dva kopce srandy, filmové večery, 
zmrzlinovicu a nejedno prekvape-
nie... Verím, že si program počas 
prázdnin spolu poriadne užije-
me. Váš dobrovoľnícky tím 

Mesto Spišská Belá a Face klub pozývajú najmä školopovinné deti 
počas celých letných prázdnin (júl a august) do letného detského 
klubu, ktorý bude otvorený každý pracovný deň (od pondelka do 
piatka) v čase od 9. do 13. hod. v priestoroch Face klubu na Petzvalo-
vej ulici č. 15. Animátori pripravia na každý deň zaujímavý program. 
Oplatí sa prísť, však je to okrem iného aj zadarmo. 

Letný klub počas prázdnin
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Úseky cyklotrás – Cesta okolo Tatier – II. etapa
Investor – Mesto Spišská Belá  

rozpočet stavebných prác 
v EUR s DPH

1
Cyklochodník- Parkovisko Belianska jaskyňa (Tatranská Kotlina) - Lysá Poľana (I. etapa) - v úseku 
od 0,00 km – po 3,00 km (Kardolína) v k.ú. Tatranská Lomnica

282 540,96

2
2 mosty na trase cyklistického chodníka Belianska jaskyňa (Tatranská Kotlina) - Lysá Poľana - I. 
etapa v úseku od 0,00 km – po 3,00 km (Kardolína) v k. ú. Tatranská Lomnica

75 750,08

3
Cyklistický chodník v úseku Kežmarok - Strážky (od k. ú. Kežmarok/Strážky cez kaštieľ až po 
most za hasičskou zbrojnicou) v dĺžke 1,015 km

143 624,14

4
Cyklistický chodník v úseku Strážky - Spišská Belá (úsek č.1: 0,00 - 0,839 km v sume 
125 928,88 EUR + úsek č.2: 2,916-3,206 km v sume 42018,16 EUR

167 947,04

SPOLU 669 862,22

Projekt Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier (II. etapa)

Európske zoskupenie územ-
nej spolupráce TATRY (EZUS 
TATRY) podalo v auguste 2015 
v rámci výzvy na predkladanie 
tzv. vlajkových (prioritných) 
projektov v rámci Programu 
Cezhraničnej slovensko-poľ-
skej spolupráce Interreg V-A 
PL – SK 2014 – 2020  projektový 
zámer pod názvom  Historicko-
-prírodno-kultúrna cesta okolo 
Tatier (II. etapa) – výstavba 
cyklotrás v okolí Tatier. Súčas-
ťou tohto projektového zámeru 
je aj Mesto Spišská Belá a jeho 
aktivity pokračovať v budo-

vaní cyklotrás v Spišskej Belej 
a jej okolí. 

Uvedený cyklistický chod-
ník – nazvaný Cesta okolo 
Tatier, ktorý bude spájať via-
ceré slovenské a poľské mestá 
v rámci cezhraničného projektu 
Historicko-kultúrno-prírodná 
cesta okolo Tatier, povedie aj 
cez mesto Spišská Belá (napája 
sa na už existujúcu cyklotrasu 
Sp. Belá – T. Kotlina).  His-
toricko-kultúrno-prírodná 
cesta okolo Tatier bude dlhá 
viac ako 250 km. Na sloven-
skej strane by mal cyklistický 

okruh viesť cez mestá Trstená, 
Liptovský Mikuláš, Kežmarok, 
Spišská Belá a Stará Ľubovňa. 
V Poľsku by mal smerovať cez 
územie Nového Targu, obec 
Szaflare, NowyTarg smerom 
na Krempachy, Czorsztyn až 
po hraničný priechod Kacwin 
– Veľká Franková. Cieľom pro-
jektu je sprístupňovať miesta 
s vysokou krajinnou, kultúr-
nou, historickou a prírodnou 
hodnotou na oboch stranách 
hranice Vysokých Tatier. 

Predmetný projektový zámer 
bol schválený dňa 31. marca 

2016 schválený Monitorovacím 
výborom programu INTERREG 
V-A. Do 30. 6. 2016 je potrebné 
podať projekt so všetkými po-
vinnými prílohami. Všetkých 
partnerov v tomto projekte spája 
partnerská zmluva, v ktorej je 
definovaný aj rozsah jednotli-
vých úsekov cyklotrás aj pre 
Mesto Spišská Belá. Hlavným 
(vedúcim) partnerom projektu 
je EZUS TATRY s.r.o. (všetky 
uvedené mestá a teda aj Mesto 
Spišská Belá je členom tohto 
združenia) a zároveň vedľajším 
partnerom projektu.       

REGIÓN OBEC
DĹŽKA 

v km
SUMA 85 % 
ERDF - EÚ

SUMA 10 % 
štátny rozpočet

SUMA 5 % 
vlastné zdroje 

SPOLU

ORAVA Trstená 2,3 159 120,00 € 18 720,00 € 9 360,00 € 187 200,00 €
LIPTOV Liptovský Mikuláš 1,5 243 903,59 € 28 694,54 € 14 347,27 € 286 945,40 €

SPIŠ

Kežmarok 5,1 544 913,84 € 64 107,51 € 32 053,76 € 641 075,10 €
Spišská Belá I. 2,1 209 790,46 € 24 681,23 € 12 340,62 € 246 812,30 €
Stará Ľubovňa 4,2 360 147,23 € 42 370,26 € 21 185,13 € 423 702,62 €
Spišská Belá  II. 3 358 874,90 € 42 220,58 € 21 110,29 € 422 205,76 €

SPOLU 18,2 1 876 750,00 € 220 794,12 € 110 397,06 € 2 207 941,18 €

V rámci tohto projektu Mesto 
Spišská Belá celkovo vybuduje 
5 144 m cyklotrás, z toho 3,0 km 
bude mať len štrkový povrch (T. 
Kotlina – Kardolína) a 2,144 km 
bude mať asfaltový povrch 
(Strážky - Spišská Belá).    

Alokácia pre Mesto Spišská 
Belá je v rámci tohto projektu vo 
výške 669 018,06 EUR vrátane 
spolufinancovania.  Predpokla-
dané investičné náklady podľa 
stavebných rozpočtov sú vo 
výške 669 862,22 EUR, takže 
náklady mesta (naviac) okrem 
povinného min. 5% spolufinan-
covania (t. j. sumy 33 450,91 EUR) 
budú vo výške 844,16 EUR, takže 
z rozpočtu mesta na spolufinan-

covanie investičných výdavkov 
sa predpokladá suma 34 295,07 
EUR. Presná konkrétna výška 
uvedených súm však bude zá-
visieť od výsledku verejného 
obstarávania (predpokladajú sa 
konečné nižšie sumy).

Na základe iniciatívy mesta 
Spišská Belá naviac Prešovský 
samosprávny kraj podporí vý-
stavbu týchto cyklotrás sumou 
vo výške 50 % investičných 
nákladov mesta na spolufinan-
covanie tohto projektu, čiže 
sumou cca 17 147,53 EUR na 
základe uznesenia Zastupi-
teľstva PSK zo dňa 7. 6. 2016. 
Takže nakoniec by mesto malo 
vynaložiť zo svojho rozpočtu na 

spolufinancovanie investičných 
výdavkov tohto projektu len 
sumu 17 147,53 EUR. Uvedené 
spolufinancovanie projektu bude 
potrebné zahrnúť do rozpočtu 
mesta pre rok 2017.

V prípade definitívneho 
schválenia tohto projektu v sep-
tembri 2016, bude do konca roka 

2016 podpísaná zmluva o NFP 
a začne sa príprava verejného 
obstarávania. Predpoklad zača-
tia výstavby cyklotrás je odha-
dovaný na apríl 2017 (v prípade 
úspešného ukončenia verejného 
obstarávania) s ukončením 
stavebných prác najneskôr do 
konca roka 2017.  

Hľadáme do pracovného pomeru POMOCNÚ 
SILU DO KUCHYNE, KUCHÁRA/KUCHÁRKU A ČAŠNÍKOV. 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať 
na t. č. 0903 779 120, 0903 403 808  alebo na e-maile: 

info@penzion-zora.sk
Tešíme sa na spoluprácu. 

Penzión Zora Family, Tatranská Lomnica 11, 059 060 V. Tatry
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Spišský biskup Mons. Štefan 
Sečka v mimoriadnom Svätom 
roku milosrdenstva 30. mája 
2016 vydal dekrét, ktorým do-
datočne určuje, aby kostol sv. 
Antona, opáta v Spišskej Belej, 
bol chrámom so svätou bránou. 
Túto bránu v tento deň pri svä-
tej omši otvoril emeritný spišský 
biskup Mons. Andrej Imrich. Brá-
nu otvorili z dôvodu duchovnej 
potreby a kvôli 

dosiahnutiu väčších milostí, 
informoval farár v Spišskej Belej 
Peter Petrek. Táto svätá brána je 
mimoriadna tým, že je otvorená 
24 hodín denne. Vo farskom 

Vo farnosti máme unikát – nonstop otvorenú svätú bránu
kostole už viac ako dva roky 
prebieha nepretržitá modlitbová 
aktivita farníkov 24/7 (24 hodín 
denne, 7 dní v týždni). “Pozý-
vame všetkých veriacich, aby 
pri návšteve nášho mesta, alebo 
„cestou okolo“, využili možnosť 
získať jubilejné odpustky precho-
dom cez svätú bránu v našom 
kostole v ktorúkoľvek hodinu 
dňa či noci. Pozoruhodnosťou 
je, že svätá brána bola otvorená 
s matematickou presnosťou 
presne v polovici mimoriadneho 
jubilejného roku. Otvorenie svä-
tej brány vnímame ako Boží dar 
a Boží úsmev pre našu farnosť aj 

pre veriacich našej diecézy i celej 
Katolíckej cirkvi,” dodal Petrek. 
Otvorenie brán je spojené s mi-
moriadnym Svätým rokom mi-
losrdenstva, ktorý otvoril pápež 
František v Ríme 8. decembra 
2015. Potrvá do 20. novembra 
2016. “Nariaďujem, aby sa v tú 
istú nedeľu (teda na Tretiu ad-
ventnú nedeľu) v každej partiku-
lárnej cirkvi, na katedrále, ktorá 
je materským kostolom všetkých 
veriacich, alebo na konkatedrále 
či na inom osobitne významnom 
kostole, rovnako otvorila na celý 
svätý rok brána milosrdenstva. 
Na základe rozhodnutia ordi-

nára môže byť otvorená aj na 
pútnických svätyniach, kam 
prichádzajú mnohí pútnici, kto-
rí sú na týchto svätých miestach 
dotknutí milosťou a nachádzajú 
cestu k obráteniu. Každá partiku-
lárna cirkev bude takto priamo 
zapojená do prežívania svätého 
roka ako mimoriadneho času 
milosti a duchovnej obnovy. 
Jubileum sa bude sláviť tak v 
Ríme, ako aj v partikulárnych 
cirkvách ako viditeľný znak 
univerzálneho spoločenstva 
Cirkvi,” píše pápež František v 
bule Misericordiae vultus

Zdroj: TK KBS, pp; ml

Dňa 27. mája 2016 sa vede-
nie Základnej umeleckej školy 
(ZUŠ) Spišská Belá zúčastnilo na 
vernisáži výstavy nádherných 
výtvarných prác a slávnostnom 
odovzdávaní cien v meste Vrút-
ky. Dôvodom bol ďalší z úspe-
chov našich detí a vyučujúcich 
výtvarného odboru v súťaži Ma-
lé grafické formy.

Spomedzi množstva zapoje-
ných škôl na Slovensku si hlav-
nú cenu – Cenu ministerstva 
školstva SR odniesla práve ZUŠ 
Spišská Belá.

Cenu mesta Vrútky získal 
9-ročný Peter Porubovič, Mar-
garéta Rusňáková (10 rokov), 
získala cenu detskej poroty.

Okrem týchto hlavných cien 
na 1. mieste v I. kategórii zvíťa-
zil Samuel Strela (6 rokov). V II. 
kategórii sme získali hneď dve 
popredné miesta: na 1. mies-
te skončil Samuel Ploščica (8 
rokov) a na 2.mieste získala 
ocenenie Dominika Kurajo-
vá (9 rokov).

Najvýznamnejšie ocenenia 
súťaže získali naši

Vedenie ZUŠ Frica Kafendu 
vo Vrútkach vyslovilo veľký 
obdiv nad výtvarnými prácami 
našich žiakov, preto im aj my 
touto cestou úprimne blahože-
láme a tešíme sa na ich ďalšie 
skvelé práce. 

Základná umelecká škola 
ponúkla 20. júna 2016 ďalší 
zo série svojich vydarených 
koncertov v tomto školskom 
roku. Tentokrát sa diváci mohli 
započúvať do krásnych hlasov 
dievčenského speváckeho zbo-
ru a vypočuť si skvostný výber 
skladieb v podaní komorného 
orchestra a jeho sólistov Bibia-
ny Mackovej, Emy Bieľakovej, 
Dominiky Halčinovej, Kristíny 
Ščigulinskej, Benjamína Gurku, 
Michala Štupáka, Klaudie Ka-
ňukovej, Zuzany Mačutekovej, 

Žiaci ZUŠ nám opäť predviedli 
svoj talent

Radoslavy Čekovskej a Patrika 
Patakyho. Vďaka za tento 
krásny zážitok patrí dirigentovi 
a moderátorovi koncertu Micha-
lovi Paľkovi, ako aj pedagógom 
ZUŠ, ktorí žiakov doprevádzali 
hudobnými nástrojmi. V závere 
koncertu poďakoval primátor 
Spišskej Belej Štefan Bieľak pe-
dagógom a žiakom ZUŠ za vy-
darené vystúpenie a vyzdvihol 
kreativitu a inovatívny prístup 
učiteľov školy, ktorý posúva 
našu umeleckú školu každým 
koncertom na vyššiu úroveň.

18. 6. 2016 sa zúčastnili deti 
z CVČ Spišská Belá na turnaji 
neregistrovaných hráčov v 
bedmintone. Zúčastnilo sa na 
ňom cca 25 hráčov z Spišskej 
Novej Vsi, Lendaku a Spišskej 
Belej. Naše farby reprezento-
vali z ľava Naďka Mačičáková, 
Gabika Ulbrichová, Matej To-
mala, Matrin Pliško. Vzhľadom 
na to, že toto zápolenie bolo ich 

Turnaj neregistrovaných 
hráčov v Spišskej Novej Vsi

prvou turnajovou skúsenosťou, 
zahrali pekne. No určite je treba 
ešte urobiť veľa práce. Naďka 
Mačičáková sa zúčastní prvý 
augustový týždeň na bedminto-
novom kempe v Českom Tešíne 
a následne ju zaregistrujeme 
spolu s Gabikou Ulbrichovou 
v MŠK BO Spišská Belá. Budú 
nás reprezentovať v kategórii 
U11.  Rasťo Lech
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Rozložím ju do troch bodov. 
1. bedmintonový oddiel, 2. krú-
žok v CVČ , 3. bedminton pre 
verejnosť. Počas ligového roku 
sme odohrali šesť ligových kôl 
v 3. lige východ. Žiaľ nedosiahli 
sme na žiaden bod. Z pohľadu 
laika je to zahanbujúce, ale 
z nášho pohľadu vieme, že je 
to náročný šport v ktorom je 
potrebné pre jeden bod vyhrať 
štyri zápasy v stretnutí. Ukázalo 
sa, že je na čom popracovať. Pri-
hlásili sme klubových hráčov na 
bedmintonový kemp v Českom 
Tešíne, kde prvý augustový 

Krátky pohľad na bedmintonovú sezónu, ktorú sme ukončili 

voľného času. Som rád, že deti 
sa zúčastňovali v takom hoj-
nom počte. Naučili sa základné 
držania rakety a pohybovať 
sa po kurte. Prišli aj nové deti 
ktoré sa dopočuli od svojich 
spolužiakov o krúžku. Radosť 
mám hlavne preto, že sa pohy-
bujú a robia niečo pre seba. Aj 
deťom sa chcem touto cestou 
poďakovať. Aj oni a podieľajú 
na rozvoji bedmintonu v meste. 
V priebehu roku cca od septem-
bra do konca mája mali ľudia 
možnosť si zahrať každú nedeľu 
bedminton. Hrávali sme doobe-

da i poobede a počas 34 nedieľ 
nás navštívilo 856 hráčov z toho 
573 dospelých a 283 detí. Z toho 
vyplýva, že ľudia v meste a okolí 
majú záujem o pohyb. Na záver 
mi dovoľte poďakovať sa mestu, 
ZŠ J. M. Petzvala a všetkým zá-
vodným i rekreačným hráčom, 
ktorý sa akýmkoľvek pričinením 
zaslúžili o rozvoj bedmintonu 
v Spišskej Belej. Nová sezóna 
sa začína niekedy v septembri. 
Budeme sa usilovať pokračovať 
v našej práci, ktorým hlavným 
mottom je KAŽDÝ POHYB SA 
POČÍTA.  Rasťo Lech

Od septembra čestný názov Základná škola Milana Rastislava 
Štefánika

Základná škola na 
Štefánikovej ulici v 
Spišskej Belej (v be-
lianskom jazyku „sta-
rá“ škola) mala tento 
týždeň hneď niekoľko 
dôvodov na radosť. 
Prvým z nich boli veľ-
ké oslavy 145. výročia 
založenia školy, ktoré 
sa konali 8. júna 2016. 
Oslavy jubilea sa začali 
v dopoludňajších hodi-
nách, kedy boli v rámci 
dňa otvorených dverí 
sprístupnené na škole 
vybrané vyučovacie 
hodiny aj pre verejnosť. 
Rovnako sa dopoludnia 
konalo v priestoroch 
školy posedenie pre bývalých 
učiteľov školy, ktorí si spoločne 
zaspomínali sa staré časy prežité 
v školskej budove.

O 13.00 hod. sa začala ofici-
álna časť osláv, kedy so svojimi 
príhovormi predstúpili pred po-
zvaných hostí z radov okolitých 
škôl a firiem, ako aj prítomných 
pedagógov školy a rodičov 
žiakov – riaditeľka základnej 
školy Mgr. Elena Stachová, pri-
mátor Spišskej Belej JUDr. Štefan 
Bieľak, predseda Spoločnosti M. 
R. Štefánika doc. PaedDr. Jozef 
Božik PhD. (zároveň primátor 
mesta Partizánske), PhDr. 
Ružena Kormošová (predsed-
níčka Klubu Spoločnosti M. R. 
Štefánika v Spišskej Novej Vsi a 
autorka publikácie o Po stopách 
rodiny M. R. Štefánika na Spiši),    
astronóm zo Slovenskej akadé-
mie vied RNDr. Vojtech Rušin, 
DrSc. (autor publikácie Astro-

nóm Milan Rastislav Štefánik) 
a bývalý učiteľ základnej školy, 
milovník histórie, zvlášť osoby 
M. R. Štefánika a „objaviteľ“ 
spišskobelianskej busty M. R. 
Štefánika Mgr. Milan Choma.

Pri významnej príležitosti ju-
bilea základnej školy nastal pre 
školu jej ďalší dôležitý medzník 
a tým je prepožičanie čestného 
názvu školy na Základná škola 
Milana Rastislava Štefánika, 
ktoré schválilo Ministerstvo 
školstva, vedy a výskumu SR. 
V mene ministra školstva túto 
listinu riaditeľke školy odovzdal 
primátor Spišskej Belej Štefan 
Bieľak (inak tiež absolvent tejto 
základnej školy). Tento čestný 
názov bude základná škola ofi-
ciálne používať od 1. septembra 
2016.

Po odovzdaní tejto listiny na-
sledovalo slávnostné odhalenie 
busty Milana Rastislava Štefáni-

ka umiestnenej na 1. poschodí 
budovy školy. S touto bustou sa 
viaže milá historka plná odvahy 
a národnej hrdosti. Ako opisuje 
vo svojich spomienkach bývalý 
učiteľ školy Milan Choma: „V 
tmavom kúte na pôjde školy 
som objavil bustu s hruďou Mi-
lana Štefánika. Chcel som zobrať 
celý artefakt, ale zo strachu že 
ma prichytia, som mu odrezal 
hlavu, zobral ju a ukrýval doma 
20 rokov. Po revolúcii som ne-
zištne poskytol bustu múzeu 
v Košariskách a dal zhotoviť 
kópie pre ZŠ na Hradnej ulici 
v Kežmarku (dnes ma škola vo 
vestibule bronzovú podobu), 
ZŠ Zálužice – moja rodná obec, 
primátorovi Michaloviec, Matici 
slovenskej v Poprade a viacerým 
súkromným osobám. Tiež si dala 
túto bustu zhotoviť aj obec Ka-
linka pri Zvolenskej Slatine. Som 
rád, že busta sa vrátila aspoň v 

podobe odliatku aj na 
svoje pôvodné miesto.“ 
Ako uviedol primátor 
mesta Štefan Bieľak, 
„bol to práve Milan 
Choma, ktorý mi viac-
krát už niekoľko rokov 
pripomínal myšlienku 
pomenovania tejto 
školy po Štefániko-
vi“. V marci tohto 
roka riaditeľka školy 
predložila mestu ako 
zriaďovateľovi školy 
návrh na prepožiča-
nie čestného názvu, v 
apríli poslanci mest-
ského zastupiteľstva 
tento návrh schválili a 
mesto predložili návrh 

s potrebnými podkladmi na mi-
nisterstvo, ktoré začiatkom júna 
kladne rozhodlo. Nosiť tento 
názov je pre školu silnou motivá-
ciou, dobrou výzvou, výbornou 
reklamou, ale aj veľkou zodpo-
vednosťou. A tak od 1. septembra 
2016 ponesie táto „stará“ škola 
názov „Základná škola Milana 
Rastislava Štefánika“.

Po slávnostnom odhalení 
busty M. R. Štefánika sa už 
kroky prítomných presunuli do 
mestskej kinosály, kde si pri tejto 
významnej príležitosti pripravili 
žiaci všetkých ročníkov tejto zá-
kladnej školy viac ako hodinový 
kultúrny program, v ktorom na-
plno predviedli svoj talent.

Aj touto cestou odovzdá-
vame poďakovanie všetkým 
sponzorom, ktorí sa svojim 
darom pričinili o to, aby sa 
tento deň mohol niesť v takom 
slávnostnom duchu. 

týždeň budú pracovať na svo-
jich zručnostiach pod vedením 
svetových trénerov. Očakáva-
me od nich , že to čo sa naučia 
odovzdajú aj ostatným hráčom 
v klube. Verím, že to bude príno-
som pre oddiel. Počas školského 
roku sme viedli krúžok v centre 
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5. LIGA  VSFZ – PODTATRANSKÁ SKUPINA - MUŽI  „A“

  Z V R P Skóre Body

1 TJ Štart Hrabušice 26 18 5 3 71:38 59

2 FK Poprad B 26 19 2 5 78:26 59

3 ŠK Harichovce 26 16 8 2 67:24 56

4 MŠK Slavoj Spišská Belá 26 16 3 7 70:37 51

5 FK Veľká Lomnica 26 13 3 10 64:44 42

6 TJ Slovan Nálepkovo 26 12 3 11 53:41 39

7 FK 1931 Hranovnica 26 10 3 13 54:54 33

8 TJ Slovan Smižany 26 9 4 13 37:53 31

9 FK Prakovce 26 8 6 12 43:51 30

10 FK 05 Levoča 26 8 6 12 57:76 30

11 OFK Kravany 26 8 5 13 51:66 29

12 FK Slovan Helcmanovce 26 7 4 15 35:86 25

13 OŠK Teplička 26 5 5 16 45:77 20

14 TJ Družstevník Spišské Bystré 26 4 1 21 29:81 10

6. LIGA  PFZ – MUŽI „B“

  Z V R P Skóre Body

1 TJ Tatran Ľubica 26 19 5 2 73:11 62

2 OFK Vikartovce 26 16 3 7 74:45 51

3 1. MFK Kežmarok 26 14 6 6 44:25 48

4 MŠK Slavoj Spišská Belá B 26 15 3 8 81:51 48

5 FK 49 Spišský Hrhov 26 13 3 10 53:53 42

6 OFK Batizovce 26 12 4 10 53:47 40

7 TJ Tatran Liptovská Teplička 26 12 3 11 50:50 39

8 ŠK Zemedar Poprad - Stráže 26 10 1 15 34:53 31

9 OFK Toporec 26 8 7 11 48:54 31

10 OFK Veľký Slavkov 26 9 3 14 44:67 30

11 FK Thermal Park Vrbov 26 7 5 14 42:67 26

12 OŠK Spišský Štvrtok 26 6 7 13 37:60 25

13 OFK Prebojník Hozelec 26 6 5 15 38:53 23

14 TJ Partizán Vernár 26 6 3 17 29:64 21

3. LIGA  VSFZ – PODTATRANSKÁ SK. – STARŠÍ DORAST

  Z V R P Skóre Body

1 MŠK Slavoj Spišská Belá 26 22 3 1 118:16 69

2 FK Veľká Lomnica 26 17 1 8 83:48 52

3 MŠK Spišské Podhradie 26 13 6 7 70:42 45

4 TJ Slovan Smižany 26 13 5 8 53:43 44

5 FK 05 Levoča 26 13 5 8 54:40 44

6 1. MFK Kežmarok 26 13 2 11 51:48 41

7 OŠK Spišský Štvrtok 26 12 3 11 48:44 39

8 MŠK Tatran Spišské Vlachy 26 11 6 9 52:59 39

9 ŠK Harichovce 26 10 3 13 44:53 33

10 FK POKROK SEZ Krompachy 26 10 3 13 33:43 33

11 TJ Tatran Ľubica 26 9 4 13 55:57 31

12 FK Prakovce 26 9 2 15 39:58 29

13 FAM Poprad 26 6 1 19 40:85 19

14 OŠK Rudňany 26 2 0 24 13:117 6

KONEČNÉ PORADIE MŠK SLAVOJ SPIŠSKÁ BELÁ 

VO FUTBALOVÝCH SÚŤAŽIACH V ROČNÍKU 2015 - 2016 

4. LIGA PFZ  - DORAST   „U19“ 

(Túto súťaž hral náš mladší dorast – chlapci do 17 rokov)

  Z V R P Skóre Body

1 TJ Dunajec Spišská Stará Ves 20 17 3 0 96:18 54

2 ŠK 06 Slovenská Ves 20 13 1 6 77:31 40

3 FK Podolínec 20 11 4 5 78:34 37

4 TJ Požiarnik Vlkovce 20 10 4 6 78:43 34

5 MŠK Slavoj Spišská Belá B 20 11 1 8 67:39 34

6 TJ Tatran Huncovce 20 10 1 9 59:50 31

7 OFK Toporec 20 8 3 9 47:47 27

8 FK Bijacovce 20 7 2 11 56:56 23

9 FK Thermal Park Vrbov 20 5 5 10 48:50 20

10 Mladosť Matiašovce 20 5 2 13 40:135 17

11 Družstevník Dravce 20 0 0 20 12:155 0

2. LIGA  VSFZ – PODTATRANSKÁ SK. – STARŠÍ  ŽIACI 

  Z V R P Skóre Body

1 MFK Stará Ľubovňa 21 18 2 1 126:13 56

2 1. MFK Kežmarok 21 12 3 6 129:41 39

3 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak 21 11 5 5 51:38 38

4 ŠK Nová Ľubovňa 21 10 1 10 53:53 31

5 FK Družstevník Plavnica 21 9 3 9 55:48 30

6 TJ Tatran Ľubica 21 8 1 12 71:68 25

7 MŠK Slavoj Spišská Belá 21 8 1 12 56:68 25

8 FK Podolínec 21 0 0 21 7:219 0

2. LIGA  VSFZ –SKUPINA „D“ –  MLADŠÍ  ŽIACI

  Z V R P Skóre Body

1 MFK Stará Ľubovňa 21 20 0 1 174:9 60

2 1. MFK Kežmarok 21 18 1 2 116:13 55

3 MŠK Slavoj Spišská Belá 21 11 1 9 44:43 34

4 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak 21 10 3 8 48:59 33

5 FK Družstevník Plavnica 21 9 3 9 63:54 30

6 ŠK Nová Ľubovňa 21 7 3 11 40:66 24

7 TJ Tatran Ľubica 21 1 2 18 13:136 5

8 FK Podolínec 21 1 1 19 18:136 4

V minulej sezóne sme bojo-
vali o víťazstvo v súťaži s muž-
stvami  Márie Huty, Smižian 
a Hrabušíc. V tejto sezóne sme 
si vytvorili bodový odstup od 
ostatných mužstiev spoločne 
s Hrabušicami, Popradom B 
a Harichovcami. Kým v minu-
lej sezóne sme nezvládli zápasy 
s outsidermi súťaže (Toporec, 
Kežmarok), v tejto to boli 
kľúčové zápasy s mužstvami 
bojujúcimi o celkové víťazstvo. 
V týchto zápasoch sme získali 
iba jediný bod a pasívne skó-
re 6:17. Po jesennej časti sme 
skončili v tabuľke na druhom 

V kľúčových zápasoch sme 
nedokázali bodovať

mieste za vedúcimi Hrabušica-
mi. No jarná časť nevyšla podľa 
našich predstáv a napokon sme 
sa museli zmieriť s celkovým 
štvrtým miestom. Sezónu 2015/
2016 zhodnotil kapitán nášho 
A-mužstva Marek Milaňá-
k: „Pred začiatkom sezóny sme 
si dali za cieľ atakovať najvyššie 
priečky a podľa situácie sa pobiť 
aj o postupové miesto. Po jesen-
nej časti sme skončili v tabuľke 
na druhom mieste. V mužstve 
prevládala dobrá nálada a spo-
kojnosť. Zimnú prípravu sme 
absolvovali v našich domácich 
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Po roku sa belianski doras-
tenci vracajú späť do 2. sloven-
skej futbalovej ligy (skupiny 
východ). Po tom, čo v júni 2015 
starší a spolu s nimi aj mladší 
dorastenci vypadli z 2. ligy, se-
zónu 2015/2016 odohrali starší 
dorastenci MŠK SLAVOJ Spišská 
Belá v 3. lige VsFZ (v skupine 
Podtatranskej). Túto ligu vyhrali 
suverénne s náskokom 17 bodov 
pred druhou Veľkou Lomnicou. 
Keďže 2. liga sa už hrá formou 
„dvojičiek“ (starší a mladí dorast 
v rovnakej súťaži), tak do 2. ligy 
automaticky postupujú aj naši 
mladší dorastenci. Tí v tomto 
práve skončenom súťažnom 

Dorastenci postúpili do 2. slovenskej futbalovej ligy
ročníku 2015/2016 hrali 4. doras-
teneckú ligu.

V sobotu 11. júna 2016 Štefan 
Vaľko, člen Výkonného výboru 
VsFZ a predseda Podtatranské-
ho futbalového zväzu odovzdal 
plaketu za víťazstvo v 3. lige 
starším dorastencom. Plaketu 
na belianskom futbalovom šta-
dióne prevzal kapitán družstva 
Samuel Zednikovič (viď foto). 
Štefan Vaľko spolu s primáto-
rom mesta a prezidentom MŠK 
SLAVOJ Spišská Belá Štefanom 
Bieľakom a manažérom futbalo-
vého klubu Marcelom Novoroľ-
níkom dekorovali našich doras-
tencov pamätnými medailami. 

Dorastenci si zároveň prevzali 
aj malú pozornosť (darček) od 
mesta.

Poďakovanie za tento dosiah-
nutý úspech patrí týmto hráčom 
a klubovým funkcionárom: Ni-
kolas Brixi, Samuel Zednikovič, 
Igor Knieszner, Michal Talár, 
Miroslav Buxár, Matúš Štefaňák, 
Tomáš Tomala, Andrej Gallik, 
Adrián Lizák, Adrián Hradický, 
Filip Gallik, Kristián Hudaček, 
Erik Jurčák, Marek Knieszner, 
Sebastián Strišovský, Branislav 
Tetemonte, Kristián Britaňák, 
Alexander Lopatovský, Ján 
Neupauer, Samuel Talár, Daniel 
Hohol a hlavný tréner – Milan 

Zacher ml., asistent trénera 
– Marcel Novoroľník, vedúci 
mužstva – Vladimír Hoffman, 
lekár mužstva – Nikola Závadská 
a Dušan Boleš (tréner mladšieho 
dorastu vypomáhajúci pri trénin-
goch aj staršieho dorastu).

Takže od augusta 2016 sa 
opätovne mladší a starší belian-
ski dorastenci predstavia v 2. slo-
venskej futbalovej lige. Držme im 
palce, aby sa im darilo, nakoľko 
ide o omnoho kvalitatívnejšiu sú-
ťaž, v ktorej budú naši dorastenci 
konfrontovaní s dorasteneckými 
družstvami z kvalitných a silných 
futbalových klubov z celého vý-
chodného Slovenska.

V sobotu 11. júna 2016 na 
futbalovom štadióne v Spišskej 
Belej sa uskutočnil prvý ročník 
futbalového turnaja v kategórii 
mladších žiakov v kategórii U12, 
ktorý zorganizoval domáci MŠK 
Slavoj Spišská Belá.

Hralo sa súbežne na dvoch 
ihriskách s rozmermi 68 x 45 
m s bránkami o veľkosti 5 x 2 m 
s počtom sedem hráčov v poli 
a jeden brankár. Každý zápas 
trval 20 minút. Celkovo sa v zá-
pasoch predstavilo 98 chlapcov 
a 4 dievčatá z 8 rôznych klubov, 
ktoré hrali v dvoch skupinách.

V skupine A sa predstavili 
– MFK Stará Ľubovňa, FK Druž-
stevník Plavnica, FK Podolínec 
a domáci MŠK Slavoj Spišská 
Belá. Do skupiny B poslal žreb 
– FK Poprad (U11), FK SŠ Len-
dak, MFK Gelnica a FK 05 Le-

voča. V základnej časti odohral 
každý tím po 3 stretnutia. Po ich 
skončení vznikli tabuľky, ktoré 
poslali družstvá buď bojovať 
o prvenstvo v turnaji do zlatej 
finálovej skupiny 1– 4 alebo 
do skupiny o umiestnenie 5 
– 8. V nadstavbovej časti ešte 
odohrali tímy po 2 zápasy 
s družstvami z opačných sku-
pín, pričom vzájomný zápas zo 
základnej skupiny si preniesli.

Ráno turnaj otvoril primátor 
nášho mesta a zároveň prezident 
MŠK Slavoj Spišská Belá Štefan 
Bieľak, ktorý po 6 hodinách 
ukončil turnaj a ocenil najlepších 
jednotlivcov – najlepšieho bran-
kára, najlepšieho hráča a najlep-
šieho strelca turnaja, ako aj prvé 
tri najlepšie družstvá.

Najlepší jednotlivci:
Najlepší brankár: Gabriel 

Talár (MŠK Slavoj Spišská Belá)
Najlepší hráč: Sebastián Voj-

tek (FK Družstevník Plavnica)
Najlepší strelec: Martin Bu-

kovinský (FK Poprad)
Konečné poradie: 1. FK Po-

prad (U11), 2. FK Družstevník 
Plavnica, 3. FK Podolínec, 4. FK 
SŠ Lendak, 5. MFK Stará Ľubov-
ňa, 6. MŠK Slavoj Spišská Belá, 7. 
MFK Gelnica, 8. FK 05 Levoča

Strelci gólov: 1. 7 gólov – Bu-
kovinský (FK Poprad). 2. 6 gólov 
– Suchanovský (FK SŠ Lendak), 
3. 5 gólov – Liščinský (FK Druž-
stevník Plavnica)

Domáci MŠK Slavoj Spiš-
ská Belá reprezentovali:  Stra-
kula, D. Jurčák, T. Závadský, A. 
Krišák, M. Želonka, T. Gurka, 
M. Strišovský, G. Talár, A. Ko-
lodzej, M. Zemjánek, E. Pisarčík, 
J. Chovaňák, T. Knieszner, N. 

Duchnitzký, V. Zamkovský
Ďakujeme hlavnému part-

nerovi turnaja: PIFEMA s.r.o. 
(bratia Stanekovci), ako aj ďal-
ším partnerom turnaja: Exis-
port s. r. o., Mesto Spišská Belá, 
Central Pub Spišská Belá, Marek 
Krempaský Spišská Belá, Marek 
Milaňák Spišská Belá, Vladimír 
Hoffmann Spišská Belá, Ľubo-
mír Mešár Spišská Belá.

Za prípravu a organizáciu 
turnaja ďakujeme:  Mgr. Mar-
tinovi Kurajovi, Martinovi 
Strakulovi,  Petrovi Tomasovi, 
Františekovi Kurajovi, Mirosla-
ve Kurajovej, Jánovi Neupaue-
rovi, Lucii Strakulovej, Slávke 
Ohálekovej, Laure Ohálekovej, 
Samuelovi Zednikovičovi, 
Marekovi Siskovi, Igorovi Jur-
skému, Marekovi Milaňákovi a 
Milošovi Kniesznerovi.

Futbalový turnaj žiakov o Pohár prezidenta MŠK Slavoj

podmienkach. Trénovali sme 
štyrikrát do týždňa, z toho raz 
v telocvični a trikrát na našom 
štadióne s umelou trávou. Mali 
sme k dispozícií aj potrebnú re-
habilitáciu (sauna, vírivka a ba-
zén). V tréningových jednotkách 
sme sa zamerali najmä na kon-
dičnú prípravu a prácu s loptou. 
Jarná časť už z môjho pohľadu 
nebola taká úspešná. Mrzí ma 
hlavne zápas s Hrabušicami, 
kde sme zbytočne stratili dva 
body a následne prehra v Ná-
lepkove. Ale na druhej strane 
sme získali aj určité ponauče-
nie. Zaváhali sme aj v Poprade 
na ihrisku najväčšieho favorita 
na postup. Samozrejme, mrzí 

aj nešťastná domáca prehra 
s Harichovcami, v ktorej nám 
chýbal možno aj kúsok šťastia. 
A tak sme sezónu skončili na 
štvrtom mieste. Ja osobne som 
prežíval z umiestnenia tak tro-
chu sklamanie, ale v konečnom 
dôsledku treba uznať aj kvalitu 
súperov a v tabuľke adekvátne 
umiestnenie. Letnú prípravu 
do sezóny 2016/2017 začíname 
28. 6. 2016. V nej sa zameriame 
na kvalitný tréningový proces 
a cvičenia s loptou. V kádri 
máme hráčov, ktorým končia 
hosťovania (M. Duleba, A. Dun-
ka, J. Fias, D.Vida). Títo hráči 
sú dobrí futbalisti s výbornými 
ľudskými a povahovými vlast-
nosťami, ktorí patria v mužstve 

k najväčším oporám.Ja by som 
si preto veľmi želal, aby z klu-
bu nikto neodišiel a aby sme 
zostali všetci pokope. Chcem, 
aby sme naďalej pokračovali 
v utužovaní dobrej partie, aby 
nás futbal spájal a prinášal 
nám radosť z tejto krásnej 

hry. Za uplynulú sezónu by 
som sa chcel poďakovať najmä 
všetkým hráčom, realizačnému 
tímu, vedeniu a mestu za vytvo-
renie adekvátnych podmienok. 
V neposlednom rade sa chcem 
poďakovať aj naším skalným 
fanúšikom.“ 

V kľúčových zápasoch sme nedokázali bodovať

Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá (futbalový klub) 
počas domáceho ligového futbalového zápasu (Spišská Belá – Ha-
richovce) v sobotu 28. mája 2016 na futbalovom štadióne v Spiš-
skej Belej verejne poďakoval svojmu bývalému hráčovi a trénerovi 
spišskobelianskeho futbalu KLEMENTOVI MILAŇÁKOVI (1946) 
za jeho celoživotný prínos pre beliansky futbal. „Klemo“, ako ho 
volajú jeho priatelia nielen z futbalu, v súčasnosti bojuje svoj najdô-
ležitejší životný zápas, tak mu prajeme veľa vytrvalosti, síl a energie. 
Klemo, držíme palce a ďakujeme!

Ďakujeme dlhoročnému trénerovi
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V sobotu 18. júna 2016 sa konal v mestskej časti Strážky (areál pri 
futbalovom ihrisku) už druhý ročník najdrsnejšieho a najextrémnej-
šieho podujatia v Kežmarskom okrese. Tohtoročných rekordných 
330 súťažiacich, mužov, žien i tímov, si prišlo zmerať svoje sily na 
25 náročných prekážkach, ktoré viedli cez trať dlhú cca 5 km.

Podujatie odštartovala detská verzia súťaže, ktorej sa zúčastnilo 
30 detí. Potom už prišli na rad tí odolnejší, zdatnejší, vytrvalejší a ad-
renalín zbožňujúci. Z viac ako tristovky v extrémnych podmienkach 
bojujúcich súťažiacich napokon vzišli víťazi:

Muži:
1.  miesto – Richard Pospíšil/27:59.490 (celkový čas zdolania trate)
2.  miesto – Dominik Gahura/29:39.370
3.  miesto – Ľubomír Potok/29:39.690
4.  miesto – Miroslav Jurčo/30:30.060
Ženy:
1.  miesto – Lenka Bóryová/37:16.540
2.  miesto – Martina Lisá/43:51.980
3.  miesto Viktória Galliková/45:59.830
4.  miesto – Zuzana Švarcová/48:26.580
Tímy:
1.  miesto – Tím Pretekarys/34:39.826 (spriemerovaný celkový čas 

tímu). Členovia – Michal Jurčo, Matúš Chovanec, František Heldák
2.  miesto – Under World team Alfa/36:45.212. Členovia – Mário 

Britaňák, Matúš Krempaský, Róbert Čikovský, Vladimír Baran
3.  miesto – RedsCrew Team/37:57.775. Členovia – Sebastián 

Vosovič, Vitalij Demjanovič, Ľubo Kulig, Anton Džubas
Rekordná účasť potešila najmä organizátorov Jánskeho blata: 

„Nečakali sme takúto vysokú účasť! Je úžasné, že si zasúťažiť pri-
šlo tak mnoho ľudí, ktorí milujú adrenalín, šport a zábavu. Veď to 
napokon robíme práve pre takýchto nadšencov. Čo nás teší ešte viac 
je, že zasúťažiť si prišli nielen ľudia z okolia, ale aj z iných okresov 
Slovenska, či dokonca z Poľska. Sme maximálne spokojní s priebe-
hom súťaže a nakoľko sme dostali aj mnoho pochvál od súťažiacich 
a divákov, už teraz sa tešíme na ďalší ročník Jánskeho blata,“ bilan-
cuje nadšene jeden z organizátorov súťaže Peter Tetemonte.

V rámci podujatia Jánske blato zorganizoval náš beliansky Dob-

• Súčasťou Jánskeho blata 2016 bola aj súťaž Železný hasič, do ktorej sa 
zapojili aj domáci dobrovoľní hasiči v zložení Vaverčák, Čupka, Svitana 
a Somer.

Jánske blato prilákalo aj súťažiacich zo zahraničia

rovoľný hasičský zbor aj silovú súťaž s názvom Železný hasič, do 
ktorej sa prihlásilo 5 súťažných tímov. Prekážky, s ktorými bežne 
zápasia pri svojich zásahoch profesionálni hasiči, si okúsili aj nepro-
fesionálni hasiči z tímu Balamuty. Tí po ukončení súťaže povzbudili 
aj ostatných prítomných, aby si na budúci neváhali na Železného 
hasiča prihlásiť, pretože to stojí za tú skúsenosť. Železného hasiča 
napokon vyhral tím Podhorany.

Na Jánskom blate nechýbalo ani dostatok občerstvenia, atrakcií 
a sprievodných akcií a tak si na svoje prišli aj nesúťažiaci. Záujem 
zúčastnených vzbudili najmä skupiny Helenine oči a Kabát revival, 
ako aj ohňová šou v podaní Black evils, ktorej členovia po vystúpení 
zapálili obrovskú niekoľkometrovú vatru, ktorá neodmysliteľne pat-
rí ku záverečnému programu podujatia. Úspešné tohtoročné Jánske 
blato napokon ukončila zábava o ktorú sa postaral DJ Maroš.

Spišská Belá sa môže pochváliť ďalším mimoriadne vydareným 
podujatím zo série tohtoročných akcií na otvorenom priestranstve 
na svojej pôde. Teší nás, že obrovským dielom k tomuto úspechu 
prispievajú návštevníci týchto akcií, ktorých každoročne pribúda. 
Dostávame mnoho pozitívnych ohlasov a to je našou motiváciou, 
aby sme pokračovali v organizovaní týchto akcií aj naďalej.
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• Naši hokejbalisti (kategória 
U11) skončili na Nitrava Cup 
2016 na krásnom 2. mieste. 
Individuálne ocenenie získali: 
Najlepší brankár: Sebastián 
Martinko; Najlepší hráč: Patrik 
Vaverčák.

• Na tvárach našich futbalistov bolo vidieť radosť a spokojnosť, od augusta 2016 sa totiž opätovne mladší a starší belianski dorastenci predstavia v 
2. slovenskej futbalovej lige.

• Na futbalovom turnaji O pohár primátora mesta ocenili aj najlepšieho 
brankára, strelca a hráča.

• Futbalový tím MŠK Slavoj 
Spišská Belá U12 (na futbalovom 
turnaji o Pohár prezidenta MŠK).

• Funkcionári a hráci MŠK Slavoj Spišská Belá vzdali poctu svojmu dlhoročnému trénerovi Klementovi Mila-
ňákovi.

• MŠK Slavoj Spišská Belá - muži A  družstvo - obsadili v  tomto ročníku  
4. miesto v 5. lige VsFZ (Skupina PT).


