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• Memoriál Ľubomíra Mačugu bol už niekoľko rokov pomyselnou bodkou za halovou futbalovou sezónou. Tento rok sa ale premiérovo odohral vonku 
na umelej tráve futbalového štadióna a symbolicky sa takto rovno začala jarná časť futbalovej sezóny.



Spišskobeliansky spravodajMAREC 2017

• 22. marca  privítal primátor Štefan Bieľak v sobášnej sieni MsÚ belian-
skych jubilantov a novonarodené deti.

• Mesto Spišská Belá vás pozýva na unikátnu putovnú výstavu Biblia na cestách. Výstava ponúka mnoho vzácnych exponátov Biblie - Knihy kníh 
(viac info na strane 7).

• 21. marca 2017 sa nám v priestoroch mestskej kinosály predstavili ta-
lentovaní žiaci zo Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej na svojom 
Jarnom koncerte s názvom Čaro kvetov. Diváci si mali možnosť vychutnať 
pekne pripravené hudobné predstavenie plné príjemných melódií a dobrej 
nálady.

• Mestský podnik Spišská Belá už začal stavebné práve na výstavbe nového 
chodníka na Družstevnej ulici. Tieto práce začali ešte na konci jesene mi-
nulého roka, avšak boli prerušené počas zimného obdobia. Tento chýbajúci 
chodník bude spájať Zimnú ulicu s Družstevnou ulicou – s chodníkom pred 
cintorínom. Výstavbu chodníka financuje mesto z ušetrených finančných 
prostriedkov rozpočtu mesta ešte z minulého roka.
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Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 
zasadnutí dňa 2. 3. 2017

 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zmena územného plánu 
mesta č. 2

• MsZ definitívne schválilo 
zmeny a doplnky č. 2 územné-
ho plánu mesta Spišská Belá 
po tom, čo kladné stanovisko 
k týmto zmenám vydal Okresný 
úrad v Prešove, odbor výstavby 
a bytovej politiky. A túto zmenu 
územného plánu MsZ potvrdilo 
aj schválením všeobecne záväz-
né nariadenie mesta č. 1/2017, 
ktorým sa dopĺňa VZN mesta 
Spišská Belá č. 9/2008 o schválení 
záväznej časti územného plánu 
mesta Spišská Belá (nariadenie 
je zverejnené na úradnej tabuli 
mesta ako aj schválené zmeny 
a doplnky č.2).

Nariadenie o prepravnej 
službe

• MsZ schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta č. 2/
2017, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN mesta Spišská Belá č. 10/
2009 o poskytovaní sociálnych 
služieb na území mesta Spišská 
Belá a o úhradách za tieto služby. 
Týmto nariadením mesto zavie-
dlo medzi svoje sociálne služby 
aj prepravnú službu a určilo aj 
výšku finančnej úhrady za túto 
službu. TáTOlsužby by sa mala 
poskytovať do 1. Nariadenie 
je zverejnené na úradnej tabuli 
mesta. 

Nariadenie o úprave podmie-
nok predaja, podávania a poží-
vania alkoholických nápojov

• MsZ schválilo Všeobec-
ne záväzné nariadenie mesta 
Spišská Belá č. 3/2017 o úprave 
podmienok predaja, podávania 
a požívania alkoholických ná-
pojov na území mesta Spišská 
Belá. Prijatiu tohto nariadenia 
predchádzalo prerokovanie 
protestu Okresnej prokuratúry 
v Kežmarku proti predchá-
dzajúcemu nariadeniu mesta. 
Nariadenie je zverejnené na 
úradnej tabuli mesta.

Nariadenie o určení miest 
a ustanovení podmienok na 
umiestňovanie volebných 

plagátov
• MsZ schválilo Všeobec-

ne záväzné nariadenie mesta 
Spišská Belá č. 4/2017 o určení 
miest a ustanovení podmienok 
na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestran-
stvách v meste Spišská Belá po-
čas volebnej kampane. Prijatiu 
tohto nariadenia predchádzalo 
prerokovanie protestu Okresnej 
prokuratúry v Kežmarku proti 
predchádzajúcemu nariadeniu 
mesta. Nariadenie je zverejnené 
na úradnej tabuli mesta.

Nariadenie o niektorých 
podmienkach držania psov 

na území mesta Spišská Belá
• MsZ schválilo Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Spiš-
ská Belá č. 5/2017 o niektorých 
podmienkach držania psov na 
území mesta Spišská Belá. Prijatiu 
tohto nariadenia predchádzalo 
prerokovanie protestu Okresnej 
prokuratúry v Kežmarku proti 
predchádzajúcemu nariadeniu 
mesta. Nariadenie je zverejnené 
na úradnej tabuli mesta.

Zmena rozpočtu mesta 
pre rok 2017

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zmenu rozpočtu 
mesta Spišská Belá na rok 2017 
rozpočtovým opatrením č. 
1/2017 (návrh zmeny rozpočtu 
mesta je zverejnený tu http://
spisskabela.sk/mesto/aktuality/
prva-zmena-rozpoctu-mesta-
na-rok-2017/ ).

Dotácie z rozpočtu mesta na 
verejnoprospešné účely

• Poslanci schválili poskyt-
nutie dotácií z rozpočtu mesta 
Spišská Belá na rok 2017 na 
verejnoprospešné účely pre 
organizácie pôsobiace na území 
mesta. Poslanci tak akceptovali 
návrh poslanci určenej hodno-
tiacej komisie.

Hospodárenie spoločnosti 
Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. 

za rok 2016
• Mestské zastupiteľstvo vza-

lo na vedomie správu o hospo-
dárení spol. Lesy mesta Spišská 
Belá s.r.o. za rok 2016 s nižšie 
uvedeným hospodárskym 
výsledkom. Poslanci zároveň 
vzali na vedomie schválený 
hospodársky plán spol. Lesy 
mesta Spišská Belá s.r.o. na 
rok 2017. (Pozri tiež tabuľku na 
5. strane).

Správa o činnosti Mestskej 
polície

• Poslanci prerokovali sprá-
vu o činnosti Mestskej polície 
Spišská Belá za rok 2016 (správa 
bude zverejnená na www.spis-
skabela.sk)

Správa o činnosti Mestskej 
knižnice

• Poslanci prerokovali 
správu o činnosti Mestskej 
knižnice v Spišskej Belej za rok 
2016 (správa bude zverejnená 
na www.spisskabela.sk)

Správa o činnosti turistického 
informačného centra

• Poslanci prerokovali 
správu o činnosti Regionálne-
ho turistického informačného 
centra v Spišskej Belej za rok 
2016 (správa bude zverejnená 
nawww.spisskabela.sk)

Správa o činnosti 
Denného centra

• Poslanci prerokovali správu 
o činnosti Denného centra v Spiš-
skej Belej za rok 2016 (správa 
bude zverejnená na www.spis-
skabela.sk)

Správa o činnosti Zariadenia 
opatrovateľskej služby

• Poslanci prerokovali správu 
o činnosti Zariadenia opatrova-
teľskej služby v Spišskej Belej za 
rok 2016 (správa bude zverejnená 
na www.spisskabela.sk)

Správa o činnosti Nízkopraho-
vého denného centra Face klub

• Poslanci prerokovali správu 
o činnosti Nízkoprahového den-
ného centra Face klub v Spišskej 
Belej za rok 2016 (správa bude 
zverejnená nawww.spisskabe-
la.sk)

Správa o činnosti Správy 
športových, rekreačných 
a oddychových zariadení
• Poslanci prerokovali správu 

o činnosti Správy športových, 
rekreačných a oddychových 
zariadení mesta Spišská Belá za 
rok 2016 (správa bude zverejnená 
na www.spisskabela.sk)

Podanie slovensko-poľského 
mikroprojektu

• Poslanci vzali na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o podaní mikroprojektu v rámci 

programu cezhraničnej spoluprá-
ce PL-SR Interreg V-A 2014-2020 
s názvom „Posilnenie cezhranič-
ného celoživotného vzdelávania 
v meste Spišská Belá“. Poslan-
ci schválili spolufinancovanie 
tohto mikroprojektu vo výške 
2 327,78 EUR, čo predstavuje 5 % 
z celkových výdavkov projektu 
vo výške 46 555,50 EUR. Uve-
dené vzdelávanie sa bude týkať 
najmä jazykovej gramotnosti 
– špeciálne poľského jazyka. 
Partnerom tohto mikroprojektu 
je naše poľské partnerské mesto 
Szczawnica.

Podanie 2 projektov na zria-
denie odborných učební na 
oboch základných školách
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo podanie 2 projektov 
na zriadenie a modernizáciu 
odborných učební na oboch zá-
kladných školách Spišskej Belej 
v rámci programu IROP 2014 
- 2020. Predkladateľom projek-
tov je mesto ako zriaďovateľ 
oboch ZŠ.

Prvý projekt s názvom „Zria-
denie odborných učební pre žia-
kov ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej 
Belej“ bude mesto spolufinanco-
vať z rozpočtu mesta vo výške 
9 381,75 EUR, čo predstavuje 5 % 
z celkových výdavkov projektu 
vo výške 187 635 EUR. A teda 
mesto môže získať pre uvedenú 
školu nenávratný príspevok vo 
výške 95 % z týchto nákladov.

V prípade druhého projektu 
s názvom „Zriadenie odbor-
ných učební pre žiakov ZŠ M. 
R. Štefánika v Spišskej Belej“ 
bude mesto spolufinancovať 
z rozpočtu mesta sumu 9 260,40 
EUR, čo predstavuje 5 % z cel-
kových výdavkov projektu vo 
výške 185 208 EUR. A teda mesto 
môže získať pre uvedenú školu 
nenávratný príspevok vo výške 
95 % z týchto nákladov.

Predaje a prenájmy 
pozemkov mesta

• MsZ schválilo zámenu 
pozemkov medzi mestom 
Spišská Belá a Ing. Máriou Vaš-
kovou, rod. Bonkovou pri ZOS 
v Strážkach na Popradskej ulici 
v Spišskej Belej

• MsZ neschválilo predaj 
časti pozemku parc .č. KN“E“ 
243 – druh pozemku zastavaná 
plocha na Družstevnej ulici pre 
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Zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva

Z vynálezov J. M. PetzvalaZ vynálezov J. M. Petzvala
Pred 210 rokmi sa v Spišskej Belej 

narodil svetoznámy vynálezca, fyzik 
a matematik Jozef Maximilián Petzval 
(6. januára 1807). Pri tejto príležitosti 
vám počas celého roka 2017 prinášame 
prostredníctvom fotografií pohľad na jeho 
pútavý život a dielo. Viac o tejto fascinu-
júcej osobnosti sa dozviete na stránkach 
Mesta Spišská Belá www.spisskabela.sk 
alebo priamo v Múzeu J. M. Petzvala v 
Spišskej Belej.

Ako hudobník sa J. M. Petzval venoval 
i štúdiu a prepracovaniu tejto oblasti z 
hľadiska fyzikálneho. Na základe štúdie 
chvenia strún zhotovil klavír so zvláštnou 
klávesnicou a gitaru. Klavír, ktorého klá-

vesnica obsahovala tri rady 
klávesov mal slúžiť na ove-
renie správnosti tridsaťje-
den stupňového tónového 
systému, ku ktorému sa 
dopracoval matematickou 
teóriou. I keď jeho prínos 
v tejto oblasti nie je taký 
zásadný ako v optike, je 
zaujímavý originalitou 
a solídnym prístupom k 
riešeniu problémov.

• Hudobné kvarteto J. M. 
Petzvala (Petzval s lesným 
rohom). Originál fotografie 
nájdete v Technickom múzeu 
vo Viedni v oddelení expozície 
fotografie. 

• Petzvalom navrhnutý 
nový hudobný nástroj - 
harfogitara.

žiadateľa Stanislavu Pjatakovú, 
bytom Spišská Belá, Zimná 23

• MsZ súhlasilo s predlže-
ním nájmu časti pozemku v k. 
ú. Lendak za účelom štartu 
a pristávania padákových klzá-
kov a závesných klzákov pre 
doterajšieho užívateľa Perfectfly 
paragliding klub Plavnica so 
sídlom Plavnica 430 na dobu 
ďalších 5 rokov.

Správa HK o vykonaných 
kontrolách

• MsZ vzalo na vedomie 
správu hlavného kontrolóra 
mesta o priebežne vykonaných 
kontrolách v roku 2017.

Prevádzková doba 
v prevádzke BL DiscoClub
• MsZ schválilo predĺženie 

prevádzkovej doby v prevádzke 
Bl Disco Club (bez terasy) na ulici 
Tatranskej č. 31 v Spišskej Belej 
žiadateľovi Lukášovi Siskovi, 

bytom Slovenská Ves 378 a to v 
piatok a v sobotu od 20.00 – 4.00 
h. V prípade nedodržiavania 
tohto prevádzkového času alebo 
v prípade porušovania verej-
ného poriadku môže mestské 
zastupiteľstvo kedykoľvek zru-
šiť toto uznesenie a prevádzka 
bude musieť byť otvorená len 
do 22.00 h.

Pracovné návrhy dvoch 
dopravných štúdii – Slnečná 

ulica a Moskovská ulica
• MsZ vzalo na vedomie 

návrh dopravnej štúdie riešenia 
cesty 3. triedy a miestnej komu-
nikácie na Slnečnej ulici (v úseku 
od č. 45 po č. 59) v Spišskej Belej

• MsZ vzalo na vedomie 
návrh dopravnej štúdie na zria-
denie školskej zóny a zriadenie 
jednosmernej premávky na ceste 
pred základnou školou na Mos-
kovskej ulici v Spišskej Belej (viac 
na www.spisskabela.sk v rubrike 
Aktuality).

Mestské zastupiteľstvo v 
Spišskej Belej na svojom roko-
vaní dňa 2. marca schválilo aj 
prvú zmenu rozpočtu mesta na 
tento rok rozpočtovým opatre-
ním č.1/2017. 

Väčšina zmien sa týkala naj-
mä oblasti školstva, ale upravili 
sa aj ďalšie položky rozpočtu. 
Zvýšenie výdavkov v oblasti 
školstva je spôsobené zvýše-
ním normatívnych finančných 
prostriedkov pre obe základné 
školy, ku ktorému došlo kon-
com januára. A tak v rozpočte 
mesta sa navýšili vyššie príjmy 
zo štátneho rozpočtu – tzv. 
normatívne prostriedky pre 
obe základné školy o 109 355 
EUR. Okrem tejto sumy na 
vzdelávacie poukazy získali 
obe ZŠ a CVČ spolu sumu 12 
211 EUR, na asistentov učiteľov 
získali dotáciu vo výške 9 036 
EUR. Na predškolákov získala 
materská škola štátnu dotáciu 
13 020 EUR, ktorú použije na 

neplánované prevádzkové 
výdavky. Na lyžiarske kurzy 
získali základné školy súhrne 
dotáciu zo štátneho rozpočtu 
14 400 EUR a na školu v prí-
rode (na školské výlety) 12 900 
EUR. Na stravovanie detí zo 
sociálne znevýhodneného 
prostredia (rodiny v hmotnej 
núdzi) získali školy súhrne 
štátnu dotáciu vo výške 8 500 
EUR. Na podporu zamestnania 
ďalších nezamestnaných z úra-
du práce (od februára a marca 
tohto roka) mesto získa sumu 
13 175 EUR na základe mestom 
podaných projektov.

Vo výdavkovej časti roz-
počtu mesta bolo schválené 
najmä:

- zvýšenie výdavkov ZUŠ 
na základe požiadavky školy 
o 3 256 EUR (najmä na stra-
vovanie zamestnancov a na 
energie)

- zvýšenie výdavkov Ma-
terskej školy na základe jej po-

žiadavky o 17 820 EUR (oproti 
schválenému rozpočtu) – z 
toho 4 800 EUR (najmä na ná-
kup nových záclon do všetkých 
miestností, zvýšené náklady na 
revízie, nákup nového vysáva-
ča) a 13 020 EUR z dotácie 
na predškolákov na nákup 
učebných pomôcok, hračiek, 
spotrebného materiálu ďalšie 
prevádzkové výdavky

- zvýšenie výdavkov ZŠ 
J. M. Petzvala o 72 786 EUR 
(navýšenie mzdových ako aj 
prevádzkových výdavkov)

- zvýšenie výdavkov ZŠ 
M. R. Štefánika o 96 197 EUR 
(navýšenie mzdových ako 
aj prevádzkových výdavkov 
– v tejto sume je podstatná časť 
výdavkov určená na údržbu 
a modernizáciu školských 
budov)

- zakúpenie rolby na úpravu 
prírodného ľadu na hokejovom 
ihrisku na Tatranskej ulici za 
7 864 EUR

Poslanci schválili aj po-
skytnutie dotácie pre mestskú 
spoločnosť Lesy mesta Spišská 
Belá s.r.o. vo výške 44 555 EUR, 
ktorá je určená na obnovu (za-
lesnenie) mestských lesov. Táto 
suma má byť mestu poskyt-
nutá zo strany štátu (štátneho 
rozpočtu) ako finančná náhrada 
za obmedzenie hospodárenia v 
mestských lesoch z titulu ochra-
ny prírody a následného zákazu 
ťažby dreva a celá táto suma sa 
poskytne na obnovu mestských 
lesov v tomto roku. Zároveň sa 
uskutočnilo niekoľko zmien 
presunmi medzi položkami 
rozpočtu. Sumárne sa touto 
zmenou rozpočtu mesta zvýšili 
príjmy ako aj výdavky rozpočtu 
mesta o rovnakú sumu 290 507 
EUR, aby rozpočet mesta zostal 
vyrovnaný.

Tabuľkový prehľad zmien 
rozpočtu je zverejnený na 
www.spisskabela.sk v časti 
aktuality.

Prvá zmena rozpočtu mesta na rok 2017

Viac aktuálnych informácií Viac aktuálnych informácií 

získatezískate  na na 

www.spisskabela.skwww.spisskabela.sk
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Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2017 
pre verejnoprospešné účely

číslo Žiadateľ
poskytnutá 

bežná dotácia 
v 2016

Žiadaná výška 
dotácie na rok 

2017

návrh 
hodnotiacej 

komisie

1. MŠK SLAVOJ Spišská Belá 32 700,00   33 000,00 33 000,00

2. Automobilový klub Spišská Belá 800,00   2 700,00 800,00

3. Racing Klub Spišská Belá 200,00   620,00 200,00

4. CEDIMA 9 740,00   10 330,00 10 330,00

5. Spišská katolícka charita, ADS Kežmarok 2 500,00   6 421,00 2 500,00

6. Katolícka jednota Slovenska, pobočka Spišská Belá 2 100,00   2 600,00 2 100,00

7. Miestny klub Slovenského orla 600,00   1 100,00 600,00

8. Jaskyniarska skupina Spišská Belá 500,00   1 660,00 500,00

9. Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia 500,00   1 500,00 500,00

10. Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Spišská Belá 300,00   1 250,00 300,00

11. Regionálne združenie zdravotne postihnutých Prešovského kraja 400,00 750,00 700,00

12. Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá 600,00   1 660,00 1000,00

13. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Spišská Belá 250,00   250,00 250,00

14. Združenie SEGMENT 2006 (Dychová hudba Belančanka) 400,00   1000,00 200,00

15. „Moje mesto Spišská Belá“ 2 000,00   3 000,00 2 000,00

16. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Spišská Belá nežiadal 750,00 200,00

17. Belanská ľudová hudba Podtatranec 0,00   1000,00 0,00

 SPOLU 53 590,00   69 591,00 55 180,00

• V rozpočte mesta je na 
rok 2017 plánovaných na tieto 
účely, t. j. na dotácie na verejno-
prospešné účely celková suma 
57 000 EUR. Hodnotiaca komi-
sia navrhuje poskytnúť dotácie 
vo výške 55 180 EUR a zvyšná 
suma zostane na mimoriadne 
dotácie – 1820 EUR (v prípa-
de potreby sa v budúcnosti 
navýši). 

• MŠK SLAVOJ Spišská Belá 
– v požadovanej dotácii 33 000 
EUR je na futbal plánovaných 
17 000 EUR (rovnako ako v roku 
2016), na hokejbal 12 000 EUR 
(rovnako ako v roku 2016), na 
stolný tenis 2600 EUR (v roku 
2016 – 2300 EUR) a na bed-
minton 1 400 EUR (rovnako 
ako v roku 2016). V prípade 
futbalistov zo sumy 17.000 
EUR predstavujú náklady na 
rozhodcov, štartovné a dopra-
vu na zápasy pre 9 futbalových 
mužstiev sumu cca 15 000 EUR. 
Vlastnou aktivitou si futbalisti 
majú získať ešte sponzorské, 
2 % a pod. vo výške cca 6 tis. 
EUR na pokrytie ostatných 
nákladov na celoročnú čin-
nosť. V prípade hokejbalistov 
sa 12 000 EUR použije takmer 

sociálnu výpomoc a zároveň 
aby mohlo získavať finančné 
prostriedky od rôznych dar-
cov na poskytovanie sociálne 
pomoci rôzneho druhu (najmä 
v prípadoch, v ktorých nemôže 
pomoc samotné mesto).  

• Cirkevný zbor Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku Spišská 
Belá – žiada o dotáciu prvýkrát 
(preto suma 200 EUR – ako 
v iných podobných prípadoch 
na začiatok). Dotáciu ev. zbor 
plánuje použiť na pravidelné 
stretnutia detskej besiedky, 
detský tábor a stretnutia se-
niorov.

Lesy mesta 
s. r. o.

Plán 2016
Skutočnosť 

2016
Plán 2017

Výnosy 637 701 700 754,20 607 637
Náklady 637 241 693 599,95 607 226
Zisk 460 7 154, 25 411
Zisk po 
úprave (pred 
zdanením)

  4 274,25  

Hospodárenie spoločnosti 
Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.

celá na úhradu nákladov na 
dopravu na zápasy slovenskej 
extraligy pre 5 družstiev.

• CEDIMA, o. z. Spišská Belá 
– ide o o. z. pri Centre voľného 
času a uvedená dotácia je na 
úhradu príspevku za rodičov 
pre všetkých deti navštevujúce 
krúžok v ČVČ (výška dotácie 
zodpovedá súčasnému počtu 
detí v CVČ a preto je tam aj 
navýšenie pre vyšší počet detí 
v CVČ). 

• Spišská katolícka charita, 
ADS Kežmarok - v prípade 
dotácie pre Spišskú katolícku 
charitu ide o príspevok za 
opatrovanie konkrétnych ľudí 
z nášho mesta v rámci nákladov 
na opatrovateľskú službu, ktoré 
je povinné uhrádzať mesto (ide 
o  refundáciu časti nákladov za 
opatrovateľskú službu).  V prí-
pade, že bude opatrovaných 
viac ľudí, dotácia sa adekvátne 
navýši.   

• Moje mesto Spišská Belá, o. 
z. Spišská Belá  - ide o OZ, kto-
ré založilo samotné mesto, aby 
mohlo pomáhať ľuďom v núdzi, 
resp. ľudom ktorí potrebujú 

• Belanská ľudová hudba 
Podtatranec – toto o. z. žiada 
dotáciu výlučne na nákup 
krojov pre svojich členov, 
preto sa hodnotiaca komisia 
rozhodla navrhnúť mestskému 
zastupiteľstvu, aby tomuto o. z. 
dotáciu neposkytlo, nakoľko jej 
účelom je podporovať celoroč-
nú činnosť združení, nie iba 
jednu vec, resp. aktivitu. To-
muto združeniu sa odporučí 
podať si na tento účel žiadosť 
o mimoriadnu dotáciu ale aj 
tu treba zvážiť, či sa podporí 
takáto aktivita (kroje budú ma-
jetkom súkromných osôb, resp. 
občianskeho združenia).   
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Takmer dvadsiatka učiteľov zá-
kladných škôl, ktorí vyučujú anglický 
jazyk na 1. stupni, sa 1. 3. 2017 zišla 
na pilotnom ročníku Metodických dní 
v Spišskej Belej. Štvrtáci zo ZŠ M. R. 
Štefánika so svojou triednou učiteľkou 
a angličtinárkou Mgr. K. Čížikovou v 
jednej osobe ukázali učiteľom anglič-
tiny z nášho mesta i zo škôl v obvode 
Školského úradu  Spišská Belá svoj štýl 
práce, svoje schopnosti, záujem, entuzi-
azmus a kreativitu pri výučbe slovnej 
zásoby  angličtiny. Po otvorenej hodine 
nasledoval odborný rozborový seminár 
pre  pedagógov.  V jeho priebehu zúčast-
není angličtinári ocenili množstvo ino-
vatívnych metód pri výučbe  cudzieho 
jazyka  v primárnom vzdelávaní, ktoré 
smerujú k aktívnemu osvojeniu a použí-
vaniu cudzieho jazyka v komunikačných 

Spišská Belá obnovila zaniknutú tradíciu metodických 
stretnutí učiteľov

situáciách, ktoré prináša bežný život a 
v neposlednom rade si  vymenili svoje 
skúsenosti z výučby anglického jazyka 
v 1. až vo 4. ročníku základných škôl s 
rôznou štruktúrou žiackych schopností. 
Napokon  vyslovili poďakovanie ZŠ M. 
R. Štefánika za ochotu a ústretovosť v 
prijatí ponuky školského úradu obnoviť, 
znovu oživiť  v minulosti bežnú, dnes za-
niknutú tradíciu metodických stretnutí 
učiteľov jednotlivých predmetov vyu-
čujúcich v základných školách. Forma 
metodických dní jednoznačne vedie k 
výmene skúseností, k získavaniu inšpi-
rácií, ku pozitívnej konfrontácií schop-
ností žiakov a pedagogických prístupov 
a v neposlednom rade k upevňovaniu 
profesijného povedomia a kolegiality 
pedagógov v pôsobnosti Školského 
úradu v Spišskej Belej.

Mesto prichádza s pracov-
ným návrhom na zriadenie tzv. 
školskej zóny pred Základnou 
školou J. M. Petzvala na Mos-
kovskej ulici v Spišskej Belej. V 
zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o 
premávke na pozemných ko-
munikáciách je možné vytvoriť 
takúto zónu osadením nového 
zvislého dopravného značenia. 
Pracovný návrh dopravnej štú-
die je v zverejnený v prílohe.

Cieľom tohto návrhu je 
v prvom rade zvýšiť bezpečnosť 
žiakov školy pred samotnou 
školou, kde v tomto prípade 
dochádza v pomerne úzkom 
(zúženom) priestore k častej 
kolízii detí (ako chodcov) a vo-
zidiel (najmä rodičov voziacich 

Vytvorenie školskej zóny pred základnou školou na Moskovskej 
ulici?

detí do školy). Týmto opatrením 
sa zároveň chránia aj samotní 
vodiči, ktorí aj vďaka týmto 
dopravným značkám budú 
musieť zvýšiť pozornosť a pri-
spôsobiť sa novým pravidlám. 
Podľa zákona v školskej zóne 
chodci smú používať cestu v 
celej jej šírke (na rozdiel od 
ostatných klasických ciest, 
kde musia chodci chodiť len 
po chodníkoch a ak nie sú, tak 
po krajnici (okraji cesty) a cesta 
je prioritne určená pre autá a 
nie pre chodcov). V školskej 
zóne vodič smie jazdiť rých-
losťou najviac 20 km/h, pritom 
je povinný dbať na zvýšenú 
ohľaduplnosť voči chodcom, 
ktorých nesmie ohroziť.

Spolu s touto školskou zó-
nou sa zároveň na ceste pred 
základnou školou medzi ul. 1. 
mája a Kúpeľnou ulicou na-
vrhuje zriadiť aj jednosmerná 
premávka (viď  strana 20). 
Existujúca miestna komuni-
kácia je úzka – jej šírka je cca 
4 – 4,5 m. V úseku od vstupnej 
brány školy až po garáže na 
Kúpeľnej ulici je potrebné 
dobudovať chýbajúci chodník 
(popred telocvičňou, posilňov-
ňou a parkoviskom). A teda ak 
sa má na tejto ceste vybudovať 
širší chodník (cca 2 - 2,5 m) 
po celej dĺžke, tak cesta bude 
môcť zostať v šírke pre jeden 
jazdný pruh a preto sa navr-
huje jednosmerná premávka 

(„jednosmerka“). Zriadenie 
tejto jednosmerky má za cieľ 
aj sprehľadniť premávku vo-
zidiel pred samotnou školou 
(najmä v určitých kritických 
časoch – ráno a popoludní) 
– teda aby sa na úzkej ceste 
jazdilo v jednom, nie v oboch 
smeroch a tak zvýšiť plynulosť 
cestnej premávky a najmä bez-
pečnosť chodcov i vodičov.

Uvedený návrh je určený 
na ďalšiu diskusiu. Vaše pri-
pomienky môžete zasielať 
mailom na jneupauerova@-
spisskabela.sk v lehote do 13. 
apríla 2017. Predpokladá sa, 
že koncom apríla bude o tomto 
návrhu definitívne rozhodovať 
mestské zastupiteľstvo.

Mesto Spišská Belá sa zapo-
jilo do druhého ročníka komu-
nitného programu s názvom 
Vy rozhodujete, my pomáha-
me, ktorý organizuje Nadácia 
TESCO. 

Spišská Belá sa v rámci 
programu prezentuje s vlast-
ným projektom „Zachráňme 
spolu detské ihrisko na Be-
lianskom rybníku v Spišskej 
Belej“. Nadácia Tesco v tomto 
programe rozdelí 100 000 € 
77 organizáciám po celom 
Slovensku, aby podporila 
projekty, ktoré pomáhajú 
miestnym komunitám. V be-

Spoločným hlasovaním za Detské ihrisko na Belianskom rybníku
lianskej a kežmarskej Predajni 
Tesco môžete zahlasovať okrem 
projektu Zachráňme spolu 
detské ihrisko na Belianskom 
rybníku v Spišskej Belej, aj za 
projekt KidsAthletics (Šport 
pre všetkých Kežmarok, o.z.) a 
Oddychovo-relaxačná zóna (ZŠ 
s MŠ sv. Kríža, Kežmarok).

Každý zákazník, ktorý od 
8. marca do 4. apríla, nakúpi v 
ktoromkoľvek obchode spoloč-
nosti Tesco, dostane po zaplate-
ní jeden hlasovací žetón. Žetón 
vhodí do hlasovacieho boxu 
určeného projektu, ktorý chce 
podporiť. Projekty s najväčším 

počtom hlasov od zákazníkov 
získajú v jednotlivých regió-
noch podporu vo výške 1 300 € 
na realizáciu aktivít v priebehu 
jari a leta 2017.

Popis projektu Zachráňme 
spolu detské ihrisko na Belian-
skom rybníku v Spišskej Belej: 
Mestu Spišská Belá záleží na 
bezpečnosti občanov, návštev-
níkov a chceme vytvoriť plno-
hodnotný, bezpečný priestor 
pre rodiny s deťmi, kde by 
mohli rozvíjať svoje športové 
a pohybové aktivity a zmyslu-
plne tráviť voľný čas. Hlavnou 
myšlienkou je vybudovať nové 

detské ihrisko s hernými prv-
kami spĺňajúcimi bezpečnostné 
normy v prímestskej oddycho-
vej zóne Beliansky rybník a 
vytvoriť tak bezpečný priestor 
využívania zelenej oázy aj pre 
najmenších návštevníkov.

Za náš projekt Zachráňme 
spolu detské ihrisko na Be-
lianskom rybníku v Spišskej 
Belej môžete hlasovať v týchto 
predajniach:

• Tesco Spišská Belá SNP 
2569/9

• Tesco Kežmarok Tvarož-
nianska 2332/9
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KOMU MÔŽETE DAROVAŤ 
ČASŤ ZO SVOJEJ DANE 

(tzv. 2 %) 
V NAŠOM MESTE?

Organizácie a združenia pôsobiace v Spišskej Belej:
Mestský športový klub Slavoj Spišská Belá
Moje mesto Spišská Belá, občianske združenie Mesta 
Spišská Belá (zamerané na sociálnu pomoc)
DUKÁTIK, občianske združenie pri Materskej škole 
Spišská Belá
Ľudová hudba Podtatranec 
Jaskyniarska skupina Spišská Belá
Automotoklub Spišská Belá
Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá
Občianske združenie pri ZUŠ Spišská Belá
Rodičovské združenie pri ZŠ J. M. Petzvala
Združenie rodičov ZŠ na Štefánikovej ulici
Zlatá rybka Spišská Belá pri Špeciálnej ZŠ Sp. Belá

Zdravotne ťažko postihnuté detičky v Spišskej Belej:
Ondrejko a Sárka Koščákoví
Luka Klokoč  
Sebastian Šelep 
Adamko Kačmarčík

(Viac informácií na www.spisskabela.sk 
v časti aktuality)

Putovná výstava Biblia na 
cestách sa už onedlho premiest-
ni na tri týždne do Spišskej Belej. 
Niekoľko desiatkov vzácnych 
exponátov Knihy kníh si môžete 
pozrieť v priestoroch budovy AT 
TATRY spol. s. r. o. (na prízemí) 
na Petzvalovej 37 v Spišskej Be-
lej. Výstava bude sprístupnená 
od 3. 4. do 21. 4. 2017 v pracovné 
dni od 8.00 do 16.30 hod. Vstup 
je voľný.

Súčasťou výstavy budú aj 

dve špecializované prednášky 
s názvom TAJOMSTVO DÁV-
NYCH ZVITKOV (objav zvitkov 
starého zákona v roku 1947 na 
brehoch mŕtveho mora) – 20. 4. 
2017 o 16.00 hod. a VÝNIMOČ-
NOSŤ BIBLIE – KNIHY KNÍH 
(v čom sa text Biblie líši od inej 
literatúry) – 13. 4. 2017 o 16.00 
hod. Tieto dve zaujímavé témy 
nám priblíži Jozef Písta.

V prípade väčšej skupiny 
(školy a pod.) prosíme nahlásiť 

sa vopred na: Veronika Ivančá-
ková (Regionálne turistické a 
informačné centrum, Petzvalova 
17), 052/468 05 10 alebo ivanca-
kova@spisskabela.sk

Viac informácii o výstave a 
exponátoch aj na: www.biblia-
nacestach.sk

Staré výtlačky Biblií, spev-
níkov, modlitebných kníh, 
kancionálov a katechizmov 
v časovom rozmedzí rokov 
1693 - 1890, Biblie v jej mno-

hojazyčných úpravách vrátane 
detských ilustrovaných kníh, 
Biblia z roku 1693 v latinskom 
jazyku VULGÁTY, ďalej tzv. 
Hallské vydanie Biblie z roku 
1722 v staročeštine, ktorú vydal 
Matej Bel, pergamenový zvitok 
TÓRY, tzv. BIBLIA-DALÍ, v kto-
rej ilustrácie namaľoval slávny 
španielský maliar surrealizmu 
Salvador Dalí ... a mnoho ďalších 
vzácnych exponátov... Tešíme sa 
na vás!

Unikátna putovná výstava Biblia na cestách v Spišskej Belej

V piatok dňa 3. 3. 2017 sa 
uskutočnila výročná členská 
schôdza Základnej organizácie 
zväzu zdravotne postihnutých 
v Spišskej Belej, ktorej sa zú-
častnilo 33 členov z 37 člennej 
základne tohto zväzu. 

Predmetom rokovania vý-
ročnej schôdze, ktorú otvoril 
predseda organizácie Peter 
Miko, bolo zhodnotenie čin-
nosti organizácie za rok 2016 
a zároveň bol prítomným 
prednesený plán aktivít na rok 
2017. Za významný a prospeš-

Miestny Zväz zdravotne postihnutých bilancoval rok 2016
ný krok výbor označil začatú 
spoluprácu s Denným centrom 
v Spišskej Belej (Klub dôchod-
cov) a to najmä po praktickej 
stránke, keďže nezanedbateľná 
časť členov miestnej ZO SZZP 
je súčasne aj členom Klubu 
dôchodcov. V tejto načatej spo-
lupráci sa plánuje pokračovať 
aj v roku 2017 aj v rámci pláno-
vaných rekondičných pobytov 
a kultúrnych akcií. 

V roku 2016 uskutočnila ZO 
SZZP niekoľko výletov kultúr-
neho charakteru na Slovensku 

i Poľsku. Výbor sa zaoberal aj 
príčinou, prečo sú súčasťou 
regionálneho združenia, keď 
SZZP pôsobí na celom území 
SR. Výbor uložil predsedovi 
preveriť a nadviazať kontakty 
so SZZP. Po rokovaniach UR 
a OR SZZP  výbor odporučil 
všetkým členom sa preregis-
trovať do SZZP a tak ukon-
čiť členstvo v regionálnom 
združení. K tejto téme sa 
v blízkej budúcnosti vyjadrí 
pred miestnou organizáciou aj 
predsedkyňa OR SZZP Poprad. 

Na záver poďakoval predseda 
združenia všetkým členom vý-
boru za aktívnu činnosť počas 
celého roka, ďalej všetkým, 
ktorí sa aktívne zúčastňovali 
života základnej organizácie 
Slovenského zvätu zdravotne 
postihnutých podľa svojich 
zdravotných možností, ako aj 
všetkým zúčastneným a do 
budúcna poprial veľa zdravia 
a elánu do ďalších aktivít. Po-
ďakovanie adresoval aj Mestu 
Spišská Belá za finančnú a 
morálnu podporu.

V sobotu 4. marca 2017 sa 
uskutočnila výročná členská 
schôdza Miestnej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu 
v Spišskej Belej. Zo 149 člennej 
základne bolo prítomných len 
43 rybárov. Predmetom rokova-
nia tejto schôdze, ktorú viedol 
predseda organizácie Michal Pi-
toňák, bolo zhodnotenie 
činnosti organizácie 
za rok 2016. Ry-
bári zhodnotili 
výsledky rybár-
skej sezóny z po-
hľadu starostlivosti 
o revír a jeho zaryb-
nenie a bilancovali aj 
svoje úlovky. Zhodnotili 
aj svoju spoločensko-kultúrnu 
činnosť a samotné finančné 
hospodárenie organizácie. 
Tajomník organizácie Ladislav 
Smrek pri prednesení výroč-
nej správy poďakoval mestu i 
mestskej polícii za spoluprácu 
a podporu pri ochrane revíra, 
ako aj pri spoločnom postupe pri 
riešení problémov s bobrími hrá-
dzami na Belianskom potoku. 

Výročná schôdza belianskych 
rybárov

Primátor mesta Štefan Bieľak 
počas tejto schôdze vyzdvihol 
prínos činnosti tejto miestnej 
organizácie, ako aj ich účasť na 
Dňoch mesta, či organizovaní 
rybárskych pretekov vrátane 48 
hodinových pretekov Belian-
sky kapor. Prítomní rybári sa v 
diskusii pýtali primátora mesta 

na aktuálny stav projektu 
modernizácie okolia 
Belianskeho rybníka 

i projektu Zemian-
sky dvor Šarpanec, 
keďže oba projek-
ty sa dotýkajú aj 

miestnych rybárov. 
Diskutovalo sa aj o 

privátnom zámere výstav-
by malej vodnej elektrárne na 
rieke Poprad v katastri obce 
Krížová Ves. A na záver už len 
pozvanie: Rybárske preteky pri 
otvorení novej rybárskej sezóny 
sa uskutočnia v sobotu 13. mája 
2017 a 48 hodinové preteky 
Beliansky kapor v dňoch 11.-13. 
augusta 2017. Petrov ZDAR ! 
Viac informácii nájdete na http:
//mosrzspisskabela.sk/
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Stručná správa o činnosti Správy športových, rekreačných 
a oddychových zariadení mesta Spišská Belá za rok 2016

Správa športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta 
Spišská Belá je organizačne súčasťou štruktúry mesta (mestského 
úradu) od februára 2012. Jej cieľom je zabezpečiť komplexnú pre-
vádzku (správu a údržbu) nižšie uvedených zariadení mesta a 
tak zabezpečiť prevádzkovanie týchto zariadení na požadovanej 
kvalitatívnej úrovni pre obyvateľov mesta Spišská Belá, ale aj pre 
širokú verejnosť z blízkeho okolia.

1.  Správa futbalového štadióna
Počas roka okrem domácich futbalistov využívali futbalový šta-

dión aj iné kluby najmä počas zimnej prípravy (január – marec). Z 
prenájmu hracej plochy sme do rozpočtu mesta získali príjem 1 500 
EUR za rok 2016. V roku 2016 sa na futbalovom štadióne vykonali 
údržby rôzneho charakteru: Opravy oplotenia – sietí poškodených 
silným vetrom; pravidelná údržba trávnika – zametanie granulátu 
– 2x mesačne; komplexná údržba umelého trávnika; vyčistenie tráv-
nika a dosypanie granulátu; kosenie a zametanie okolia; údržba 
celej budovy štadiónu. Na futbalovom štadióne sa zabezpečovali 
aj akcie pre mesto a školy (kopanie jedenástok, zápas kňazov, chal-
langeday, atď.)

2.  Správa hokejového ihriska na Tatranskej ulici
V roku 2016 sa vykonala nasledovná údržba: Oprava svetiel na 

vonkajšie osvetlenie; oprava sieti a oplotenia areálu; oprava okapovej 
ríny; oprava vnútorných priestorov a bežná údržba budovy.

3.  Správa športového areálu Moskovská
V roku 2016 sa vykonala nasledovná údržba: oprava oplotenia 

a sieti; oprava poškodených preliezok; kompletná rekonštrukcia 
detského ihriska a kompletná rekonštrukcia futbalového ihriska s 
umelou trávou; bežná údržba celého areálu.

4.  Správa malého viacúčelového ihriska na Tatranskej ulici
V roku 2016 sa vykonala len bežná údržba v zmysle smernice, 

nebolo potrebne vykonať žiadne opravy.

5.  Správa mestských verejných detských ihrísk (Mierová, 
Družstevná, Moskovská)

V roku 2016 sa vykonala nasledovná údržba: oprava a výmena 
schodov na preliezkach na Mierovej ulici, náter komponentov det-
ského ihriska, oprava lavičiek.

6.  Správa Cyklotrasy Spišská Belá – Tatranská Kotlina
V roku 2016 sa vykonala nasledovná údržba: oprava poškode-

ných častí prístreškov; oprava odpadkových košov; oprava reklam-
ných a informačných tabúľ, natieranie celej drevenej konštrukcie 
mostov, natieranie celej drevenej konštrukcie tabúľ; pravidelné 
kosenie a zametanie a zber odpadkov.

7.  Správa oddychovej zóny Beliansky rybník
V roku 2016 sa vykonala nasledovná údržba: oprava rampy na 

vstupe; klčovanie kríkov a náletových drevín okolo potoka a násled-
né mulčovanie; oprava odpadkových košov; oprava lavičiek; čias-
točná oprava detského ihriska a výmena piesku v pieskovisku.

8.  Futbalové ihrisko v Strážkach
V roku 2016 sa vykonala nasledovná údržba: občasné kosenie; 

oprava zábradlia pri vstupe a oplotenia. Práce boli zabezpečené aj 
v spolupráci s MOS.

(Celé znenie správy nájdete na www.spisskabela.sk)

Stručná správa z činnosti mestskej knižnice za rok 2016
Mestská knižnica v Spišskej Belej poskytovala v roku 2016 okrem 

výpožičky literatúry svojim čitateľom aj služby rôzneho charakteru, 
ako poskytovanie informácii návštevníkom knižnice, umožňovanie 
prístupu na internet, sprostredkúvala literatúru cez medziknižničnú 
výpožičnú službu a usporadúvala zaujímavé akcie zamerané na 
propagáciu knižnice a čitateľnosti kníh. Svoj knižničný fond rozšírila 
v roku v roku 2016 o celkovo 195 titulov rôznorodého zamerania. 
V knižnom fonde knižnice sa momentálne nachádza 24 892 zväzkov. 
Rovnako ako predchádzajúce roky, aj v minulom roku pokračovala 
knižnica v elektronickom spracovaní publikácii a do marca 2017 
bolo takto spracovaných 25 502 zväzkov.

V roku 2016 získala knižnica finančnú podporu vo výške 1000 € 
z Fondu na podporu umenia v rámci projektu „Akvizícia Mestskej 
knižnice v Spišskej Belej pre rok 2016.“ Z poukázanej sumy sa za-
kúpilo 115 zväzkov kníh.

Knižnica eviduje už od roku 2013 klesajúcu tendenciu v rámci 
jej návštevnosti – kým v roku 2013 to bolo 7597 návštevníkov, v r. 
2014 6969 návštevníkov, v roku 2015 navštívilo knižnicu 5864 osôb 
a v roku 2016 pokleslo toto číslo na 5098 návštevníkov. Z toho 1976 
osôb malo záujem o internetové služby. Za uplynulý rok vypožičala 
knižnica 17 911 titulov.

V spolupráci s MŠ a ZŠ usporiadala knižnica informatickú 
výchovu pre deti a mládež. Obsahom hodín bola v informácia (v 
závislosti od vekovej kategórie) o využívaní bibliografií, slovníkov, 
oboznámenie s pojmom rešerš a literárnymi osobnosťami nášho 
regiónu. Pre žiakov ZŠ sa uskutočnil v priestoroch knižnice tvorivý 
vzdelávací program Cesta do praveku, v rámci Týždňa detskej knihy 
čítali pozvaní hostia deťom z MŠ vybrané knižné tituly. Knižnica sa 
zapojila aj do júnového čitateľského maratónu, ktorý sa konal na ce-
lom území SR a zapojilo sa do neho 190 čítajúcich účastníkov. V roku 
2016 usporiadala knižnica celkom 47  podujatí s 1119 účastníkmi.

Knižný online katalóg sprístupnený na www.kniznica.spisska-
bela.sk zaznamenal 957 vstupov a 5723 zadaných otázok.

Múzeum Dr. Michala Greisigera, ktoré sa nachádza na prízemí 
budovy mestskej knižnice, navštívilo v minulom roku 211 návštev-
níkov – z toho 205 detí.

Od konca júna 2016 do septembra 2016 bola prevádzka knižnice 
aj múzea pre rekonštrukciu priestorov zatvorená. V rámci rekon-
štrukčných prác v knižnici bola prevedená výmena elektroinštalácie, 
omietky vo všetkých miestnostiach, výmena podlahových krytín, 
výmena vodovodného potrubia, kanalizácie, oprava oboch toaliet, 
z toho jedna bude slúžiť návštevníkom knižnice a múzea. Priestory 
boli zariadené novými regálmi, na ktoré mesto získalo finančnú 
dotáciu pridelenú Fondom na podporu umenia v roku 2016 vo 
výške 5 000 €. V mesiaci apríl bola prevedená výmena okien na 
prízemí budovy. Na spomínané práce mesto získalo štátnu  dotáciu 
vo výške 13 000 €.

(Celé znenie správy nájdete na www.spisskabela.sk)

Stručná správa o činnosti nízkoprahového centra 
Faceclub za rok 2016

Dobrovoľníci, ako aj návštevníci Faceclubu majú za sebou pestrý 
rok plný rôznych zaujímavých voľnočasových aktivít. Bolo z čoho 
vyberať: stolný futbal, ping-pong, biliard, moderné spoločenské hry, 
osobné venovanie sa návštevníkom, zážitkové, športové, kultúrne a 
oddychové aktivity, ako aj aktivity zamerané na neformálne vzde-
lávanie detí a mladých.

V roku 2016 navštívilo Faceclub denne okolo 30 - 40 detí a mla-
dých ľudí. V rámci týchto ľudí sa vytvorila skupina detí vo veku od 
7 - 13 rokov, ktoré navštevovali Faceclub takmer denne a vytvorili 
si v ňom aj svoj osobný priestor. Ďalšou skupinou navštevujúcou 
Faceclub v roku 2016 boli mladí muži vo veku od 17 - 25 rokov, ktorí 
navštevovali Faceclub vo večerných hodinách a čas trávili hraním 
ping-pongu. Najčastejším dôvodom navštívenia Faceclubu v roku 
2016 boli ponúkané, či už pravidelne alebo nepravidelné aktivity, 
ktoré Faceclub zorganizoval vďaka dobrovoľníkom.

Skrátené správy o činnosti organizácií v roku 2016
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Svoje čestné miesto si v bohatom programe Faceclubu našiel aj 
ples pre mladých, ktorý sa konal už po 4. krát. Obľúbene kreatívne 
dielne, ktoré plnia úlohu artterapie, si obľúbili aj mladé mamičky, 
ktoré učia deti zaujímavé techniky ručných prác. Pravidelne sa or-
ganizovali aj športové turnaje, kde bol najväčší záujem o kalčetový a 
stolnotenisový turnaj. Mimoriadny úspech mala konferencia Mladí 
mladým, či projekt s názvom Živá knižnica, kde predstavovali reálni 
ľudia živé knihy a prítomným rozprávali na vybranú tému o svojich 
životných skúsenostiach. Okrem iného sa konala aj oslava 5. narode-
nín fungovania Faceclubu, či aktivity ako Jumpday, karneval a pod. 
Dobrovoľníci z Faceclubu sa zúčastnili aj dvoch medzinárodných 
školení, víkendových školení dobrovoľníkov, mládežníckej výmeny, 
či medzinárodného mládežníckeho festivalu v Nemecku. Už tretí 
rok bol klub otvorený pre deti aj v dopoludňajších hodinách a to 
prostredníctvom Herného doobedia počas letných prázdnin. Fa-
ceclub organizoval aj rôzne diskotéky a mnoho tradičných rokmi 
zabehnutých aktivít. V roku 2016 sa populárne stali výlety do kina 
na rôzne filmové predstavenia. Faceclub bol aktívny aj na mestských 
akciách Spišskej Belej. Azda najatraktívnejším a najzaujímavejším 
momentom roka 2016 bola realizácia projektu Po stopách našich 
predkov a od júla 2016 rezonovala v priestoroch klubu téma sloven-
ských ľudových tradícií. Mnoho aktivít Faceclubu boli podporené 
nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina Deťom.

(Celé znenie správy nájdete na www.spisskabela.sk)

Stručná správa o činnosti RTIC za rok 2016
V roku 2016 navštívilo Regionálne turistické a informačné cen-

trum (RTIC) v Spišskej Belej celkovo 1 953 návštevníkov, z toho 1 
712 slovenských a 241 zahraničných. Najväčší počet návštevníkov, 
najmä zo zahraničia bol zaznamenaný v letnej turistickej sezóne, v 
mesiacoch máj až október. Tak ako v celoslovenskom meradle, aj u 
nás tvorili gro týchto návštev turisti z Česka a Poľska. Po informácie 
si do RTIC prišli aj Nemci, Maďari, Rakúšania, Angličania, Rusi, 
Ukrajinci, Holanďania, Američania, Izraelčania, či Rumuni.

Návštevníci RTIC sa prioritne zaujímali o informácie späté 
s mestom Spišská Belá a teda o Múzeum J. M. Petzvala, SNG Kaštieľ 
Strážky, či Beliansku cyklotrasu, ďalej to boli informácie o Belianskej 
jaskyni, či našom bezprostrednom okolí a okolí Vysokých Tatier. 
Spomedzi propagačných materiálov, ktoré sú v RTIC ponúkané na 
predaj, bol enormný záujem najmä o nový mestský stolový kalendár 
na rok 2017, ktorý bol vypredaný v rekordne krátkom čase. Veľký 
záujem bol aj o tričká s logom mesta, ktoré bolo vytvorené v rámci 
súťaže vyhlásenej našim mestom v roku 2016. Z knižných publi-
kácií bol stály dopyt po knihách s tematikou mesta (monografia 
mesta, J. M. Petzval, S. Weber), či novovydanej publikácii Tatry 
a Zamagurie z neba.

(Celé znenie správy nájdete na www.spisskabela.sk)

Stručná správa o činnosti Denného centra (Klub dôchodcov) 
Spišská Belá za rok 2016

Členskú základňu Denného centra tvorilo v roku 2016 53 členov, 
z toho 45 žien a 8 mužov (od začiatku roka 2017 evidujú v klube 
už 10 ďalších prihlášok o členstvo). Členovia Denného centra boli 
v roku 2016 mimoriadne aktívni na poli kultúrno-spoločenskom. 
V rámci akcií organizovaných vo vlastnej réžií usporiadali členo-
via centra fašiangovú veselicu, rôzne tematické posedenia. V rámci 
týchto akcií treba vyzdvihnúť podujatie „Na Silvestra nie si sám“, 
ktoré prispieva k vytváraniu pocitu spolupatričnosti a zbavovania 
sa pocitu osamelosti tým, že tento sviatočný čas trávia členovia spo-
lu. Spoločne vycestovali seniori aj mimo územia mesta a navštívili 
divadlo v Spišskej Novej Vsi, Mariánsku horu v Levoči, koncert 
v Poprade, Martin a pod., či organizovali výlet do Poľska.

V priestoroch centra bola zriadená výpožičná služba, ktorá umož-
ňuje členom vypožičiavať si časopisy, magazíny, záujmové príručky, 
dokumenty a knihy. Tento výpožičný fond si vytvárajú a dopĺňajú 
z vlastných zdrojov. Dvaja členovia centra sú študentmi univerzity 
tretieho veku. Denné centrum už 5 rokov aktívne spolupracuje s 

Denným centrom v Podolínci. Denné centrum sa aktívne spolupo-
dieľalo aj pri akciách organizovaných mestom Spišská Belá a mest-
skými spolkami– Spišský zemiakarský jarmok, Belianske Vianoce, 
Beliansky majáles, Slávnosť sv. Huberta, či Kaštieľne hry.

(Celé znenie správy nájdete na www.spisskabela.sk)

Skrátená správa o činnosti Mestskej polície za rok 2016
Mestská polícia v Spišskej Belej v hodnotenom období plnila 

úlohu poriadkového útvaru pri zabezpečovaní mestských vecí ve-
rejného poriadku, ochrany životného prostredia, ochrany majetku 
mesta a občanov, plnila úlohy vyplývajúce zo VZN mesta a úlohy 
rozhodnutím primátora mesta.

Kamerový monitorovací systém (KMS) v Spišskej Belej dis-
ponoval ku koncu roka 2016 celkovo 29 kamerami, ktoré moni-
torujú verejné priestranstvá (5 otočných a 24 stacionárnych). Od 
zavedenia monitorovania verejných priestranstiev sa podarilo 
MsP zachytiť niekoľko prípadov poškodzovania mestského, ako 
aj súkromného majetku občanov mesta. Jednalo sa napr. o poško-
dzovanie dopravných značiek, odpadkových košov, požívanie 
alkoholu na verejne prístupných miestach a pod. V priebehu 
roka spolupracovali pracovníci MsP niekoľkokrát s príslušníkmi 
Policajného zboru, ktorí pri šetrení rôznych dopravných nehôd, 
krádeží osobných motorových vozidiel, neoprávnených výberov z 
bankomatov, taktiež pri riešení týchto prípadov nahliadli do KMS.
Z celkového počtu priestupkov zistených v roku 2016 (751 priestup-
kov) bolo pomocou KMS zistených 474 priestupkov a pri doprav-
ných priestupkoch (471 priestupkov) to bolo 437 priestupkov.

Počas celého roka príslušníkom MsP, prevažne počas víken-

§ 47 § 49 § 50 § 22 VZN Ostatné Spolu

1
Celkový počet 
zistených priestupkov 
vlastnou činnosťou           

21 4 48 466 119 22 680

2

Celkový počet 
oznámených 
priestupkov na útvar 
obecnej polície

12 10 17 5 16 11 71

3
Celkový počet 
uložených 
priestupkov (a)

0 2 4 20 4 0 30

4
Celkový počet 
odložených 
priestupkov (b)

0 0 2 3 2 0 7

5
Celkový počet 
odovzdaných 
priestupkov (c)

0 0 15 0 0 0 15

6

Celkový počet 
oznámených 
priestupkov 
príslušnému orgánu 
(d) 

4 4 13 13 36 12 82

7

Celkový počet 
priestupkov 
prejednaných 
v blokovom konaní

25 6 31 352 78 12 504

Výška fi nančnej 
hotovosti (EUR)

146 80 229
4 

364
364 80 5 263

8

Celkový počet 
priestupkov 
prejednaných 
v blokovom konaní 
vydaním bloku na 
pokutu nezaplatenú 
na mieste

0 0 0 66 0 0 66

Výška fi nančnej 
hotovosti (EUR)

0 0 0 1.130 0 0 1 130

9
Vyriešené 
napomenutím 

4 2 0 17 15 9 47

Prehľad priestupkov za rok 2016

(Pokračovanie na 10. strane)
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dových zmien, vypomáhali aj členovia občianskych hliadok, kde 
takýmto spôsobom je možné vytvoriť dve samostatné hliadky. Ta-
káto forma pomoci sa taktiež osvedčila pri zabezpečovaní verejného 
poriadku počas konaní kultúrno – spoločenských akcií organizo-
vaných mestom Spišská Belá (Majáles, Dni mesta, Kaštieľné hry, 
Zemiakarský jarmok, Silvester a pod).

Od leta 2011 je  na oddelení MsP vytvorená aj cyklohliadka. 
V priebehu roka 2016 bolo vykonaných 36 cyklohliadok a celkovo 
tak bolo odjazdených 719,9 km. Všetci príslušníci MsP sa zúčastnili 
týchto testov: testy z telesnej prípravy, streľba na stojacu figurínu 
na vzdialenosť 10 m a 15 m dvojvýstrelom na 2 terče.

MsP úzko spolupracovala s OO PZ Spišská Belá, Ždiar, Colnou 
správou v Poprade a zároveň aj miestnymi spolkami ako sú Mestský 
poľovný spolok „Poľana“ a MO slovenského rybárskeho zväzu.

V priebehu roka 2016 vykonala MsP 6 preventívnych kontrol-
ných akcií na území mesta, ktoré boli zamerané na požívanie 
alkoholických nápojov u maloletých a mladistvých osôb, kontroly 
skládky TKO a mestských lesov.

V priebehu roka 2016 vykonala MsP 4 prednášky s deťmi v škol-
ských zariadeniach v meste.

(Celé znenie správy nájdete na www.spisskabela.sk)

(Dokončenie z predchádzajúcej str.)

Skrátené správy o činnosti...

Dňa 2. marca 2017 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schváli-
lo zmeny a doplnky č.2 Územného plánu mesta Spišská Belá vrátane 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta (VZN), ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť územného plánu (po zmenách a doplnkoch č. 2). Ná-
vrh tohto nariadenia mesta bol od 15. februára 2017 zverejnený na 
verejné pripomienkovanie. O navrhovaných zmenách a doplnkoch 
mestské zastupiteľstvo verejne rokovalo niekoľkokrát počas uplynu-
lého roka. Po niekoľkých mesiacoch zbierania podnetov sa pripravil 
konečný návrh zmien a doplnkov č.2, ktorý bol verejne prerokovaný 
dňa 1. decembra 2016. Predmetný návrh bol zároveň zverejnený aj 
na verejné pripomienkovanie počas lehoty 30 dní. Počas tejto lehoty 
sa k návrhu vyjadrovali aj všetky dotknuté štátne orgány a inštitú-
cie. Konečné kladné stanovisko v zmysle stavebného zákona k tejto 
zmene územného plánu dal Okresný úrad v Prešove.

A čo je obsahom týchto zmien a doplnkov územného plánu ? 
Ide najmä o tieto zmeny:

1./ zmenila sa podlažnosť stavieb v niektorých častiach mesta 
(napr. zaviedla sa možnosť zobytnenia podkrovia u 2-podlažných 
rodinných domov)

2./ zmenili sa niektoré menšie plochy pri rodinných domoch na 
funkciu bývania (išlo najmä o požiadavky obyvateľov)

3./ presnejšie sa určil koeficient zastavanosti pozemku v niekto-
rých častiach mesta (koľko % pozemku je možné zastavať stavbou/
stavbami – na zvyšnej časti pozemku musí zostať zeleň resp. spev-
nené plochy)

4./ umožnila sa výstavba ďalších 4 rodinných domov v IBV Webe-
ra za Novou ulicou (smerom k Belianskym kúpeľom) za podmienky 
kladného stanoviska po geologickom prieskume – až tento prieskum 
určí, či sa na daných pozemkoch bude vôbec môcť stavať – ak áno, 
tak pozemky budú určené len na postavenie bungalovov (prízem-
ných 1-podlažných stavieb) vzhľadom na výšku terénu.

5./ upresnilo sa trasovanie cyklotrasy medzi Spišskou Belou (od 
Bel. rybníka) a Strážkami (až po k.ú. Kežmarok)

6./ umiestnila sa nová cyklotrasa medzi Spišskou Belou a Slo-
venskou Vsou – od vodojemu po rieku Biela (Vilbach) – ide o úsek 
budúcej cyklotrasy Poprad – Kežmarok – Spišská Belá – Podolínec 
– Stará Ľubovňa s napojením na medzinárodnú cyklomagistráluE-
urovello 11 (v Starej Ľubovni)

7./ v Strážkach sa vytvorila plocha občianskej vybavenosti na 
ploche medzi miestnym potokom, riekou Poprad a parkom kaštieľa 
(pre umiestnenie záchytného parkoviska, oddychovej zóny, športo-
vého ihriska a novej spoločenskej sály).

8./ v Strážkach sa navrhla možnosť výstavby rodinných domov 
v lokalite nad Kaštieľom – presnejšie v lokalite za ul. Nad Kaštieľom 
a pri cintoríne.

9./ v lokalita Šarpanec sa presnejšie vymedzili plochy rekreač-
nej vybavenosti (agroturistika) a plochy poľnohospodárskej výroby 
(agrofarma) s vytvorením ochrannej izolačnej zelene (v súvislosti 
s realizáciou projektu Zemiansky dvor Šarpanec).

10./ Pri navrhovanej výstavbe rodinných domov sa zaviedol 
minimálny index zelene k celkovej ploche pozemku: pre územie 
mestského bývania min. 25%, pre územie čistého bývania min. 30% 
a pre územie vidieckeho bývania min. 35% plochy pozemku

11./ Zaviedli sa nové regulatívy pre reklamné stavby a zariadenia, 
pričom reklamy nebudú môcť svojím vyhotovením a umiestnením 
rušiť krajinný ráz, urbanizmus daného priestoru, ohrozovať verejnú 
bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii, 
nad prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom, 
tienením alebo osvetlením.

Vyššie uvedený výpočet však nie je úplný. Viac sa dočítate 
v sprievodnej správe, ktorá je zverejnená v prílohe tohto článku. 
Všetky zmeny a doplnky sú zachytené v textových a grafických 
podkladoch, ktoré sú zverejnené nahttp://spisskabela.sk/mesto/
uradna-tabula/navrh-vseobecne-zavazneho-nariadenia-mesta-c-
12017-na-pripomienkovanie/

Druhá zmena územného plánu 
mesta bola schválená

Mesto Spišská Belá pripravilo 
a podalo projektovú žiadosť na 
získanie dotácie zo štátneho 
rozpočtu. Mesto tak reagovalo na 
výzvu Environmentálneho fon-
du na „Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných 
budov“. Na základe tejto žiadosti 
sa mesto snaží získať 189 tis. EUR 
na projekt zateplenia 3 objektov 
(budov) Základnej školy M. R. 
Štefánika v Spišskej Belej. Pred-
metom tohto projektu je zateple-
nie obvodového plášťa prednej a 
zadnej budovy na Štefánikovej 
ulici č. 19 a budovy elokovaného 
pracoviska na Štefánikovej ul. č. 
39 („školská družina“). Popri tom 
by sa zrealizovalo aj zateplenie 
(zaizolovanie) striech dvoch bu-
dov. Realizáciou týchto opatrení 
by škola mala dosiahnuť úsporu 
na energiách až 53 % !. Mesto už 
pred niekoľkými rokmi zo svojho 

Na zateplenie školy mesto 
požiadalo o dotáciu 189 tis. EUR

rozpočtu vymenilo všetky okná 
na týchto 3 budovách a vyme-
nilo strešnú krytinu a zateplilo 
strechu na jednej budove a na 
telocvični, na čo mesto súhrne 
vynaložilo niečo už vyše 120 tis. 
EUR. Mesto sa už viackrát pokú-
šalo získať zdroje na zateplenie, 
či z fondov EÚ alebo Envirofon-
du, avšak neúspešne.

Celkové náklady uvedeného 
projektu na zateplenie predsta-
vujú sumu 199 730 EUR, pričom 
z rozpočtu mesta by sa poskytla 
suma 10 730 EUR. V prípade 
úspešnosti tohto projektu by sa 
stavebné práce mali zrealizovať 
ešte do konca tohto roka, pričom 
im bude predchádzať realizácia 
verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa týchto prác. Až výsle-
dok verejného obstarávania určí 
aj celkové náklady na realizáciu 
tohto projektu.
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Mesto Spišská Belá v súčas-
nosti využíva všetky možné 
nástroje štátu cez úrad práce na 
podporu zamestnanosti uchá-
dzačov o zamestnanie.

K 1. marcu 2017 má mesto 
zriadené 4 chránené dielne 
(presnejšie chránené pracovis-
ká), vďaka ktorým mesto dáva 
prácu 6 nezamestnaným osobám 
so zdravotným postihnutím. Títo 
ľudia pracujú na správe cintorí-
na, v infocentre a v mestskej kniž-
nici, na mestskej polícii (obsluha 
kamerového systému). Okrem 
toho na plný pracovný pomer 
(80 % mzdových nákladov 
hradí štát, zvyšok mesto) mesto 
zamestnáva 15 nezamestnaných 
ľudí, z toho na mestskom úrade 

pracujú 3 osoby, na údržbe mes-
ta (miestne komunikácie, verejná 
zeleň a pod.) pracuje 10 osôb a 1 
osoba v ZOS Strážky. Na men-
ších obecných službách pracuje 
41 uchádzačov o zamestnanie a 
na tzv. dobrovoľníckej službe (na 
4 hod. denne) 5 osôb. Takže k 1. 
marcu 2017 cez rôzne nástroje 
štátu (úradu práce) na podporu 
zamestnanosti mesto zamestná-
va 67 ľudí v rôznych pozíciách. 
Mesto by zamestnalo najmä na 
menších obecných službách aj 
viac ľudí (najmä od jari do jese-
ne), avšak o výkon tejto služby 
nie je záujem zo strany nezamest-
naných. Pred niekoľkými rokmi 
na menších obecných službách 
pracovalo v našom meste aj 

120 ľudí, väčšina z nich je však 
už od vtedy zamestnaná a našli 
si trvalejšiu prácu. V poslednej 
dobe sa naše mesto stretáva s 
problémom, že nemá koho za-
mestnať na údržbu mesta, teda 
na výkon menších obecných 
služieb a teda už aj v tejto ob-
lasti pociťujeme nedostatok ľudí 
(uchádzačov o zamestnanie). 
Ak by bolo možné, mesto by 
prijalo na túto službu aj dvoj-
násobný počet ľudí. Napriek 
tomu mesto už dlhší čas (asi 1 
rok) pripravuje zriadenie tzv. 
sociálneho podniku, či podniku 
sociálnej ekonomiky. V zmysle 
schváleného tzv. Akčného plánu 
rozvoja okresu Kežmarok (jed-
ného z najmenej rozvinutých 

okresov) majú vzniknúť 4 so-
ciálne podniky v tomto okrese. 
Sociálny podnik v Spišskej Belej 
by mal byť zameraný na staveb-
nú a lesnú výrobu. Po roku prí-
prav však mesto nevie ako ďalej 
– štát neurčil, akú formu týmto 
podnikom dať, ako majú tieto 
podniky fungovať, podľa akých 
pravidiel. Má ísť vraj o podniky, 
ktoré budú podnikať, ktoré majú 
mať svoje biznis plány a naráža 
sa aj na problém štátnej pomoci 
a ďalšie nedoriešené otázky. 
Dúfajme, že v krátkom čase štát 
nastaví jasné pravidlá pre fungo-
vanie týchto podnikov a doriešia 
sa všetky otvorené otázky, aby sa 
tieto podniky mohli čo najskôr 
reálne rozbehnúť.

Koľko nezamestnaných ľudí dnes zamestnáva mesto?

Združenie miest a obcí 
Slovenska v spolupráci s Mi-
nisterstvom hospodárstva SR a 
odborným partnerom Študio-21 
plus, s. r. o., pripravili koncom 
februára odbornú konferenciu 
venovanú agende SMART CI-
TIES. Uskutočnila sa 22. febru-
ára 2017 v Štrbskom Plese.

Tvorba SmartCities na Slo-
vensku, zvýšenie kvality života 
v mestách, zlepšenie organizá-
cie a riadenia miest a zapojenie 
najmodernejších technológií do 
rozvojových projektov miest. 
Ďalej praktické návody, teda, 
ako možno v našich podmien-
kach vytvárať Smart mestá s 
odvolaním sa na skúsenosti s 
doterajším uplatňovaním tohto 
komplexného prístupu, a napo-
kon, predstavenie originálnej 
platformy na zdieľanie smart 
aplikácií, organizačných postu-
pov a technologických riešení 

V týchto dňoch obnovila 
svoju webstránku gréckokato-
lícka cirkev, ktorá má v našom 
meste taktiež svoje zastúpe-
nie. Prehľadná a dizajnovo 
moderná webstránka ponúka 
mnoho informácií o histórii 
cirkvi, chráme, ako aj spiritua-
lite cirkvi východného obradu. 
Webstránka, ktorej autorom je 
bohoslovec Ondrej Miškovič zo 
Spišskej Belej, je dostupná na  
www.grkat.spisskabela.sk.

Chrám sv. Cyrila a Metoda 
v Spišskej Belej rozostaval 
Otec Sergej Kovč, ktorý videl 

Slovensko na ceste k SMART CITIES
určených mestám pod názvom 
City: One – na to všetko reagova-
la konferencia s názvom „SLO-
VENSKO NA CESTE K SMART 
CITIES“.

Zakladateľ platformy City 
One David Bárta účastníkom 
predstavil samotný koncept. 
Podľa jeho slov: „Pri tvorbe 
SMART CITIES sú nevyhnutné 
inovácie, zmeny myslenia a 
organizovanie ľudí, tak zamest-
nancov úradov ako aj obyva-
teľov miest. Preto je dôležité 
hľadať inšpiráciu v doterajších 
príkladoch dobrej praxe.“ Na 
tieto slová reagoval námestník 
primátora Brna pre SmartCities 
Jaroslav Kačer, ktorý informo-
val o tejto agende v réžii Brna 
a tiež upozornil na blížiacu sa 
konferenciu URBIS, ktorá sa 
uskutoční 26. – 29. apríla 2017 
v Brne a svojím obsahom je 
určená tejto agende. Zo strany 

rezortu hospodárstva možno 
v súvislosti so SMART CITIES 
očakávať konkrétnu podporu 
pre mestá a obce. Miriam Huč-
ková, zastupujúca ministerstvo 
hospodárstva v tejto súvislosti 
informovala o možnosti finan-
covania takto zameraných pro-
jektov. Upozornila na súčasný 
stav, keď pre mestá neexistuje 
priama podpora napríklad vo 
forme dotácií, prípadne grantov. 
Podľa nej je túto oblasť možné 
podporiť napríklad prostred-
níctvom Slovensko-amerického 
inovačného fondu, ktorý je za-
meraný na konkrétne projekty. 
Účastníkov odbornej konferen-
cie zároveň informovala o tom, 
že ministerstvo hospodárstva v 
súčasnosti pracuje na zostavení 
vhodnej schémy zameranej 
na tento inovatívny koncept. 
Odborným garantom podujatia 
bol podpredseda Združenia 

miest a obcí Slovenska Štefan 
Bieľak, ktorý SMART CITIES 
vníma ako príležitosť na rast, 
prosperitu a nové perspektívy. 
Podľa jeho slov na majú mnohé 
naše mestá potenciál úspešne 
realizovať túto agendu, v čom 
môže výrazne napomôcť nielen 
avizovaná grantová schéma, ale 
rovnako aj cenné príklady dobrej 
praxe zo zahraničia. Súčasťou od-
bornej konferencie bolo spoločné 
formulovanie záverov, ktoré sa 
orientovali na viacero oblastí. 
V prvom rade sa týkajú zadefi-
novania úloh a pozície ZMOS, 
zadefinovania úlohy a pozície 
štátu, priority Ministerstva hos-
podárstva Slovenskej republiky 
v rámci SMART CITIES, ďalej 
sa týkajú potreby nastavenia fi-
nančného systému pre podporu 
agendy a zavedenia systému na 
zdieľanie projektov a príkladov 
dobrej praxe.

Webstránka gréckokatolíckej cirkvi v novom šate
potrebu vlastného chrámu pre 
miestnych veriacich, ktorí dosiaľ 
navštevovali rímskokatolícky 
chrám. Myšlienka sa dala na 
papier a v roku 1996 sa položili 
základy chrámu. Dokončenia a 
posvätenia tohto chrámu sa už 
však nedožil…

Filiálka Spišská Belá patrí do 
farnosti Ihľany v Popradskom 
protopresbyteráte. V Spišskej Be-
lej žije oficiálne 75 gréckokatolí-
kov, ktorí sú zväčša prisťahovaní 
z okolitých dedín ako Osturňa či 
Ihľany. Súčasným správcom far-
nosti je Mikuláš Chanáth.
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Dobrovoľný hasičský spolok 
(dnes Dobrovoľný hasičský 
zbor, ďalej len DHZ) vznikol 
13. marca 1878 s hlásaným 
heslom Na slávu Bohu a pomoc 
blížnemu. Jedným z iniciátorov 
jeho založenia bol aj evanjelic-
ký farár Samuel Weber, jedna 
z najvýraznejších osobností 
Spišskej Belej. DHZ dnes už 
139. rok patrí k najaktívnejším 

Počas jarných prázdnin za-
čala modernizácia priestorov 
Základnej školy M. R. Štefánika 
v Spišskej Belej v elokovanom 
pracovisku na Štefánikovej 
ulici č. 39.

V rámci financií určených na 
údržbu schválených mestom zá-
kladná škola realizuje modernizá-
ciu – stavebnú úpravu toaliet pre 
žiakov a pedagógov na poschodí 
tejto budovy. Pokračovať sa bude 
na prízemí, kde sa zriadia úplne 
nové toalety pre dievčatá a zmo-

Projekt Historicko-kultúrno-
-prírodná Cesta okolo Tatier 
–  kompletný strategický ce-
zhraničný projekt Euroregiónu 
„Tatry“ zahŕňa realizáciu viac 
ako 250 km cyklistických, 
bežeckých, turistických a ná-
učných trás s cieľom vytvoriť 
neprerušenú, bezpečnú a priaz-
nivú regionálnu sieť cyklotrás. 
Navrhovaná trasa predpokladá 
spájanie regiónov, zlepšenie do-

Všetko najlepšie k narodeninám Dobrovoľný hasičský zbor

spolkom v Spišskej Belej. Presne 
o rok bude takto DHZ oslavovať 
krásne jubileum – 140 rokov a je 
sa na čo tešiť, prípravy na tieto 
oslavy prebiehajú už dnes.

A na čo sa môžete tešiť pod 
taktovkou DHZ už tento rok?

• 7. máj bude patriť v Spišskej 
Belej hasičom a to vďaka Sväto-
floriánskej slávnosti hasičov.  
Slávnosť otvorí svätofloriánska 

svätá omša v rímskokatolíckom 
kostole sv. Antona Pustovní-
ka. Kroky slávnostného sprie-
vodu sa presunú aj do evan-
jelického kostola, kde si hasiči 
pripomenú pamiatku Samuela 
Webera. Poobede sa otvoria 
dvere hasičskej zbrojnice pre 
verejnosť, kde na vás bude čakať 
bohatý sprievodný program.

• 25. mája sa na vás naši 

dobrovoľní hasiči tešia na Be-
lianskom majálese, kde vás radi 
povozia na Belianskom rybníku 
vo svojom hasičskom nafukova-
com člne.

• 3. júna, počas osláv Dní 
mesta, je pre vás pripravená 
divácky obľúbená silová sú-
ťaž Železný hasič.

• 4. júna, počas osláv Dní 
mesta, nás čaká jubilejný 25. 
ročník hasičských pretekov 
O putovný pohár primátora 
mesta Spišská Belá. Pri tomto 
jubilejnom 25. ročníku bude 
prebiehať aj vernisáž fotografií 
z uplynulých ročníkov.

• 9. septembra prebehne 
detská regionálna hasičská sú-
ťaž Prúdnička Cyrila Kováčika.

Dobrovoľnému hasičskému 
zboru v Spišskej Belej a jeho 
členom prajeme mnoho ďalších 
úspešných rokov aktívneho fun-
govania a ďakujeme za doteraj-
šiu užitočnú a obetavú prácu v 
prospech dobrého mena nášho 
mesta. Obrovské ĎAKUJEME 
všetkým bývalým i súčasným 
členom za to, že tvoríte už 139 
rokov históriu Spišskej Belej 
a pevne veríme, že budete jej 
neoddeliteľnou súčasťou aj v 
budúcnosti!

Projekt Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – 2. etapa
stupnosti, sprístupnenie unikát-
nych miest a lokálnych hodnôt 
krajinného, kultúrneho, histo-
rického a prírodného charak-
teru na oboch stranách hranice, 
podporu rozvoja voľnočasových 
aktivít šetrných voči životnému 
prostrediu, zdravý životný štýl 
a aktívny oddych.

Cezhraničný značkový tu-
ristický produkt, ktorý vznikne 
vo výsledku postupnej realizácie 

strategického projektu Euroregi-
ónu „Tatry“ prispeje k výhodnej 
cezhraničnej poľsko-slovenskej 
spolupráci; ekonomicky oživí 
mestá a obce nachádzajúce 
sa pri ceste a takisto miestne 
komunity a inštitúcie; prispeje 
k zníženiu turistickej záťaže v 
Tatrách; priblíži turistom histo-
rické a kultúrne dedičstvo regi-
ónu; odhalí doteraz neznáme a 
pozabudnuté hodnoty prírody 

a krajiny na slovensko-poľ-
skom pohraničí; umožní a bude 
popularizovať aktívne trávenie 
voľného času (pešo, na bicykli, 
na bežkách), atď.

Cesta okolo Tatier sa začala 
písať na X. Kongrese Zväzku 
Euroregión „Tatry“ dňa 5.  3. 
2004 v NowomTargu, kde sa 
prijalo Uznesenie iniciujúce 
projekt Historicko – kultúrno 
– prírodnej Cesty okolo Tatier.

Modernizácia priestorov ZŠ M. R. Štefánika

dernizujú sa doposiaľ spoločné 
toalety, ktoré následne budú 
slúžiť pre chlapcov. Tieto WC sú 
asi 40 rokov staré a sú posledné, 
ktoré sú v tomto stave v tejto 
škole. Preto ich rekonštrukcia už 
bola nevyhnutná, aby sa dosiahol 
bežný štandard toaliet, ktorý už 
máme vo všetkých budovách 
tejto školy.

Stavebné práce realizuje Mest-
ský podnik Spišská Belá s.r.o. a 
náklady sú odhadované na sumu 
23 tis. EUR.
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Malé mestečko Lipany bolo 
20. februára 2017 poverené 
usporiadaním XIX. ročníka 
krajského kola vedomostnej sú-
ťaže HNÚŠŤANSKÝ AKORD v 
predmete hudobná náuka. Už po 
desiatykrát sa žiaci ZUŠ zapojili 
do tejto náročnej, ale zaujímavej 
súťaže, kde sa žiaci zdokona-
ľujú v základných poznatkoch 
v oblasti všeobecnej hudobnej 
náuky zábavnou formou. Súťaž 
pozostáva zo štyroch oblastí a 
každá má štyri ďalšie podtémy.

I. oblasť: stupnice, intervaly, 
akordy

II. oblasť: hudobné výrazy, 
hudobné nástroje, dejiny hudby

III. oblasť: takty, rytmus, 
pesničky

V priestoroch Mestského úra-
du v Spišskej Belej sme 21. marca 
2017 privítali nadaných žiakov 1. 
a 2. stupňa základných škôl zo 
Spišskej Belej, Holumnice, Len-
daku a Toporca, ktorí si prišli 
zasúťažiť v prednese poézie a 
prózy. Literárna súťaž Slovenčina 
moja, krásne ty zvuky máš, patrí 
ku každoročne usporadúvaným 
podujatiam v našom meste a jej 
cieľom je upevniť vzťah našich 
najmenších k slovenskej litera-
túre súčasnosti i minulosti. Naše 
malé Slovensko sa môže pýšiť 

IV. oblasť: na krídlach me-
lódie.

Súťažiaci museli za určený 
časový limit vyškrtať slová 
osemsmerovky a napísať jej 
tajničku; na takty rozstrihanú 
pesničku, ktorej boli odobrané 
slová, opäť správne poskla-
dať; šípkami pospájať hudobné 
nástroje symfonického or-
chestra hudobné výrazy s ich 
významom, priradiť skladbu 
ku skladateľovi; sluchovou 
analýzou správne určiť zahrané 
intervaly, stupnice, akordy; za 
30 sekúnd správne popísať hu-
dobný nástroj, melodickú ozdo-
bu, druh tanca, hudobného skla-
dateľa; nájsť v napísaných vetách 
ukryté hudobné výrazy, hudobné 

V súťaži Hnúšťanský akord sa umiestnili aj žiaci z belianskej ZUŠ

nástroje, dynamické znamienka 
a označenia prednesu. Medzi 
najťažšie úlohy patrili rytmické 
zadania, ale aj tie zvládli úspešne. 
Hravo sa popasovali s náročnou 
úlohou transponovania ľudovej 
pesničky o daný interval, do 
neznámej tóniny a vo vypočutej 
ukážke mali spoznať ľudský 
hlas, hudobný nástroj, druh tan-
ca a štýlové obdobie skladby.

Svedomitá a náročná príprava 
žiakov v kategóriách A B C trva-
la niekoľko mesiacov a nebola 
márna. Žiaci A kategórie – Emi-
ly Mária Hudačeková, Katarína 
Kraváriková a Emma Nebusová 
– nováčikovia v súťaži, sa držali 
veľmi statočne. Spomedzi silnej 
konkurencie 6-ich družstiev 

získali 5. miesto s veľmi tesnými 
bodovými rozdielmi.

Žiaci B kategórie – Sára Bar-
loková, LilianaBoháčová a Anna 
Nebusová obsadili II. miesto.

Podobne žiaci C kategórie 
– JenniferAlexyová, Benjamín 
Gurka a Klaudia Zatkovská 
získali tiež II. miesto.

Všetci súťažiaci boli odme-
není diplomami, umiestnení 
dostali krásny pohár a pamiat-
kové darčekové predmety.
Všetci žiaci nám urobili radosť, 
presvedčili sami seba, že aj v hu-
dobnej náuke je čosi zaujímavé, 
čo rozvíja ich myslenie, ich osob-
nosť a rozširuje obzor v rôznych 
oblastiach hudby.

Janka Šavelová

mnohými velikánmi na tomto 
poli a prezentovaný výber diel 
slovenských autorov bol naozaj 
pestrý. Ku najobľúbenejším 
autorom patrili počas tohto do-
poludnia napr. Jozef Pavlovič a 
Mária Rázusová Martáková. Mla-
dí interpreti slovenskej poézie a 
prózy nám predviedli výborne 
nacvičené básne, ako aj úryvky 
z rozprávok či povestí. Bez 
trémy a s úsmevom na perách 
dokázali, že im je naša krásna 
ľubozvučná slovenčina veľmi 
blízka. Všetkým ďakujeme za 

účasť a tešíme sa už teraz na 
ďalší ročník súťaže Slovenčina 
moja, krásne ty zvuky máš. 

Porota v nasledujúcom zlo-
žení, to mala skutočne ťažké: 
Poézia: PhDr. Alexandra Olekšá-
ková, Mgr. Patrícia Kleinová, Bc. 
Jana Olekšáková; Próza: Mgr. 
Edita Svocáková, Mgr. Mária 
Rezničáková, Mgr. Ľudmila 
Lešundáková. Súťažiaci sa na-
pokon umiestnili nasledovne: 

ŽIACI 1. STUPŇA 
Kategória poézia 
1. miesto:  Zuzana Kačurová 

(ZŠ Toporec)
2. miesto: Sára Vaverčáková 

(ZŠ M. R. Štefánika)
3. miesto: Blažena Halčinová 

(ZŠ Lendak)
Kategória próza  

Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš...
1. miesto: Samuel Klimek (ZŠ 

Toporec)
2. miesto: Barbora Brežinová 

(ZŠ M. R. Štefánika)
3. miesto: Sofia Laufová (ZŠ 

J. M. Petzvala)

ŽIACI 2. STUPŇA 
Kategória poézia 
1. miesto: Monika Grichová 

(ZŠ M. R. Štefánika)
2. miesto: Mária Fiasová (ZŠ 

Toporec)
3. miesto: Ema Bieľaková (ZŠ 

J. M. Petzvala)
Kategória próza 
1. miesto: Gašpar Koršňák 

(ZŠ Toporec)
2. miesto: Gabriela Ulbricho-

vá (ZŠ J. M. Petzvala)
3. miesto: Alexandra Špaková 

(ZŠ Lendak)

ZŠ J. M. Petzvala sa prihlá-
sila do projektu DentalAlarm, 
ktorý je zameraný na skvalitne-
nie dentálnej starostlivosti. Učí 
deti starať sa o zúbky správne, 
pravidelne a s radosťou. Do 
DentalAlarmu sme nahlásili 
všetkých žiakov 2. A a 2. B triedy 
našej školy. 

Vyučovacie hodiny - školenia 
prebiehali formou prezentácií, 
názorných ukážok, praktických 
pokusov. Boli vedené zábav-
ným, deťom blízkym spôso-
bom.  Okrem toho každé dieťa 
dostalo dve zubné kefky, jednu 
na čistenie zubov doma, jednu 
na čistenie v škole a rozličné mo-
tivačné materiály. Témou pred-
nášky bola aj Patogenita ústnej 
dutiny. Na začiatku školenia 
detičky spolu s pani učiteľkami 
v pripravenom krátkom progra-
me prostredníctvom básničiek, 
divadielka a pesničky ukázali, 

Projekt DentalAlarm
čo všetko sa už doteraz nauči-
li. Skúšku odvahy podstúpili 
deťúrence na záver, keď im 
detská dentálna lekárka, MUDr. 
Sefarínová, spolu so školiteľkou 
„čarovnou vodičkou“ ponatiera-
li zúbky. Po ukončení školenia 
sa pani riaditeľka Mgr. Anna 
Rothová všetkým prítomným 
poďakovala a pozvala ich na 
malé občerstvenie do školskej 
kuchynky.  Rodičom, ktorí si 
našli čas a prišli do „školskej 
ordinácie“, úprimne ďakujeme. 
Podporili nielen svoje deti, ale 
hlavný cieľ projektu DentalA-
larm a to kontrolovať a podieľať 
sa na čistote zúbkov vlastných 
detí. Ďakujeme aj rodičovskému 
združeniu pri našej základnej 
škole, ktoré tento projekt pod-
porilo finančnou čiastkou 5 Eur 
na každého žiaka zapojeného do 
projektu.

Gabriela Plišková

Vo februári sa na ZŠ Dr. D. 
Fischera v Kežmarku konali 
okresné kolá dejepisnej a geo-
grafickej olympiády. Teší nás, 
že naši žiaci nesklamali a svojimi 
výkonmi potešili seba, rodičov aj 
pedagógov. 

Najvýraznejší úspech v deje-
pisnej olympiáde dosiahla žiač-
ka 9. ročníka Klaudia Zatkovská, 
ktorá vyhrala vo svojej kategórii 
a postupuje do krajského kola.  
V tejto olympiáde sa tešíme aj 
z 3. miesta Jakuba Reľovského 
v kategórii 7. ročník. Úspešnými 

Dejepisná a geografi cká 
olympiáda

riešiteľmi dejepisnej olympiády 
boli aj Sára Nikol Scholtzová 
a Sára Šimkuláková. 

V geografickej olympiáde 
sme získali dve 4. miesta záslu-
hou Jakuba Pajera v kategórii 
5. ročník a Paulíny Halčinovej 
v spojenej  kategórii 8.- 9. 
ročník. Pekné umiestnenia vo 
svojich kategóriách získali aj 
Ema Bieľaková a Daniel Pliško. 
Menovaným žiakom srdečne 
gratulujeme a ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu školy. 

Juraj Tomeček, Emil Valek
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Spoločenská kronika 
VO FEBRUÁRI 2017

• narodili sa: Nina Staneková, Melánia Gemzová, Zuzana 
Zuberecová, Emília Reľovská, Lukáš Vaverčák, Daniel Jankura.

• navždy nás opustili: Viera Bieľaková vo veku 60 rokov.
• životného jubilea sa dožili: Žofia Gibláková – 91 rokov, 

Alojz Barabas – 85 rokov, Štefan Gallik – 80 rokov, Ondrej Bizub 
– 75 rokov, Ján Blaško – 75 rokov, Viola Ježíková – 70 rokov, Va-
lentín Paciga – 70 rokov, Margita Pompová – 70 rokov. 

V Spišskej Belej sa 4. marca 
2017 v raňajších hodinách stre-
tlo v Belanskej vinárni 48 hráčov 
mariášu, ktorí sa rozhodli zabo-
jovať o Pohár primátora mesta. 
16. ročník mariášového turnaja 
bol zároveň 3. kolom Tatranskej 
mariášovej ligy. Do turnaja sa za-
pojili hráči z Liptova, Vysokých 
Tatier, Spiša i Šariša. Po vý-
datných spoločných raňajkách 
všetkých hráčov, otvoril Mariá-
šový turnaj svojim príhovorom 

primátor Štefan Bieľak.
Po päťhodinovom súboji 

napokon vzišli víťazi turnaja, 
ktorými sa stali:

1. miesto: Dušan Tkáč 
(Košice)

2. miesto: Emil Toporcer 
(Vysoké Tatry)

3. miesto: Milan Tkáč (Lip-
tov)

Víťazom súťaže družstiev 
sa stali:

1. miesto: Lipt. Mikuláš

rád poďakoval všetkým, ktorí 
prispeli k výbornému priebehu 
súťaže a obzvlášť ďakujem p. 
primátorovi Štefanovi Bieľakovi 
za jeho pozitívny prístup a mo-
rálnu podporu, ktorej sa nám 
od neho dostáva pravidelne.“
Za usporiadanie mariášového 
turnaja patrí poďakovanie orga-
nizátorom, sponzorom a hlavne 
štyrom Beľanom, vášnivým hrá-
čom mariášu, p. Pašinskému, p. 
Britaňákovi, p. Neupauerovi 
a p. Grunvalskému. Víťazom 
blahoželáme k výhre a nášmu 
belianskemu tímu prajeme ešte 
mnoho pekných výsledkov.

16. ročník mariášového turnaja

Spišská Belá sa zapojila do 4. 
ročníka celoslovenskej kampane 
Do práce na bicykli. Kampaň má 
zábavnou formou podporiť roz-
voj trvalo udržateľnej mobility v 
mestách a podnietiť samosprávy, 
aby vytvárali na svojom území 
vhodné podmienky na vyu-
žívanie cyklistickej dopravy. 
Zároveň má motivovať aj za-
mestnávateľov, aby vytvorili vo 
svojich sídlach podmienky pre 

Spišská Belá bude aj tento rok 
chodiť do práce na bicykli

2. miesto: Spišská Belá
3. miesto: Spišský Štvrtok
Tohtoročný Mariášový turnaj 

v Spišskej Belej si vyslúžil mno-
ho pozitívnych ohlasov medzi 
zúčastnenými. Domáci zo Spiš-
skej Belej ho dokonca nazvali 
najkvalitnejším v histórii, čo sa 
účastníkov týka. Slovami chvály 
na margo turnaja nešetril ani p. 
Pašinský, jeden z organizáto-
rov: „Rok 2016 nám priniesol 
solídnu bilanciu a dosiahli sme 
v ňom slušné výsledky. Náš 
beliansky tím je pevným pilie-
rom Tatranského mariášového 
klubu. Týmto by som zároveň 

Dňa 22. marca 2017 prijal 
v dopoludňajších hodinách 
primátor mesta Štefan Bieľak 
jubilantov, ktorí sa dožili v 
posledných troch mesiacoch 
okrúhleho alebo vysokého jubi-
lea. V obradnej sieni mestského 
úradu sa na túto počesť zišlo 32 
oslávencov. Každému z jubilan-
tov osobitne zablahoželal k na-
rodeninám a zároveň odovzdal 
finančný dar a kyticu kvetov. Na 
záver si všetci prítomní štrngli 
na zdravie s čašou vína a spo-
ločne zaspievali s belianskou 

Prijatie jubilantov a 
novonarodených detí

skupinou Belan  „Živio.“ Hneď 
popoludní sa konal slávnostný 
obrad aj pre 15 najmladších 
občiankov mesta Spišská Belá. 
Primátor odovzdal rodičom 
novonarodených detí finančný 
dar a kyticu kvetov. Zároveň im 
poprial veľa zdravia, lásky a ra-
dostných chvíľ strávených s ich 
ratolesťami. O pekný program 
počas obradu prijatia novo-
narodených detí sa postarali 
najmladšie mažoretky z Centra 
voľného času pod vedením Zu-
zany Knapíkovej.

zamestnancov, ktorí dochádzajú 
do práce na bicykli. V minulom 
ročníku sa do kampane zapojilo 
päť belianskych tímov a pevne 
veríme, že ich v tomto ročníku 
pribudne ešte viac. Registrácia 
prebieha na stránke www.do-
pracenabicykli.eu.

Viac informácií poskytne 
Mgr. Marta Grivalská - 052/46 
80 510 alebo marta.grivalska@ 
spisskabela.sk.
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Ponuka pracovného 
miesta

4**** hotel Bachledka Strachan 
hľadá 

1 kuchára a 1 čašníka 
do trvalého pracovného pomeru. 

Ponúkame zaujímavý plat, ubytova-
nie, stravu a prácu v skvelom prostre-
dí s možnosťou profesionálneho rastu. 
Info na manager@hotelbachledka.sk 
alebo t.č.: 0919 298 356.

Výsledky U15:

FAM 
Poprad

FK SŠ 
Lendak

MŠK Slavoj 
Spišská 

Belá

MFK 
Podolinec

FK Družstevník 
Plavnica

Body Skóre Poradie

FAM Poprad 1:0 0:3 1:2 0:2 3 2:7 5.

FK SŠ Lendak 0:1 0:2 6:1 4:0 6 10:4 3.

MŠK Slavoj 
Spišská Belá

3:0 2:0 1:1 0:2 7 6:3 1.

MFK Podolinec 2:1 1:6 1:1 4:2 7 8:10 2.

FK Družstevník 
Plavnica

2:0 0:4 2:0 2:4 6 6:8 4.

18. 3. 2017 sa odohral na fut-
balovom štadiónev Spišskej Belej 
8. ročník futbalového turnaja 
Memoriál Ľubomíra Mačugu. 
Turnaja sa zúčastnili družstvá 
mladších žiakov (U13) a starších 
žiakov (U15) z klubov FAM 
Poprad, FK SŠ Lendak, MFK Po-
dolinec, FK Družstevník Plavnica 
a domáceho MŠK Slavoj Spišská 
Belá. Hralo sa v každej kategórii 
systémom každý s každým, 1 x 
25 min s počtom 6 hráčov v poli a 
1 brankár na zmenšenom ihrisku. 
Každá kategória mala vytvorené 
vlastné ihrisko, rozmery 68 x 45. 
Turnaj oficiálne otvoril primátor 
Spišskej Belej Štefan Bieľak.

Ocenení jednotlivci v kate-
górii U13

• Najlepší hráč turnaja – Erik 
Pisarčík (MŠK Slavoj Sp. Belá)

• Najlepší strelec turnaja – Ja-
kub Liščinský (FK Družstevník 
Plavnica)

• Najlepší brankár turnaja 
– Milan Koščák (FK SŠ Lendak)

• Najlepším hráčom nášho 
družstva bol vyhlásený Dávid 
Jurčák

Ocenení jednotlivci v kate-
górii U15:

• Najlepší hráč turnaja 
– Matej Belončák (MŠK Slavoj 
Spišská Belá)

• Najlepší strelec turnaja 
– Adam Oračko (MFK Podo-
linec)

• Najlepší brankár turnaja – 
František Lizák (FK SŠ Lendak)

• Najlepším hráčom nášho 
družstva bol vyhlásený Jaroslav 

Memoriál Ľubomíra Mačugu

Výsledky U13:
FAM 

Poprad
FK SŠ 
Lendak

MŠK Slavoj 
Sp. Belá

MFK 
Podolinec

FK Družstevník 
Plavnica

Body Skóre Poradie

FAM Poprad 0:0 2:1 1:0 2:3 7 5:4 2.

FK SŠ Lendak 0:0 1:0 4:0 2:1 10 7:1 1.

MŠK Slavoj 
Spišská Belá

1:2 0:1 3:1 2:1 6 6:5 3.

MFK Podolinec 0:1 0:4 1:3 3:1 3 4:9 4.

FK Družstevník 
Plavnica

3:2 1:2 1:2 1:3 3 6:9 5.

Krigovský.
Poďakovanie patrí mestu 

Spišská Belá, ktoré venovalo 
ceny pre ocenených jednotlivcov 
a poháre pre najlepšie družstvá, 
MŠK Slavoj Spišská Belá za 
spoluúčasť pri organizácii, ďa-
lej spoločnosti Exisport, ktorá 
venovala ceny pre najlepších 
hráčov z každého družstva. 
Ďakujeme sponzorom turnaja: 
Bachleda Pavol – BAPAS, Hu-
daček Dušan, Krempaský Ma-
rek, Mešár Ľubomír, Milaňák 
Marek. 

Viac informácii o turnaji na 
www.spisskabela.sk.

Viac aktuálnych Viac aktuálnych 

informácií získateinformácií získate  

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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Začiatkom decembra odišiel 
Tonny Kováčik, vedúci nášho 
mládežníckeho Faceclubu “na 
skusy” do Estónska. Ako sa 
mu darí sa dozviete v riadkoch, 
ktoré nám napísal sám Tonny. 
Začítajte sa do tohto pútavého 
textu a možno skúsite rovnaké 
dobrodružstvo aj vy:

Ako to teda celé začalo?
Koncom letných prázdnin 

2016 prišla za mnou kamarátka 
Aďka s otázkou, či sa nechcem 
zúčastniť projektu Európskej 
dobrovoľníckej služby (EDS). 
Povedala: “Je to ročný projekt 
v Estónsku, budeš sa tam 
starať o deti a myslím, že by 
to veľmi prospelo tvojej práci 
vo Faceclube. Naučíš sa nové 
veci, získaš nové skúsenosti a 
aj nových priateľov. Je to veľmi 
lukratívna ponuka.”Nahovorila 
ma pomerne rýchlo a ešte v ten 
deň sme spolu začali pracovať 
na prihlasovacom formulári.

Odoslané. Bodka. Teraz už 
ostávalo len čakať na odpoveď 
a veriť že bude pre mňa pozitív-
na. Odpoveď nakoniec prišla, no 
nie taká, akú som čakal. Vybrali 
niekoho iného. Škoda. Veril som, 
že si vyberú mňa.

Život však ide ďalej. Prestal 
som teda snívať o Estónsku a 
opäť som sa začal naplno ve-
novať svojej práci vo Faceclube. 
Keď som však koncom októbra 
otvoril moju mailovú schránku, 
našiel som v nej mail z Estónska. 
Nakoniec ma predsa len vybra-
li, pretože víťaz sa nakoniec 
rozhodol odstúpiť. Veľmi ma 
to potešilo.

Odpísal som, že idem do 
toho a nastala fáza prípravy na 
cestu. Čím bližšie však bol môj 
odchod, tým náročnejšie bolo 

Lesy Mesta Spišská Belá organizujú 6. mája 2017 2.ročník dob-
rovoľníckej akcie Zasaď si svoj strom. Dobrovoľníci budú aj tento 
vysádzať stromčeky v lokalitách, ktoré boli poznačené následkami 
víchrice alebo napadnuté lykožrútom. Tieto vyhladené plochy po-
trebujú byť nutne opätovne zalesnené. Minulý rok to bolo 650 vysa-
dených stromčekov? Dokážeme spoločne vysadiť tento rok viac?

Tonny si prácu v Estónsku pochvaľuje: „Ak si odmyslím cudzí 
jazyk, cítim sa ako v našom Faceclube”

všetko opustiť. Zrazu som mal 
v hlave milión dôvodov, prečo 
ostať doma. Rok je predsa dlhá 
doba. Čo tam budem robiť. Ako 
sa tam dorozumiem, keď moja 
angličtina je veľmi slabá? Bude 
to pre mňa dobré? Hlavou mi ví-
rilo mnoho podobných otázok.

Napokon však prišiel 1. de-
cember 2016 a tento deň si bu-
dem navždy pamätať ako deň, 
keď sa môj život zmenil. Bol to 
totiž deň, kedy som odišiel na 
12 mesačnú Európsku dobrovoľ-
nícku službu do Estónska.

Aj tento rok si môžete 
v belianskych lesoch zasadiť 
„svoj strom”

ZASAĎ SI SVOJ STROM
Mestské lesy pozývajú občanov mesta Spišská Belá 

na 2. ročník akcie „Posaď si svoj strom“.

Akcia sa bude konať dňa 6. 5. 2017 (sobota). 

Zraz účastníkov bude o 7.00 hod. pri budove mestských lesov 
na Šarpanci. Pre tých, ktorí nemajú vlastnú dopravu alebo v 
prípade väčšieho záujmu, zabezpečíme autobus, ktorého od-
chod bude o 6.45 hod. z parkoviska pri budove Dobrovoľného 
hasičského zboru. Potrebné je doniesť si vedro na stromčeky a 
menší krompáč pre jednu dvojicu (nie motyku). Po ukončení 
výsadby stromčekov bude pre všetkých zúčastnených podá-
vané občerstvenie. 

V prípade záujmu Vás prosíme o nahlásenie počtu ľudí do 
konca apríla (30. 4. 2017) na tel. čísle 0940 426 943. Ak máte 
záujem o zabezpečenie prepravy, nahláste nám to prosíme 
rovnako včasne.  

V súčasnosti žijem na Estón-
skom ostrove Hiiuma v meste 
(dedinke) Emmaste, ktoré ma 
cca 250 obyvateľov, už viac ako 
3 mesiace.  Je to náročné a zá-
roveň najkrajšie obdobie môjho 
doterajšieho života.

Po príchode do Estónska som 
mal veľké obavy, ako to celé do-
padne a či vôbec ten rok zvlád-
nem. Našťastie tak, ako mnoho 
európskych dobrovoľníkov, aj 
ja som prvý mesiac býval v ro-
dine, ktorá sa do určitej miery 
o mňa starala a ukazovala mi, 
aký je život v Estónsku. V čase, 
ktorý som strávil v rodine, som 
sa naučil veľa dôležitých vecí 
pre kvalitný život v Estónsku, 
ako napr.: zásady správneho 
saunovania, základy estónčiny, 
spoznal som miestnu kuchyňu. 
Tiež som spoznal okolitú kraji-
nu, učil som sa plynule komu-
nikovať v angličtine, cestoval 
som po ostrove, zisťoval, akí 
ľudia tu vlastne žijú a zažil som 
množstvo vtipných a úsmev-
ných situácií. 

(Pokračovanie článku nájdete 
v najbližšom vydaní Spišskobe-
lianskeho spravodaja. Celý článok 
dostupný na www.spisskabela.sk).

ZÁPIS DETÍ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Zápis do 1. ročníka oboch základných škôl v Spišskej Belej 
pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch

4. – 5. apríla 2017 v čase od 14. 30 – 17. 30 hod.

–  ZŠ M. R. Štefánika v budove školskej jedálne na Štefáni-
kovej ulici č. 39.

– ZŠ J. M. Petzvala na Moskovskej ulici č. 20
Povinnosťou rodičov je zapísať dieťa na niektorú základnú 
školu ak dovŕši šesť rokov do 31.8.2017.
K zápisu je potrebné doniesť:
– rodný list dieťaťa
– preukaz poistenca dieťaťa
– preukaz totožnosti zákonného zástupcu
– 8 € na zakúpenie predpísaných zošitov

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. PRÍ-
TOMNOSŤ DIEŤAŤA JE NA ZÁPISE NEVYHNUTNÁ!
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v 
školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), 
ak zákonný zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu.
Viac informácii na: 
 www.spisskabela.sk
 https://zsstefsbela.edupage.org/
 http://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/
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Kde sa voda sypala a piesok 
sa lial, žil raz jeden múdry 
pán. Volal sa Pavol Dobšinský. 
Zanechal nám krásny dar  - 
ľudové rozprávky. Počas Dňa 
ľudovej rozprávky - 16. 3. 2017 
mohli tretiaci zažiť zaujímavé 
dopoludnie. Od  pani učiteľky 
sa dozvedeli viac o Pavlovi 

Fašiangy sú už tradične ča-
som plesov, zábav a karnevalov. 
Fašiangový karneval nechýbal 
ani v našej základnej škole. Ko-
nal sa 24. februára 2017. Žiaci sa 
na karnevale predstavili v plnej 
paráde. Videli sme princezné, 
šašov, rôzne zvieratká či stra-
šidlá. Karnevalovým maskám 
nechýbala kreativita ani origi-
nalita, pestrosť farieb a využitie 
rôznych materiálov pri ich zho-
tovovaní. Dozvedeli sme sa, že 
ich výroba bola dosť náročná, 
pretože trvala aj niekoľko dní, 
pri  zhotovovaní pomáhali aj 

Karneval
rodičia a starí rodičia, ktorým 
ďakujeme za spoluprácu.  Porota 
tak mala neľahkú úlohu vybrať 
masky, ktoré si zaslúžia vecnú 
odmenu.  Okrem sprievodného 
programu čakala na  deti tom-
bola, hromada súťaží a veselých 
pesničiek, pri ktorých si všetci 
s radosťou zatancovali. Nechý-
balo ani občerstvenie – manda-
rínky a džúsy, ktoré sponzorsky 
venoval našim žiakom p. Maroš 
Mešár – Veľkosklad ovocia a ze-
leniny. Veľmi pekne ďakujeme.   

Marta Dlugošová, 
ZŠ J. M. Petzvala

Pre niekoho bol pondelok 13. 2. 2017 obyčajný ponde-
lok, no pre siedmakov to bol začiatok dlho očakávaného 
lyžiarskeho. Ráno všetci stáli pred školou s nabalenými 
ruksakmi a lyžami a čakali na autobus. Cesta do lyžiar-
skeho strediska  BACHLEDOVA – DENY ubehla rýchlo. 
Lyžovalo sa celý týždeň. Počasie nám prialo, každý deň 
nám svietilo slnko, ktoré dokázalo vyčariť úsmev každé-
mu lyžiarovi na svahu. Ani sme nezbadali ako rýchlo nám 
ubehlo tých päť dní a už tu bol piatok. Lyžiarske stredis-
ko BACHLEDOVA - DENY sa s nami rozlúčilo slnečným 
počasím, my sme sa lúčili so svahom a celým lyžiarskym 
výcvikom. Domov sme si všetci odniesli veľa pekných 
spomienok a nezabudnuteľných zážitkov. 

Ľ. Gumulák, ZŠ M. R. Štefánika

Lyžiarsky výcvik

Opäť sme sa zapojili už do 
ôsmeho ročníka súťaže Všet-
kovedko. Táto súťaž je z roka 
na rok populárnejšia, o čom 
svedčí počet zapojených detí. 
Súťažilo v nej 6 055 druhákov, 
4 915 tretiakov, 4 523 štvrtákov 
a 2 082 piatakov. Ani naši žiaci 
v tejto súťaži nechýbali a všetci 
sme netrpezlivo čakali na vy-
hodnotenie. 

Tu sú výsledky:
Diplomy s titulom VŠET-

KOVEDKO a darčeky získali 
títo žiaci : Natália Andrášová, 
3.A, Šimon Suchý, 3.A, Paulína 
Kostková, 3.A, Samuel Ploščica, 
3.B, Patrik Pataky, 4.B a Domi-
nika Halčinová, 5.A.

Diplomy s titulom VŠET-
KOVEDKOV UČEŇ získali: 
Rebeka Šolcová, 2.A, Samuel 
Krigovský, 2.A, Ján Zamkov-
ský, 2.B, Viktória Gregorová, 
2.B, Michal Zamkovský, 2.B, 
Viktória Olšavská, 3.B, Veroni-
ka Ziburová, 4.A, Simona Fiam-
číková, 4.A, Melánia Bočkaiová, 
4.A, Lenka Šoltésová, 4.B, Lenka 

Vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO a EXPERT

Selepová, 5.A, Emma Nebuso-
vá, 5.A, Vanda Podracká, 5.B a 
Timea Olšavská, 5.B.

Absolútnym víťazom školy 
s titulom VŠETKOVEDKO 
ŠKOLY sa stal žiak 3.A trie-
dy ŠIMON SUCHÝ. V rámci 
Slovenska sa umiestnil na 15. 
mieste.

Do celoslovenskej vedomost-
nej súťaže EXPERT geniality 
show sa zapojili žiaci 6. – 9. 
ročníka.

Titul TOP EXPERT získala 
Natália Šperková z 9.A triedy.

Titul EXPERT získali títo 
žiaci: Rennerová Soňa, 9.A, Fu-
dalyová Michaela, 6.A, Adam-
jaková Barbora, 8.B, Grichová 
Monika, 8.A, Škuta Simon, 7.A, 
Lorenčíková Andrea, 9.A

Na veľmi pekných miestach 
sa umiestnili: Nebusová Anna, 
6.A, Pattermann Sebastián, 8.A, 
Putovný Samuel, 9.A, Zemjanek 
Marek, 8.A.

Mgr. Karabová, 
Mgr. Kušionová

ZŠ M. R. Štefánika

Deň ľudovej rozprávky
Dobšinskom a jeho diele. Počas 
dňa si rozprávky nielen čítali, ale 
predovšetkým hrali. Odmenou 
za čitateľské, ale hlavne skvelé 
herecké výkony žiakov bol Pa-
mätný list, ktorý im bude pripo-
mínať tento významný deň.

Mgr. Darina Karabová
ZŠ M. R. Štefánika



Spišskobeliansky spravodajMAREC 2017

18

Spišskobeliansky spravodaj - Občasník vydáva Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO: 00326518. Kon-
taktná osoba: PhDr. Alexandra Olekšáková. Adresa redakcie: Regionálne turistické informačné centrum, Petzvalova 17, Spišská 
Belá, tel.: 052/468 05 17, 468 05 10, fax: 052/468 05 20, e-mail: oleksakova@spisskabela.sk. ISSN: 1339-1534. Registračné číslo: 
EV 3567/09, tematická skupina: A11. NEPREDAJNÉ

Mesto Spišská Belá v ostat-
ných mesiacoch opätovne evi-
duje zvýšený záujem o výstavbu 
rodinných domov (ďalej len „RD“) 
v našom meste zo strany tak oby-
vateľov mesta, ale aj z okolitých 
obcí a miest.Mesto momentálne 
nedisponuje stavebnými pozem-
kami a ani súkromný sektor ich 
nevie poskytnúť v dostatočnom 
množstve.Vhodné lokality sú síce 
určené v územnom pláne nášho 
mesta, ale tieto lokality nie sú 
pripravené na výstavbu RD.

Mesto má svoje skúsenosti 
s prípravou stavebných po-
zemkov, teda s prípravou tzv. 
IBV-čiek. Za posledných 15 
rokov mesto pripravilo cca 120 
stavebných pozemkov.Vzhľadom 
na opätovne narastajúci záujem 
mestojeochotné sa podujať pri-
praviť ďalšie lokality na výstavbu 
rodinných domov, ale už za iných 
podmienok, ako tomu bolo v pred-
chádzajúcich rokoch. Potvrdilo to 
aj mestské zastupiteľstvo, ktoré sa 
touto témou zoberalo v novembri 
2016 a odobrilo nižšie uvedený 
postup.  

Ako bolo konštatované, mesto 
sa nebráni aj tomu, že prípravu 
IBV-čky zabezpečí súkromný 
investor, ale bez potrebnej akti-
vity (pomoci) mesta to ani tento 
investor nedokáže urobiť.   Preto 
sa mesto rozhodlo pre aktívnejší 
prístup, teda mesto bude koordi-
nátorom prípravy výstavby celej 
IBV (od zastavovacej štúdie až po 
kolaudáciu inžin. sietí a miestnej 
komunikácie)za približne týchto 
podmienok: 

1.) Mesto dá spracovať ur-
banistickú (zastavovaciu) štúdiu 
na danú lokalitu pre výstavbu 
rodinných domov (na náklady 
mesta) – táto štúdia určí vhod-
nosť výstavby RD v danej lokalite, 
spôsob umiestnenia rodinných 
domov, počet stavebných pozem-
kov, približnú veľkosť pozemkov, 
veľkosť a umiestnenie verejných 
priestorov, verejnej zelene a miest-
nych komunikácii a pod. V prípade 
potreby mesto dá vypracovať aj 
geologický prieskum.

2.) Mesto osloví všetkých 
správcov inžinierskych sietí o ich 
vyjadrenie k predloženej zastavo-

Ďalšia výstavba rodinných domov v Sp. Belej a v Strážkach? 
vacej štúdii a k možnosti výstavby-
inžin. sietí. 

3.) Mesto osloví všetkých 
vlastníkov pozemkov v tejto loka-
lite s týmto zámerom, vysvetlí im 
nižšie uvedený postup a požiada 
o ich záväzné vyjadrenie – či majú 
záujem, abyna ich pozemku sa pri-
pravila IBV a za akých podmienok 
sa realizovala výstavba rodinných 
domov (napr. či chce vlastník pre-
dať pozemok inému záujemcovi, 
resp. chcesám stavať RD)

4.) Mesto dá na svoje náklady 
vypracovať jednostupňové projek-
tové dokumentácie pre jednotlivé 
inžinierske siete a pre miestne ko-
munikácie – ako podklad pre sta-
vebné povolenie - súčasťou týchto 
dokumentácii bude rozpočet sta-
vebných nákladov na vybudovanie 
inžinierskych sietía cesty.

5.) Mesto urobí na svoje 
náklady verejnú súťaž na výber 
dodávateľa na vybudovanie tých-
to inžinierskych sietí a cesty. Na 
základe takto vysúťaženej ceny 
sa určí cena za inžinierske siete 
a miestne komunikácie prepočíta-
ná na 1m² stavebného pozemku. 
Táto cena sa oznámi všetkým 
vlastníkom poľnohospodárskych 
pozemkov (ešte vždy nestaveb-
ných pozemkov!). Až po týchto 
krokoch sa mesto rozhodne, či 
pôjde do prípravy IBV alebo nie! 
Takže realizácia vyššie uvedených 
krokov ešte neznamená, že sa 
v danej lokalite budú stavať RD.  

6.)  Každý vlastník, ktorý bude 
chcieť predať svoj pozemok 
(pôdu), bude musieť predať tak, 
že budúci kupujúci bude musieť 
zaplatiť cenu za inžinierske siete 
vrátane cesty (za 1 m²) alebo si 
vlastník ponechá pozemok na vý-
stavbu pre seba a vtedy zaplatí on 
cenu za tieto siete vrátane cesty.  

7.) Majetkoprávne vysporia-
danie:Mesto nebude odkupovať 
pozemky od súkromníkov (nato 
nemá dostatok financií – rozdiel 
oproti predchádzajúcim IBV), ale 
mesto scelí všetky pozemky vyho-
tovením geometrického plánu (na 
náklady stavebníkov) a zároveň 
rozparceluje celé územie IBV tak, 
aby sa vytvorili budúce stavebné 
pozemky a tiež verejné pozemky 
na cestu, chodníky a zeleň (každý 

vlastník pozemku sa bude časťou 
výmery svojho pozemku podieľať 
aj na vytvorení spoločných verej-
ných plôch– pozemok pod ces-
tou, chodníkom, verejnou zeleňou 
– podľa veľkosti svojho pozemku 
k celkovej ploche IBV).    

8.) Vlastníci súčasných poľno-
hospodárskych pozemkov uza-
tvoria s mestom nejakú zmluvu o 
spolupráci, kde sa dohodne tento 
uvedený postupa na základe tejto 
zmluvy sa z týchto nestavebných 
pozemkov stanú stavebné po-
zemky (zabezpečením napojenia 
na inžinierske siete) po vydaní 
územného rozhodnutia. 

9.) Každý vlastník si predá svoj 
pozemok za kúpnu cenu, akú si 
sám dohodne s kupujúcim. Avšak 
tento kupujúci (budúci stavebník) 
musí uhradiť na účet mesta 
zároveňaj cenu nákladov na vý-
stavbu inžinierskych sietí vrátane 
miestnej komunikácie.Ak mestu 
nebude uhradená tátourčená 
cena, mesto nevydá územné 
rozhodnutie na umiestnenie RD 
na danom pozemku, nakoľko 
pozemok nebude mať zabezpe-
čené napojenie na inžinierske 
siete (nie je zaplatená určená 
úhrada). A bez tohto rozhodnutia 
nie je možné vydať stavebníkovi 
stavebné povolenie na výstavbu 
RD na danom pozemku.

10.) Mesto bude žiadateľom 
pre účely územného konania pre 
umiestenie celej IBV a inžinier-
skych sietí vrátane komunikácie 
(mesto dá vypracovať jednostup-
ňovú projektovú dokumentáciu pre 
územné aj pre stavebné konanie 
na svoje náklady). Mesto bude sta-
vebníkom v stavebnom konaní pre 
jednotlivé inžinierske siete vrátane 
miestnej komunikácie a mesto 
bude zabezpečovať ich výstavbu, 
resp. koordináciu ich výstavby. 
A teda mesto bude garantovať, 
že inžinierske siete budú vybudo-
vané v určených lehotách.

11.)  Ako bolo vyššie uvedené,-
mesto nebude financovať výstavbu 
inžinierskych sietí a miestnej ko-
munikácie z vlastných financií(z 
rozpočtu mesta)! Tieto náklady 
v plnej výške (vopred určenej na 
začiatku výstavby IBV) budú znášať 
budúci stavebníci.

12.) Mesto bude zabezpečo-
vať na svoje náklady tzv. inžiniering 
– to bude hlavná úloha mesta t.j. 
zabezpečí všetky potrebné vyjad-
renia, povolenia, dokumentácie 
a pod. – uskutoční potrebné 
rokovania so št. orgánmi, organi-
záciami a správcami sietí a zabez-
pečí ich výstavbu vrátane miestnej 
komunikácie (za vyššie uvedených 
podmienok).

13.) Náklady, ktoré pôjdu na 
účet mesta pri každej IBV (ak sa 
neurčí inak):  

- náklady na urbanistickú štú-
diu IBV a náklady na geologický 
prieskum, ak bude potrebný

- náklady na výškopis a poloho-
pis celej lokality

- náklady na vyhotovenie 
projektových dokumentácii  – na 
výstavbu sietí a cesty

- náklady na výber proces VO 
– určenie zhotoviteľa IS a určenie 
ceny 

- náklady na koordinátora prí-
pravy každej IBV za mesto (určený 
zamestnanec mestského úradu). 

Túto prípravu lokality na IBV 
odhadujeme na min. 12 mesia-
cov od rozhodnutia mesta začať 
pripravovať určité územie na 
výstavbu rodinných domov (skôr 
sa to procesne nedá stihnúť a aj 
táto lehota je veľmi ambiciózna 
a nezávisí len od postupu mesta). 
Kým sa nezabezpečí vydanie 
územného rozhodnutia a následne 
vydanie právoplatných stavebných 
povolení na inžinierske siete nie je 
možné začať so žiadnou stavbou 
(ani prípravnými prácami).

Mesto v najbližšom období 
plánuje začať prípravu v 3 loka-
litách:

1.) lokalita medzi Ul. SNP a Li-
povou ulicou

2.) lokalita Strážky - Nad 
Kaštieľom  II.  (preluka medzi sú-
časnou IBV a tzv. Tehelňou)

3.) lokalita Strážky - Nad Kaštie-
ľom  III. (za ulicou Nad kaštieľom) 
– viď zmena č.2 územného plánu 
mesta (najnovšia zmena územné-
ho plánu). 

Bez vyššie uvedeného postupu 
nie je možné začať výstavbu rodin-
ných domov v týchto lokalitách. 
A teda reálne to bude možné naj-
skôr asi v polovici roka 2018.  
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• V literárnej súťaži Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš, ktorej cieľom 
je upevniť vzťah našich najmenších k slovenskej literatúre súčasnosti i 
minulosti sa nám predstavili žiaci zo Spišskej Belej, Holumnice, Toporca 
a Lendaku.

• Počas jarných prázdnin ponúkal Face club mnoho zaujímavých aktivít, 
jednou z nich bola aj Živá knižnica.

• 4. marca bojovali vášniví hráči mariášu o Pohár primátora mesta už po 
16. krát. Na fotografii organizátori turnaja p. Pašinský, p. Britaňák, p. 
Neupauer a p. Grunvalský.

• Mesto Spišská Belá robí už dlho-
dobo osvetu u svojich obyvateľov v 
problematike nutnosti separovania 
odpadu. Aktívnym podporovate-
ľom tejto myšlienky je aj p. Kamil 
Podolský, ktorý si zabezpečil štyri 
smetné nádoby pre potreby triedenia 
odpadu - zelenú na sklo, modrú na 
papier, žltú na plasty a čiernu na 
komunálny odpad. Aj vás tento eko-
logický čin motivoval a inšpiroval? 
Pevne veríme, áno...
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• Návrh vytvorenia školskej zóny pred Základnou školou J. M. Petzvala na Moskovskej ulici.
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