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• Obyvateľom Spišskej Belej na ich meste záleží! Tieto skupinky dobrovoľní-
kov vyčistili okolitú prírodu od odpadkov (viac na str. 16) a vysadili stromy 
v lokalitách, ktoré boli poznačené víchricou (viac na str. 9). Dobrovoľníkom 
ďakujeme za ich nezištnú angažovanosť!

• V nedeľu 7. mája 2017 sa už po ôsmykrát stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna 
hasičov.
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Dobrovoľní hasiči si uctili svojho patróna

• Primátor Štefan Bieľak odovzdáva pamätnú 
medailu za príkladnú prácu predsedovi DHZ 
Marošovi Vaverčákovi

• V evanjelickom kostole boli slávnostne odovzdané a udelené predsedom DHZ Marošom Vaverčákom  
vyznamenania a povýšenia do hodností niektorým členom DHZ.

• Paľko Britaňák s predsedom DHZ a víťaz-
ným hasičským autíčkom

• Pri príležitosti sviatku sv. Floriána sv. omšu v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustov-
níka celebroval Ján Dubecký, kňaz vo Vysokých Tatrách poverený pastoráciou členov Horskej 
záchrannej služby.

• V Sp. Belej si pripomenuli pietnou spomienkou koniec 2. svetovej vojny.



MÁJ 2017Spišskobeliansky spravodaj

3



Spišskobeliansky spravodajMÁJ 2017

4

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 

zasadnutí dňa 26. 4. 2017
 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Výsledok hospodárenia mesta 
za rok 2016

• MsZ prerokovalo hospodá-
renie mesta Spišská Belá za rok 
2016. Najprv poslanci vzali na ve-
domie stanovisko hlavnej kontro-
lórky mesta k záverečnému účtu 
mesta za rok 2016. Následne sa 
poslanci oboznámili so Správou 
nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky za rok 2016 
a správu nezávislého audítora o 
overení súladu výročnej správy 
s účtovnou závierkou mesta za 
rok 2016. Po prerokovaní týchto 
správ MsZ schválilo:

- výsledok hospodárenia 
mesta za rok 2016 v súlade s § 
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprá-
vy – a to prebytok vo výške 276 
120,23  EUR

- Záverečný účet Mesta Spiš-
ská Belá za rok 2016 v súlade s 
§ 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 
583/2004 Z. z. o roZpočtových 
pravidlách územnej samosprá-
vy výrokom: celoročné hospodá-
renie Mesta Spišská Belá za rok 
2016 sa schvaľuje bez výhrad.

- Prevod prebytku hospo-
dárenia za rok 2016 vo výške 
276 120,23 € do rezervného 
fondu mesta.

Všetky vyššie uvedené 
dokumenty sú zverejnené na 
www.spisskabela.sk

Hospodárenie Mestského 
podniku Spišská Belá s. r. o. 

za rok 2016
• MsZ vzalo na vedomie 

zasadnutie dozornej rady 
Mestského podniku zo dňa 25. 
apríla 2017 o prerokovaní hos-
podárenia podniku za rok 2016. 
Poslanci prerokovali správu o 
hospodárení a ročnú účtovnú 
závierku mestského podniku 
za rok 2016, z ktorých vyplýva 
že Mestský podnik dosiahol za 
rok 2016 kladný hospodársky 
výsledok vo výške 3 459,48 EUR 
po zdanení. Preto MsZ odpo-
ručilo Valnému zhromaždeniu 
Mestského podniku

1./ schváliť ročnú účtovnú 
závierku Mestského podniku 
za rok 2016

2./ schváliť výročnú správu 
Mestského podniku za rok 2016

3./ schváliť hospodárenie 
Mestského podniku za rok 2016 
a vysporiadanie dosiahnutého 
hospodárskeho výsledku (zis-
ku vo výške 3 459,48 EUR po 
zdanení) na náhradu straty z 
minulých rokov

Poslanci zároveň vzali na 
vedomie informáciu riaditeľa 
podniku o prijatých opatre-
niach na zefektívnenie činností 
jednotlivých stredísk mestského 
podniku. Všetky vyššie uvedené 
dokumenty budú zverejnené na 
webovej stránke mesta. 

Komunitný plán sociálnych 
služieb

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta o 
príprave Komunitného plánu 
sociálnych služieb v meste 
Spišská Belá na roky 2017 - 
2023 s výhľadom do roka 2030. 
Viac v samostatnom článku: 
http://spisskabela.sk/mesto/
aktuality/dotazni-komunitny-
plan-socialnych-sluzieb/

Zápis detí do 1. ročníkov 
základných škôl

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta o 
zápise detí do 1. ročníkov zá-
kladných škôl v Spišskej Belej. 
Viac v samostatnom článku, na 
strane 13.

Výstavba hokejbalovej 
(športovej) haly

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o stave prípravy výstavby 
hokejbalovej (športovej) haly v 
Spišskej Belej.

Aktuálne problémy v oblasti 
dopravy

• Poslanci s primátorom 
mesta diskutovali o aktuálnych 
problémoch v oblasti dopravy v 
našom meste. Diskutovalo sa o 
križovatkách na hlavných ces-
tách, o bezpečnosti na cestách, 
o parkovaní, o cyklodoprave 
či o dopravnom značení. Viac 
v samostatnom článku, ktorý 
zverejníme dodatočne.

Zmena dopravného značenia
• MsZ schválilo zmenu 

dopravného značenia v meste 
Spišská Belá – okrem iného aj 
zriadenie obytnej zóny v IBV 

nad Kaštieľom v Strážkach a v 
IBV Samuela Webera bez mož-
nosti parkovania na miestnych 
cestách v týchto IBV, obme-
dzenie nákladnej dopravy na 
Družstevnej ulici, zriadenie 
školskej zóny na Moskovskej 
ulici, obmedzenie prejazdu na 
časti Letnej ulici s prejazdom 
na Petzvalovu/Hviezdoslavovu 
ulicu.

Parkovanie na miestnych 
komunikáciách

• Poslanci zároveň diskuto-
vali o parkovaní osobných áut 
na miestnych komunikáciách. 
Potvrdilo sa zriadenie jedno-
smernej premávky na Štefáni-
kovej ulici v úseku od základnej 
školy po školskú družinu (od č. 
19 po č. 38) za účelom zriadenia 
stálych parkovacích miest. Po 
dlhej diskusii poslanci navrhli 
písomne vyzvať vlastníkov 
rodinných domov na určitých 
uliciach, aby neparkovali ich 
vozidlá na miestnych komuni-
káciách tam, kde môžu parkovať 
vozidlá na svojich pozemkoch. 
Ide o tie ulice, kde parkovanie 
áut spôsobuje vážne dopravné 
problémy, najmä plynulosť a 
bezpečnosť cestnej premávky 
(napr. Nová ulica, Kúpeľná 
ulica a pod.).

Dotácie z rozpočtu mesta 
pre Mestské lesy

MsZ schválilo poskytnutie 
dotácie vo výške 56 022,68 EUR 
z rozpočtu mesta Spišská Belá 
pre právnickú osobu Lesy mes-
ta Spišská Belá s.r.o., na úhradu 
nákladov spojených s obnovou 
lesov mesta Spišská Belá v roku 
2017.

Zriadenie vecného bremena 
pre VSD Košice

• MsZ schválilo bezodplat-
né zriadenie vecného bremena 
v prospech Východoslovenská 
distribučná a.s. Košice na dobu 
neurčitú pre účely uloženia 
a zabezpečenia prístupu  k 
novovybudovanej NN sieti na 
časti námestia a za mestským 
úradom.

Stavebná úprava chodníkov 
na ulici 1. mája, časti Novej 
ulice a časti Kúpeľnej ulici
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta o 
technickom riešení stavebnej 

úpravy chodníkov na ulici 
1. mája, časti Novej ulice (od 
č. 22 po Kúpeľnú ulicu) a na 
Kúpeľnej ulici (pred domami s 
nepárnymi číslami od č. 15 po 
Kúpeľnú ulicu). 

Kontroly hlavnej kontrolórky
• MsZ vzalo na vedomie in-

formáciu hlavného kontrolóra 
mesta o priebežne vykonaných 
kontrolách v roku 2017.

Pripravovaná rekonštrukcia 
verejného vodovodu

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta o 
pripravovanej (hoci pôvodne 
neplánovanej) rekonštrukcii ve-
rejného vodovodu na Kúpeľnej 
ulici v časti od č. 15 po koniec 
ulice s Novou ulicou a na celej 
Krátkej ulici. Z dôvodu pláno-
vanej realizácie rekonštrukcie 
iných inžinierskych sietí a 
chodníkov na určitých uliciach 
v našom meste primátor mes-
ta rokoval s Podtatranskou 
vodárenskou spoločnosťou 
(ako vlastníkom vodovodu) o 
zvážení potreby rekonštrukcie 
(výmeny) vodovodného potru-
bia s prípojkami (ak si ich stav 
vyžaduje výmenu). Po posúdení 
technického stavu verejného vo-
dovodu na uvedených uliciach 
sa PVS a.s. Poprad rozhodla o 
výmene vodovodného potrubia 
na uvedených dvoch uliciach 
– Kúpeľnej a Krátkej.

Prístupová cesta 
pre záhradkársku osadu
• MsZ prerokovalo žiadosť 

členov Záhradkárskej osady pri 
Belanských kúpeľoch o udelenie 
súhlasu mesta ako vlastníka 
pozemku s vybudovaním prí-
stupovej cesty pre potreby tejto 
záhradkárskej osady. MsZ súhlas 
udelilo za podmienky, že cestu si 
vybudujú majitelia záhradiek na 
svoje náklady a mesto dá poze-
mok bezodplatne k dispozícii na 
zriadenie tejto cesty.

Výberové konanie na riaditeľa 
školy

• MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu primátora mesta o pre-
biehajúcom výberovom konaní 
na pozíciu riaditeľa Základnej 
školy J. M. Petzvala, Moskov-
ská 20, Spišská Belá (z dôvodu 
ukončenia funkčného obdobia 
súčasnej riaditeľke školy).
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V priebehu predchádzajúcich 
rokov prebiehalo v našom meste 
konanie o pozemkových úpra-
vách – tzv. komasácie (či sceľo-
vanie) pozemkov. Najprv to bolo 
katastrálne územie Strážky, ne-
skôr katastrálne územie Spišská 
Belá. Pozemkové úpravy orga-
nizoval a riadil štát prostred-
níctvom Okresného úradu v 
Kežmarku. Štát (zastúpený mi-
nisterstvom pôdohospodárstva) 
zadal spracovanie pozemkových 
úprav firme GS spol. s r.o. Šaľa. 
Samotné mesto Spišská Belá 
(mestský úrad) poskytoval len 
potrebnú súčinnosť pri riadení 
týchto pozemkových úprav a 
častokrát plnil funkciu infor-
mačného miesta pre vlastníkov 
pozemkov. Pozemkové úpravy 
prebiehali podľa zákona č. 330/
1991 Zb. o pozemkových úpra-
vách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úra-
doch, pozemkovom fonde a o 
pozemkových spoločenstvách 
v znení neskorších predpisov.

Pozemkové úpravy v k.ú. 
Strážky boli ukončené už 
pred niekoľkými rokmi a teda 
podľa nich sa poľnohospodár-

ska pôda už aj užíva (podľa 
nového rozdelenia pozemkov). 
Najmä v priebehu rokov 2014 
až 2016 prebiehali pozemkové 
úpravy v k.ú. Spišská Belá. Po 
vykonaní miestneho šetrenia 
pre aktualizáciu hranice ob-
vodu pozemkových úprav bol 
rozhodnutím v tom čase Ob-
vodného pozemkového úradu 
v Kežmarku schválený register 
pôvodného stavu pozemkov. Po 
schválení tohto registra nasledo-
valo zverejnenie všeobecných 
zásad funkčného usporiadania 
v obvode pozemkových úprav 
a následne bol schválený návrh 
zásad umiestnenia nových po-
zemkov. V rámci tohto konania 
každý známy vlastník obdržal 
písomný výpis rozdeľovacieho 
plánu s návrhom umiestnenia 
nových pozemkov. K zaslané-
mu výpisu bolo možné podať 
námietky na Okresný úrad v 
Kežmarku (odbor pozemkový 
a lesný).

Následne prebiehalo prero-
kovanie nového usporiadania 
pozemkov v projekte pozemko-
vých úprav s každým známym 
vlastníkom. K prerokovanému 

návrhu bolo možné opätovne 
podať námietky na Okresný 
úrad v Kežmarku (odbor po-
zemkový a lesný). Po preroko-
vaní námietok bol rozhodnutím 
Okresného úradu v Kežmarku 
(odbor pozemkový a lesný) zo 
dňa 27.06.2016 projekt pozem-
kových úpravy schválený a 
následne aj zverejnený.
Ďalším krokom bolo rozhod-

nutie o nariadení vykonania pro-
jektu pozemkových úprav v k.ú. 
Spišská Belá, v rámci ktorého bol 
schválený návrh postupu pre-
chodu na hospodárenie v novom 
usporiadaní pozemkov s tým, 
že vlastníctvo k novým pozem-
kom nadobudli vlastníci dňom 
právoplatnosti rozhodnutia o 
schválení pozemkových úprav. 
Od tohto momentu nasledovalo 
overenie rozdeľovacieho plánu 
Okresným úradom v Kežmarku. 
Projekt pozemkových úprav bol 
definitívne zapísaný do katastra 
nehnuteľností 15. 2. 2017.

A čo ďalej ? V zmysle zákona 
o pozemkových úpravách :

1./ Listy vlastníctva ani kó-
pie z katastrálnej mapy nových 
pozemkov nebudú vlastníkom 

doručované.
2./ Na internetovej stránke 

www.katasterportal.sk si môžu 
vlastníci vyhľadať svoje nové 
pozemky – tak listy vlastníctva 
ako aj katastrálne mapy.

3./ Nové usporiadanie po-
zemkov nebude vlastníkom 
vytyčované v teréne – ak chce 
vlastník pozemku vedieť, kde 
presne sa jeho nový pozemok 
nachádza, tak si ho musí dať 
vytýčiť geodetom na svoje 
náklady.

4./ Pokiaľ ide o ďalšie hospo-
dárenie na týchto pozemkoch – k 
31. 12. 2017 dôjde automaticky 
(zo zákona) k zániku doterajších 
nájomných (užívacích) vzťahov 
k pôvodným pozemkom – to 
znamená, že od 1. 1. 2018 nebu-
de možné hospodáriť na pôvod-
ných pozemkoch, nakoľko tieto 
pozemky už dnes neexistujú.

5./ Preto už v priebehu roku 
2017 je potrebné si doriešiť 
nové nájomné zmluvy, resp. 
užívacie vzťahy s užívateľmi 
poľnohospodárskej pôdy. To 
je však individuálnou úlohou 
každého vlastníka pozemku a 
jeho budúceho užívateľa.

Pozemkové úpravy sú zapísané. Čo to znamená?

Nadácia Slovenskej spo-
riteľne vyhlásila už 8. ročník 
grantového programu Futbal to 
je hra! Jeho cieľom je skvalitniť 
podmienky pre hranie futbalu 
detí vo všetkých regiónoch 
Slovenska. V programe Futbal 
to je hra! je možné žiadať o 
grant na:

• nákup športového vybave-
nia (dresy, lopty, bránky, siete),

• nákup technického vybave-
nia (kosačka, stopky),

• rekonštrukcie malého roz-
sahu, ktoré zvýšia kvalitu klubu 
(šatne, sprchy,

toalety, závlahový systém, 
výmena oplotenia a tribúny).

Mladí futbalisti dokážu s novou výstrojou viac – podporte ich 
preto svojím hlasom

Aj náš futbalový klub MŠK 
SLAVOJ podal projekt s názvom 
,,S novou výstrojou dokážeme 
viac“ na nákup športového vy-
bavenia pre naše dve príprav-
ky. Samotný proces hlasovania 
bude prebiehať od 1. 6. do 16. 6. 
2017 na stránke www.pomahaj-
tesnami.sk. Hlasovať je možné 
iba raz z mobilného telefónu, z 

jedného telefónneho čísla a iba 
za jeden projekt. Hlasovaním 
môžeme skvalitniť podmienky 
na výchovu nových nádejných 
futbalistov. Myslíme si, že aj 
Vám, našim fanúšikom, na tom 
záleží a hlasovaním podporíte 
tento projekt. Čím väčší počet 
hlasov, tým väčšia šanca na 
úspech. Ďakujeme!!!

Tento týždeň mesto začalo s modernizáciou chodníka na ulici 1. 
mája – v úseku od Sintry po Novú ulicu. V rámci tejto výstavby sa 
po odstránení starého poškodeného asfaltu a betónu osadia nové 
obrubníky a položí sa nová dlažba. Obdobne ako na Záhradnej ulici 
sa medzi chodníkom a cestou na časti trávnika vydláždi plocha na 
parkovanie áut – tam, kde to bude technicky a priestorovo možné. 
Cieľom je, aby autá neparkovali na ceste. Spoločnosť Slovak Telecom 
o dohodne s mestom umiestni pod nový chodník potrubie na optic-
kú sieť. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.. 
Modernizáciu tohto chodníka financuje mesto zo svojho rozpočtu. 
Mesto žiada obyvateľov tejto ulice o určitú trpezlivosť počas týchto 
stavebných úprav, keďže budú mať sťažený prístup na svoje pozemky 
k svojim domom. Zároveň mesto vyzýva vlastníkov rodinných do-
mov, že ak si chcú vymeniť svoju vodovodnú prípojku pred konečnou 
úpravou chodníka, tak majú najvyšší čas tak bezodkladne urobiť.

Začala sa stavebná úprava 
chodníka na ulici 1. mája
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23. apríla sme si pripomenuli 
165. výročie narodenia svetozná-
meho maliara Ladislava Med-
ňanského (maď.Mednyánszky), 
ktorý dlhodobo pôsobil a tvoril 
v Kaštieli Strážky. Ladislav Jozef 
Baltazár Eustach Medňanskýsa 
narodil 23. apríla 1852 v Becko-
ve do šľachtickej rodiny. Kaštieľ 
v Strážkach bol rodiskom jeho 
matky (pochádzala z rodu 
Horváth-Stančič) a možno aj 
preto patril ku Medňanského 
najmilším miestam. Aj napriek 
tomu, že Medňanský pôsobil 
v metropolách ako Paríž, Mní-
chov, Viedeň či Budapešť, do 
Strážok sa vracal vždy rád, čo 
cítiť aj z jeho diel, na ktorých je 
tematika Strážok a okolia zobra-
zená pomerne často.

Medňanský bol krajinárom 
európskeho významu, ateliér 
mal na parížskom Montmar-
tri vo Francúzsku a neskôr 
vo Viedni a v Budapešti. Bol 
demokrat, voľnomyšlienkár 
a humanista. Od začiatku svojej 
maliarskej dráhy bola pre neho 
leitmotívom slovenská príroda 
a ľud, maľoval i hmlisté, po-
chmúrne a súmračné krajiny. 
Častým jeho motívom boli aj 
stromy a v tomto duchu na-
maľoval veľký obrazový cyklus 
tatranských krajín. Celý život 
sa venoval aj figurálnemu ma-
liarstvu a popri dedinčanoch ho 
inšpirovala aj mestská periféria, 
tuláci, trhani.

Autor najkrajšej poštovej 
známky na svete

Poštová známka emisie 
Umenie s reprodukciou olejo-
maľby Ladislava Medňanského 

165. výročie narodenia Ladislava Medňanského – najdrahšieho 
slovenského maliara

“Potok za humnami, na brehu” 
zo zbierok Slovenskej národnej 
galérie sa stala víťazkou pre-
stížnej medzinárodnej súťaže 
o najkrajšiu poštovú známku 
sveta Grand Prix de l´Exposition 
WIPA 2003.

Rešpektovaný 
aj na vojnovom území

Po vypuknutí vojny sa v roku 
1914 dobrovoľne prihlásil do ar-
mády, kde pôsobil ako frontový 
výtvarník. Spočiatku maľoval na 
ruskom, v roku 1916 na talian-
skom fronte. Traduje sa, že počas 
toho, ako zachytával na svoje 
plátno podobu vojny, zakričal na 
neho jeden z vojakov: “Majstre! 
Musíte odísť! Ide sa bojovať!”, 
Medňanský len odvetil: “Ešte 
dva ťahy štetcom a pôjdem!”…a 
vojaci naozaj počkali…

Veliteľ vojenského tlačového 
strediska MaximilianRitter von 
Hoen ho navrhol na vyzna-
menanie dôstojníckym krížom 
Rádu Františka Jozefa, ktorý 
Medňanský aj 15. mája 1917 do-
stal za mimoriadnu pracovitosť 
a diela výnimočnej kvality, ktoré 

vznikli v prvej frontovej línii.

Najdrahší slovenský maliar
Cena veľkoplošného diela La-

dislava Medňanského s názvom 
Večerná nálada sa v roku 2016 
stanovila na neuveriteľných 
600 000 eur.  Drahšie sa doteraz 
žiadny obraz v histórii sloven-
ských dražieb ešte nepredal. 
Druhé miesto rebríčka najdrah-
ších predaných slovenských 
obrazov patrí taktiež Medňan-
skému – Vnútro lesa s potokom 
sa vydražilo za 360 000 eur.

Nepotrpel si na signovanie 
svojich diel

Diela Ladislava Medňan-
ského sú vďačným objektom 
aukcií, ale aj falzifikátorov. 
Podľa odborníkov na falzifi-
káty je známa pomerne veľká 
zbierka dobových falzifikátov, 
ktoré sťažujú aj v súčasnosti 
určenie ich presného autorstva. 
Často absentujúca signatúra na 
Medňanského dielach, je preto 
sťažujúcim faktorom pri určení 
pravosti jeho diel. Mnoho krát to 
boli členovia jeho rodiny alebo 
jeho tajomník JózsefPálmai, ktorí 
dodatočne signovali jeho diela.

Kaštieľ Strážky možno 
dodnes ukrýva 

Medňanského diela
Väčšina z tisícov jeho olejo-

malieb a kresieb je rozptýlená 

po celom svete. Časť pozosta-
losti, ktorá sa nachádzala v ate-
liéroch vo Viedni a v Budapešti, 
úradne zhabali  a časť sa dostala 
do majetku vydavateľstva Sin-
ger a Wolfner. Podstatná časť 
dnešnej zbierky diel Medňan-
ského sa nachádza v Maďarskej 
národnej galérii v Budapešti. 
Rozsiahlejšia zbierka je aj vo 
fondoch Slovenskej národnej 
galérie.V našom okolí sa najroz-
siahlejšia zbierka Medňanského 
obrazov nachádza v Kaštieli 
Strážky (cca 130 obrazov). Časť 
vzácnych Medňanského obra-
zov vrátil naspäť „pod Tatry” 
aj súkromný zberateľ a dnes 
ich môžete obdivovať v Hoteli 
Lomnica (Tatranská Lomnica). 
Odhaduje sa, že mnoho jeho 
obrazov je roztrúsených aj 
v našom bezprostrednom okolí 
a to v rukách súkromníkov. Za-
ujímavosťou je, že počas jednej 
renovácie priestorov kaštieľa, 
našli náhodne robotníci zamuro-
vané zrolované plátna s dielami 
od Medňanského v komíne. Tie 
tam ukryla posledná majiteľka 
kaštieľa barónka Margita Czóbe-
lová, ktorej zároveň vďačíme za 
záchranu mnohých jeho diel.

Maliar Ladislav Medňanský 
zomrel 17. apríla 1919 vo Vied-
ni vo veku nedožitých 67 rokov. 
Neskôr boli jeho pozostatky 
prenesené do Budapešti, kde je 
dnes i pochovaný.

Miestna organizácia Sloven-
ského rybárskeho zväzu zor-
ganizovala rybárske preteky v 
love kapra pre dospelých i deti, 
ktoré sa konali v sobotu 13. mája 
2017 na Belianskom rybníku. Na 
pretekoch, ktoré zároveň otvorili 
tohtoročnú rybársku sezónu, sa 
ráno stretlo 42 súťažiacich, z 
toho 14 detí, aby zabojovali o 
prvé miesto.

Súťažiaci boli v priebehu 
rybárskych pretekov bodovaní 
podľa počtu chytených rýb a 
dĺžky kapra (chytal sa len kapor 
od 40 cm). Spolu sa chytilo 19 ks 
kapra. Po zhliadnutí a premera-
ní úlovku hodnotiacou komisiou 
boli ryby vrátené naspäť do ryb-
níka. Po ukončení rybárskych 
pretekov sa súťažiacim podával 

Rybárska sezóna sa otvorila 
pretekmi v love kapra

Dňa 5. mája 2017 sa žiaci I. 
stupňa našej školy zúčastnili 
programu S lesníkom do lesa. 
Lesná pedagogika je čoraz po-
pulárnejšie environmentálne 
vzdelávanie zamerané na spozná-
vanie prírody, života v lese a ob-
javovanie prírodných tajomstiev 
prostredníctvom hier a zážitkov, 
je založená na zmyslovom vníma-
ní prírody. Hlavným cieľom lesnej 
pedagogiky je zlepšiť vzťah člove-
ka k lesu, podporovať pochopenie 
lesa ako priestoru pre zvieratá 
a tiež učiť ľudí ohľaduplnému 
správaniu sa v lese. Žiaci našej 

chutný kotlíkový guláš, ktorý 
pripravili členovia SRZ.

Po tri a pol hodinovom súboji 
napokon vzišli víťazi pretekov, 
ktorým odovzdal ceny primátor 
mesta Štefan Bieľak a zástupco-
via MO SRZ.

Konečné poradie:
Dospelí
1. miesto: Branislav Nebus 

– 199 bodov – 4 ks
2. miesto: Dominik Britaňák 

– 157  bodov – 3 ks
3. miesto: Jakub Lenkavský 

– 105 bodov – 2 ks
Deti:
1. miesto: Diana Beskydová 

– 102 bodov – 2 ks
Najväčšieho kapra, ktorý 

meral 67 cm, ulovil Anton Kri-
govský.

S lesníkom do lesa
školy  strávili príjemné dopolud-
nie s pracovníkmi Lesnej pedago-
giky v lese neďaleko nášho mesta. 
Mali pre nás pripravené veľmi 
pekné stanovištia, na ktorých sa 
naši žiaci mohli dozvedieť veľa 
zaujímavých vecí z našej príro-
dy. Za aktívnu prácu nás lesníci 
odmenili Pochvalným listom pre 
každú triedu a veľmi peknými 
suvenírmi. Na konci nás čakala 
aj poriadna opekačka.  Tešíme sa, 
ak sa s lesníkmi ešte v budúcnosti 
stretneme. 

Mgr. Katarína Čížiková
ZŠ M. R. Štefánika
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Je najrozšírenejším svetovým 
literárnym dielom, je najčítanej-
šia, najpredávanejšia, najob-
ľúbenejšia, najprekladanejšia, 
najpublikovanejšia, najkomen-
tovanejšia, najdlhšie tvorená, či 
dokonca najprenasledovanejšia 
(v niektorých krajinách je dodnes 
trestné mať ju vo svojej domác-
nosti)… v stredoveku mníchmi 
najčastejšie prepisovaná kniha a 
po vynájdení kníhtlače Guten-
bergom v 15. storočí bola prvou 
knihou na svete zhotovenou 
kníhtlačiarskym strojom… reč 
je o Biblii – Knihe kníh.

V Spišskej Belej sme mali 
možnosť počas troch týždňov 
(od 3. – 20. apríla 2017) navští-
viť unikátnu putovnú výstavu 
Biblia na cestách, ktorá bola 
pre všetkých návštevníkov prí-
stupná zdarma. Túto možnosť 
využilo niekoľko stoviek obyva-
teľov Spišskej Belej, no pozrieť 
sa prišli i milovníci histórie zo 
širokého okolia. Spomedzi viac 
ako dvesto rôznych exponátov 
Biblie, návštevníkov najviac 
zaujali Biblie, ktorých vznik 

Výstava Biblia na cestách prilákala do Spišskej Belej aj mnoho 
ľudí z okolia

Je nám potešením, že sa nám 
aj prostredníctvom výstavy po-
darilo obohatiť už aj tak mimo-
riadne bohatý kultúrny život v 
meste. Výstava Biblia na cestách 
sa priamo zo Spišskej Belej pre-
sunula do Ludaníc.

bol datovaný do 17. storočia, 
či vzácna Biblia ilustrovaná 
španielskym maliarom sur-
realizmu Salvadorom Dalím.  
Najmenších návštevníkov zase 
zaujala vodeodolná a zároveň 
nehorľavá Biblia (vystavená v 
akváriu), či detská kufríková 
Biblia. Pozornosť mali aj najmen-
šia Biblia (čitateľná len s lupou), 
Biblia vo forme MP3 prehrávača, 
ktorý obsahuje nahrávku celej 
Biblie v jazyku pidgin-english, 
ktorým hovoria domorodci na 
ostrove Papua nová Guinea 
– tento prístroj je napájaný 
solárnou energiou. Celou vý-
stavou sprevádzal a na vaše 
zaujímavé otázky odpovedal 
lektor výstavy Milan Šurman, 
ktorému aj touto cestou ďaku-
jeme. Počas výstavy sme mohli 
navštíviť aj jej sprievodné akcie a 
to dve špecializované prednášky 
na tému Biblia – Kniha kníh a 
Tajomstvo dávnych zvitkov v 
podaní Jozefa Písta, či koncert 
gospelovej kapely Advent.

Celá výstava bola inštalo-
vaná v priestoroch budovy AT 

TATRY spol. s.r.o. na Petzvalo-
vej ulici a preto veľká vďaka za 
poskytnutie týchto priestorov 
pre potreby konania výstavy 
patrí aj konateľovi spoločnosti 
Ing. Milanovi Krajancovi, ako 
aj zamestnancom firmy.

Slnečné nedeľné dopoludnie 
prilákalo 21. mája 2017 na Be-
liansku cyklotrasu Spišská Belá 
– Tatranská Kotlina mladých 
korčuliarov a cyklistov, ktorí si 
prišli zasúťažiť na Cyklisticko-
-korčuliarskych pretekoch detí, 
ktoré pravidelne v máji organi-
zuje mesto Spišská Belá a Cen-
trum voľného času. Súťažilo sa 
v dvoch vekových kategóriach 
– 9 až 12 rokov a 13 až 15 rokov 
a dvoch disciplínach – korčule 
a bicykel. Našli sa dokonca 
aj nadšení športovci, ktorí sa 
odhodlali súťažiť v oboch dis-
ciplínach. Poďakovanie patrí aj 
sponzorovi akcie, obchodu Bi-
cykle Kostka, za dar pre víťaza 

pretekov. Umiestnení športovci 
si prevzali vecné ceny a diplomy 
od mesta Spišská Belá.

Výsledky:
Cyklisti 9 - 12 rokov:
1. miesto: Marko Kvasňák
2. miesto: Alex Kačmarčík
3. miesto: Daniel Eliáš

Cyklisti 13 - 15 rokov
1. miesto: Peter Kostka
2. miesto: Samuel Šimkulák
3. miesto Michal Vida

Korčuliari 9 - 12 rokov
1. miesto: Oliver Vrábel
2. miesto: Daniel Eliáš
3. miesto: Emily Maria Hu-

dáčeková

Cyklisticko-korčuliarske 
preteky detí
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Konferencia bola zameraná 
na mladých ľudí a to z viacerých 
dôvodov. Prvý z nich bol ten, že 
ju organizovali mladí ľudia, 
na jej organizácii sa podieľalo 
približne 30 mladých dobro-
voľníkov. Druhý dôvod bol ten, 
že na ňu boli pozvaní mladí 
ľudia, ktorí už za sebou nejakú 
tú inšpiratívnu skúsenosť majú. 
Či už ide o šport, politiku, cesto-
vanie, alebo podnikanie, každý 
si mohol v ich príbehoch nájsť 
niečo zaujímavé.

Udalosť skĺbila hostí, ale aj 
divákov nielen z okolia Spišskej 
Belej. Zaujímaví hostia, ktorí boli 
na konferencii a mohli hovoriť o 
tom, ako sa v mladosti rozhodli 
vyjsť zo svojej zóny komfortu 
a urobiť niečo, čo ich v živote 
nenudí, ale napĺňa a robí ich 
šťastnými. Medzi pozvanými 
boli Valentína Sedileková, ktorá 
vydala svoju prvú knihu v 16 ro-
koch, známi youtuberi George a 
FiFqo, ktorých na internete každý 
týždeň sledujú tisíce divákov z 
celého Slovenska, alebo mladý 
zakladateľ spoločnosti, ktorá 
stavia workoutové ihriská Dušan 
Matuška. Navštívila nás aj ces-
tovateľka Michaela Ondríková, 

český slackliner DannyMenšík, 
talentovaný tabletový umelec 
Zdeno Dulaj a zakladateľ mlá-
dežníckeho parlamentu Adam 
Hrobák.

Ako sa ti prednášalo na kon-
ferencii?

Michaela Ondríková: Keďže to 
bola moja prvá skúsenosť s pre-
zentáciou na javisku, mala som 
veľkú trému pri prednášaní. No 
dobrovoľníci, ako aj ostatní hos-
tia vytvárali počas celého trvania 
atmosféru, v ktorej som sa cítila 
naozaj dobre a bez akýchkoľvek 
bariér. A práve vďaka tomuto, 

hoci to na javisku pre mňa veľmi 
pohodlné nebolo, nakoniec som 
veľmi rada, že som mohla byť 
toho súčasťou.

Myslíš, že je dôležité inšpiro-
vať mladých ľudí, vykročiť zo 
zóny komfortu a prečo?

Valentína Sedileková: Inšpiro-
vať a motivovať mladých ľudí 
je myšlienka, ktorú prezentujem 
na svojich besedách po školách. 
Myslím si, že je nesmierne dô-
ležité šíriť pozitívnu energiu 
ďalej a robím to veľmi rada. 
Mladí ľudia majú veľký po-
tenciál, niektorí sa ho ale boja 

využiť. Mojou úlohou je dodať 
im odvahy a trošku ich “nakop-
núť”, aby verili v svoje sny a šli 
si za nimi. Dúfam, že sa mi moje 
poslanie darí aj plniť.

Čo hovoria mladí? S čím odišli 
z konferencie?

„S inšpiráciou že všetko sa 
dá urobiť aj v tomto mladom 
veku. Neskutočne motivačné 
pre mňa.“

„Hlavne s dobrým pocitom 
a presvedčením, že sa všetky 
sny môžu splniť. Doteraz som 
niektoré svoje sny považovala za 
nereálne, ale vaša konferencia a 
hlavne hostia mi ukázala opak. 
Ďakujem.“

„Začať od maličkostí a ísť si za 
svojim snom. Začať už dnes.“

„Som rada, že opäť vidím 
ľudí, ktorí majú chuť pracovať 
na niečom, čo nie len možno v 
Belej ale aj na viacerých mestách 
Slovenska chýba a budem rada 
ak v tom čo robíte ako tím Face 
Club budete pokračovať, ste 
super, len tak ďalej…“

„Uvedomil som si, aké sú 
dôležité sny a že kde je vôľa, 
tam je aj cesta.“

Miriam Bachledová

Belianska mládež usporiadala ďalší vydarený ročník 
konferencie Mladí mladým

Mesto Spišská Belá v spo-
lupráci s Face klubom plánu-
jú rozšírenie podkrovných 
priestorov v budove, kde sídli 
klub. Ten potrebuje pre svoju 
činnosť ďalšie priestory, najmä 
väčšiu prednáškovú miestnosť, 
kanceláriu pre dobrovoľníkov 
a kanceláriu pre poradenskú 
činnosť (sociálne poradenstvo) 
a rovnako aj skladové priestory. 
Zhodli sa na tom zástupcovia 
mesta a Face klubu na spoloč-
nom stretnutí a po následnej 
spoločnej obhliadke týchto 
priestorov. Táto myšlienka pri-
tom nie je nová, je tu už dlhší čas, 
avšak hľadalo sa aj jej správne 
načasovanie, čo je dnes spojené 
s nevyhnutnou rekonštrukciou 
starej strechy (ktorá zateká už 
na viacerých miestach) a čakalo 
sa aj na možnosti získať nejaké 
finančné prostriedky cez projek-
ty mesta.

Podľa primátora mesta Šte-
fana Bieľaka: „V tomto roku 
sme v rozpočte mesta vyčlenili 

takmer 27 tis. EUR na novú 
strechu meštianskeho domu, 
kde sídli Face klub. Táto úprava 
strechy sa zrealizuje tak, aby sa 
mohli následne v ďalšej etape 
upraviť podkrovné priestory. 
Oprava strechy by sa mala 
zrealizovať počas letných me-
siacov“.

Otázka je, kde však získať 
ďalšie financie na stavebnú 
úpravu podkrovia. Mesto sa 
aj v tomto roku zapojilo do 
výzvy Ministerstva vnútra na 
poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu na podporu prevencie 
kriminality a pred niekoľkými 
dňami podalo projekt. Na ná-
vrh primátora mesta sa v rámci 
tejto výzvy nepodal projekt na 
ďalšie rozšírenie mestského 
kamerového systému, hoci s ta-
kýmto projektom bolo mesto 
každoročne úspešné za ostatné 4 
roky. Mesto spolu s Face klubom 
pripravilo projekt zameraný na 
prevenciu kriminality, ktorý 
okrem stavebnej úpravy uvede-

ného podkrovia zahŕňa aj rôzne 
ďalšie aktivity mladých adreso-
vané mladým zamerané na 
prevenciu kriminality mladých 
(napr. prednášky, prezentácie 
a pod.).

Celkové náklady tohto pro-
jektu sú plánované na sumu 25 
tis. EUR, z toho sa žiada dotácia 
zo štátneho rozpočtu vo výške 
20 tis. EUR a mesto prispeje zo 
svojho rozpočtu sumou 5 tis. 
EUR. V rámci tohto projektu 
sa plánuje na stavebnú úpravu 
podkrovných priestorov suma 
21 tis. EUR a na nákup mate-
riálno-technického vybavenia 
klubu suma 4 tis. EUR. Pokiaľ 
ide o úpravu podkrovia, uve-
dené financie nebudú posta-
čovať na všetky stavebné práce 
v podkroví, preto sa úprava 
podkrovia rozdelí tiež na určité 
etapy v závislosti od množstva 
financií a určite budú potrebné 
ešte ďalšie financie, ktoré sa na 
tento účel budú hľadať.

Aj tento projekt je príkladom, 

že mladí z Face klubu sami ini-
ciatívne hľadajú možnosti ako 
získať finančné zdroje na svoje 
fungovanie. A len na pripome-
nutie, Face klub funguje ako 
nízkoprahové centrum najmä 
pre mladých. Na jej čele je v sú-
časnosti Miriam Bachledová, 
ktorá spolu s dobrovoľníkmi 
v posledných týždňoch opätov-
ne zaktivizovala činnosť tohto 
klubu a spoločne pripravujú 
ďalšie zaujímavé aktivity pre 
mladých v našom meste. Tak 
držme palce tomuto projektu, 
ako aj našim dobrovoľníkovom 
v ich ďalších aktivitách.

Plánujeme rozšírenie priestorov Face klubu v podkroví

SHR 
SLAVOMÍR ELIAŠ

Zoberiem do prenájmu 
ornú pôdu v Sp. Belej. 
Ročný nájom 75 €/ha. 

Kontakt: 
0904 320 964
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V dňoch 28. 4. – 1.5. 2017 sa 
uskutočnilo Cvičenie záchran-
ného systému okresu Kežma-
rok a Asociácie samaritánov SR 
a Rakúska pod názvom Field 
Training Exercise. Cvičenie sa 
konalo v obci Ľubica, v bývalom 
vojenskom priestore Javorina 
a aj tento rok sa tohto cvičenia 
aktívne zúčastnili dobrovoľní 
hasiči mesta Spišská Belá. Prvý 
deň si záchranné zložky vrátane 
našich hasičov museli vytvoriť 
provizórnu základňu s komplet-
ným materiálnym a technickým 
vybavením tak, aby zasahujúci 
tím mohol fungovať samostatne 
v teréne min. 48 hodín. Téma 
cvičenia znela:
Činnosť orgánov štátnej 

správy, samosprávy, právnic-
kých osôb a fyzických osôb, 
a integrovaného záchranného 
systému pri organizovaní a ria-
dení opatrení na zabezpečenie 
záchranných prác pri ochrane 
obyvateľstva po vzniku mi-
moriadnej udalosti – povodne 
a požiar.

Prvou úlohu našich hasičov 
bolo pátranie po zranených oso-
bách v blízkosti rozvodneného 

toku Ľubica a ich záchrana zo 
zaplaveného územia (ošetrenie 
a evakuácia). Spomínanú úlohu 
si vyskúšali hneď dva krát a to 
raz za denného svetla (od 17.00 
do 21.00 hod.) a druhý krát za 
sťažených podmienok v noci 
za pomoci umelého osvetlenia 
(od 21.00 do 01.00). Obe úlohy 
spočívali v poskytnutí pomoci 
pri evakuácií zranených osôb 
z ťažko dostupného terénu a ná-
sledne prevezenie pomocou člna 

do miesta záchrany.
Ďalšia úloha priniesla so 

sebou hneď niekoľko výziev. 
Po náročnej prvej úlohe, ktorá 
trvala takmer do jednej hodiny 
v noci, si hasiči dlho neoddýchli 
a boli zakrátko povolaní na ďalší 
zásah. Hlásenie znelo: Je potreb-
né materiálno-technicky zásobiť 
základňu samaritánov, ktorá sa 
nachádza v ťažko dostupnom 
teréne. V polovici cesty našich 
hasičov už čakali členovia tejto 

základne, aby im ukázali cestu 
do tábora. Počas toho sa však 
nečakane zranil jeden člen 
skupiny samaritánov a bolo ho 
potrebné bezpečne preniesť do 
tejto základne. Počas tejto cesty 
na základňu bola simulovaná 
prvá pomoc pri zástave srdca, 
epileptickom záchvate a pod.

Druhý deň cvičenia bol simu-
lovaný rozsiahly lesný požiar 
v ťažko dostupnom teréne, kde 
sa vyskúšal jazierkový systém 
a vysokotlakové čerpadlá. Na 
zásah bolo použitých 250 m ha-
dicového vedenia nášho DHZ. 
Uvedené cvičenie bolo výbor-
nou skúsenosťou pre všetky 
zúčastnené záchranné zložky, 
ako aj pre našich dobrovoľných 
hasičov, ktorí si mohli vyskúšať 
svoju hasičskú techniku a ko-
ordináciu postupu viacerých 
záchranných zložiek. Predseda 
Dobrovoľného hasičského zboru 
v Spišskej Belej Maroš Vaverčák 
vysoko oceňuje pripravenosť 
a odbornosť našich hasičov na 
dobrovoľníckej úrovni a týmto 
vyslovuje poďakovanie všetkým 
dobrovoľným hasičom, ktorí sa 
cvičenia zúčastnili.

DHZ Sp. Belá na cvičení záchranných zložiek okresu Kežmarok

Lesy mesta Spišská Belá vy-
hlásili pre obyvateľov Spišskej 
Belej už 2. ročník dobrovoľnej 
akcie s názvom Zasaď si svoj 
strom, ktorej cieľom bolo po-
môcť s výsadbou stromčekov v 
lokalitách, ktoré boli poznačené 
následkami víchrice alebo na-
padnuté lykožrútom. Tieto vy-
hladené plochy potrebujú byť 
nutne opätovne zalesnené.

Pomôcť prišli dospelí i deti
V sobotu 6. mája neodradilo 

skoré vstávanie ani chladnejšie 
počasie 27 dobrovoľníkov (mi-
nulý rok to bolo 21 ľudí), aby 
pomohli Belianskym Tatrám aj 
vlastnými rukami. Na miesto 
zrazu pri budove Mestských 
lesov na Šarpanci prišli vyba-
vení vlastným náradím dospelí 
i deti, medzi inými i detský 
oddiel Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Spišskej Belej. 
S obrovským entuziazmom 
a odhodlaním pomôcť našim 
belianskym lesom sa skupin-
ka dobrovoľníkov presunula 

V Belianskych Tatrách pribudlo vďaka dobrovoľníkom až 1 000 
nových stromčekov

do lokality Kohútová na kopec 
Pálenica, ktorej bezprostredné 
okolie je tiež poznačené sil-
ným vetrom a lykožrútom. 
Po názornej odbornej ukážke 
ako správne vysádzať mladé 
stromčeky, v tomto prípade 
smrekovec, sa už skupinka 
dobrovoľníkov pustila do prá-
ce. Všetky vysadené stromky 
pochádzali z vlastnej škôlky 
mestských lesov.

2. ročník s lepšou bilanciou
Zopár hodín práce v strmej-

šom teréne prinieslo na konci 
veľkú radosť  pre všetkých 
zúčastnených, spoločne sa im 
totiž podarilo vysadiť 1 000 
stromčekov, čo je až o 350 ku-
sov viac ako minulý rok. Na 
konci akcie preto zavládla u 
prítomných všeobecná spokoj-
nosť – v porovnaní s minulým 
rokom prišlo viac ľudí a spolu 
sa vysadilo viac stromkov. 
Skalných dobrovoľníkov, kto-
rí sa akcie zúčastnili aj minulý 
rok zaujímalo, ako sa darí 

stromom, ktoré sa vysádzali 
v prvom ročníku. Odpoveď 
vedúceho lesnej správy Ing. 
Františka Pisarčíka priniesla 
spokojnosť i po druhý krát: 
“V lokalite pri chate Kardo-
lína sme vykonali obhliadku 
vysadených stromčekov a zis-
tili sme tu až 90%-núujatosť,” 
zároveň dodal, že “Projekt 
Zasaď si svoj strom, ktorého 
iniciátorom sú Lesy mesta 
Spišská Belá, má naučiť najmä 
mladých ľudí ako sa správne 
vysádzajú stromy a zároveň 
vzbudiť záujem o našu okolitú 
prírodu. Som rád, že brigádni-
kom napokon prialo aj počasie 
a že aj atmosféra počas celej ak-
cie bola naozaj skvelá. Už dnes 
sa teším na 3. ročník a pevne 
verím, že sa z tejto akcie stane 
tradícia pre obyvateľov mesta 
Spišská Belá.“

Po ukončení brigády si 
veselá partia dobrovoľníkov 
pochutnala na kotlíkovom gu-
láši, ktorý pre nich pripravili 
zamestnanci mestských lesov.

V tomto roku sa vysadí 
180 000 stromov

So zalesňovaním mestských 
lesov začali zamestnanci lesov 
začiatkom apríla, avšak pre hor-
šie počasie a sneh sa tieto práce 
spomalili a predpokladaná sa, 
že táto činnosť bude ukončená 
koncom mája. Plánovaná norma 
vysadených stromov na rok 
2017 je 180 000 kusov. Čo sa týka 
drevinového zloženia bude vysa-
dených 92 tis. bukov, 38 tis. jedlí, 
14 000 borovíc, 9 500 smrekov, 
26 500 smrekovcov a 500 jelší. 
Ako uviedol Ing. Pisarčík: “Časť 
z týchto sadeníc sa dopestovala 
vo vlastnej škôlke a časť sa nakú-
pila aj vďaka poskytnutej dotácii 
od Mesta Spišská Belá, za čo patrí 
mestu z našej strany veľké poďa-
kovanie. Takto teraz zalesníme 
oproti pôvodnému plánu 30 
hektárov až o 10 hektárov viac. 
Časť peňazí z poskytnutej dotácie 
bude investovaných aj na ochra-
nu proti zveri vo forme oplotenia 
na jedľu a borovicu.”
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V meste Spišská Belá rezonuje 
téma cyklistickej infraštruktúry 
v uplynulých rokoch ako aj 
v súčasnosti naplno. Len ne-
dávno sme vás informovali o 
pripravovanej výstavbe ďalších 
cyklotrás v okolí, no popri tom 
nezabúdame ani na existujúcu 
Beliansku cyklotrasu a v týchto 
dňoch pribudol na začiatku cyk-
lotrasy pri Belianskom rybníku 
nový servisný stojan pre bicyk-
le. Exteriérový stojan Mantis Ur-
ban poskytla mestu Spišská Belá 
Nadácia Ekopolis v spolupráci 
so značkou Horalky (Pečivárne 
Sedita) v rámci skvalitňovania 
a vylepšovania infraštruktúry 
cyklistických trás na Slovensku. 

V lete Mesto Spišská Belá roz-
behne výstavby 5,1 km nových 
cyklotrás. Pôjde o 3 km cyklotra-
sy z Tatranskej Kotliny smerom 
na Ždiar a 2,1 km od štrkoviska v 
Strážkach cez kaštieľ Strážky po 
začiatok panelového chodníka na 
začiatku Strážok v smere na Spiš-
skú Belú. V súčasnosti prebieha 
proces verejného obstarávania 
na výber zhotoviteľa tejto stav-
by. Ako sme už viac krát uviedli, 
ide cyklotrasy v rámci úspešného 
projektu „Cesta okolo Tatier – 2. 
etapa“, ktorý je financovaný z 
EÚ.

Mesto plánuje pokračovať vo 
výstavbe ďalších cyklotrás, kto-
ré je potrebné ešte vybudovať 
v rámci katastra nášho mesta. 
Spolu s ďalšími členmi Združe-
nia Euroregión TATRY plánuje 
pripraviť spoločný projekt pod 
názvom „Cesta okolo Tatier – 3. 

Na potreby mladých je po-
trebné sústavne reagovať, na-
koľko všetko okolo nás ide veľ-
mi rýchlo dopredu. A aj preto 
sa mesto už niekoľko týždňov 
pohráva s myšlienkou výstav-
by tzv. pumptracku v Spišskej 
Belej. Táto myšlienka nie je 
nová, za primátorom mesta 
s ňou prišiel Martin Siska (zo 
Spišskej Belej). A o čo ide ?

Aktívni cyklisti („bikeri“) 
určite vedia, čo je pumptrack.  
Pumptrack je dráha z vybudo-
vaných vĺn a klopených zákrut 
tak, aby sa na nej dalo jazdiť 

bez pedálovania. Iba pohybom 
tela hore a dole na bicykli, 
takzvaným “pumpovaním”, sa 
získava rýchlosť. Pumptrack je 
pre všetkých, mladých, starých, 
ženy aj deti, začiatočníkov ale 
aj skúsenejších. Na dobrom 
pumptracku môže pokročilý 
jazdec skákať z jednej vlny na 
druhú a začiatočník vlny len 
kopírovať. Deti sú schopné na-
učiť sa jazdiť na takejto dráhe v 
priebehu 30 minút. Pumptrack 
pomáha zlepšiť stabilitu na 
bicykli, techniku jazdy a samo-
zrejme kondíciu. Ale hlavne, 

pumptrack je kopec zábavy 
pre malých aj veľkých. 

A kde v Spišskej Belej by mal 
pumptrack vyrásť? Pri Belian-
skom rybníku vedľa parkovis-
ka. Na pomerne veľkej ploche, 
ktorá je vo vlastníctve mesta. 

A kedy by mohla nastať 
výstavba tohto pumptracku? 
V priebehu tohto leta by sa 
pripravila projektová štúdia 
a 3D vizualizácia. A následne 
na jeseň tohto roka (po pozbie-
raní úrody na tomto pozemku 
– dnes sa tam hospodári) by sa 
mohli začať prípravné terénne 

práce (až do zimy). Na jar bu-
dúceho roka by sa pumptruck 
dokončil, aby začiatkom leta 
sa už mohol plne využívať. A 
odkiaľ vziať na to financie? 
Podľa primátora mesta Štefana 
Bieľaka „z rozpočtu mesta ale 
aj z grantových zdrojov, ktoré 
sa mesto bude snažiť získať 
v najbližších mesiacoch. Až 
samotná štúdia ukáže, koľko 
financií bude potrebných. 
Avšak očakávame aj zapoje-
nia sa dobrovoľníkov do jeho 
výstavby, nakoľko je tam veľa 
ručnej práce.“

Mesto plánuje podporiť vybudovanie „pumptracku“

Mesto už teraz pripravuje výstavbu ďalších cyklotrás

etapa“. Malo by ísť o spoločný 
cezhraničný slovensko-poľský 
projekt, ktorého vedúcim part-
nerom bude zoskupenie EZUS 
TATRY (tak ako v prípade pro-
jektu 2. etapy).

A o ktoré úseky by malo ísť? 
1. úsek: Spišská Belá – Strážky 

(od Baliarni obchodu – po začia-
tok Strážok – pri kríži) v dĺžke 
2,1 km a

2. úsek: Spišská Belá – Sloven-
ská Ves (od súčasnej cyklotrasy 
na Tatranskú Kotlinu pri be-
lianskom vodojeme v smere na 
Slovenskú Ves t.j. po rieku Biela 
– Vilbach) v dĺžke cca 1,7 km.

To, čo je veľmi podstatné 
pri výstavbe cyklotrás, je mať 
vysporiadané pozemky pod 
plánovanou cyklotrasou. „V 
rámci ukončených pozemko-
vých úprav v k.ú. Spišská Belá 
sa nám podarilo získať pozem-

ky pod týmito úsekmi cyklotrás 
a teda mesto sa stalo ich 100 
%-ným vlastníkom od marca 
tohto roka. A to považujem za 
veľký úspech, bez čoho by sme 
o ďalších cyklotrasách mohli len 
snívať,“ uviedol primátor mesta 
Štefan Bieľak. Projektová doku-
mentácia pre územné konanie 
je už hotová pre oba úseky a 
pokračuje spracovanie doku-
mentácie pre stavebné konanie 

pre 2. úsek, nakoľko pre 1. úsek 
je už spracovaná. V najbližšej 
dobe mesto plánuje rozbehnúť 
územné konanie a následne aj 
stavebné konanie. A koncom 
tohto roka sa teda plánuje podať 
uvedený cezhraničný projekt na 
3. etapu Cesty okolo Tatier, kto-
rého cieľom bude získať finančné 
prostriedky z EÚ (z programu 
slovensko-poľskej cezhraničnej 
spolupráce).

Na cyklotrase pribudol 
servisný stojan pre bicykle

Stojan je vybavený pumpou, 
trojstranným kľúčom, sadou 
imbusových kľúčov, krížovým 
skrutkovačom, plochým skrutko-
vačom, otvoreným kľúčom 13/14 
a 15/17,  oceľovou montpákou a 
hustilkou. Stojan a jeho kom-
pletná výbava je pre každého 
užívateľa k dispozícii zdarma! 
Stojan s príslušenstvom má slú-
žiť čo najdlhší čas vám všetkým 
v prípade potreby a vážme si pre-
to túto možnosť, ktorá nám bola 
poskytnutá. Udržiavajme stojan s 
príslušenstvom čistý a po použití 
je potrebné vrátiť každú použitú 
časť na svoje miesto. Odcudzenie 
jednotlivých častí stojana je jed-
nak neetické a zároveň trestné!

13. mája 2017 sa streli v mestskej kinosále belianske mamičky, 
aby spolu oslávili svoj sviatok Deň matiek. V kultúrnom progra-
me, ktorý si pre nich pripravili deti 1. stupňa ZŠ M. R. Štefánika 
pod vedením pani učiteľky Beáty Gotzmanovej, odznelo mnoho 
krásnych pesničiek a básničiek, ktoré deti venovali zo srdca svojim 
mamám. Poblahoželať všetkým mamám k ich sviatku prišiel aj pri-
mátor mesta Štefan Bieľak, ktorý vyzdvihol vo svojom príhovore 
ich často náročnú a obetavú prácu a zároveň im poprial, aby im ich 
ratolesti aj naďalej robili toľko radosti.

Mamičky oslavovali sviatok

Pracovná ponuka – mestský úrad 
Mesto Spišská Belá  hľadá odborného zamestnanca 

mestského úradu na pracovnú pozíciu 

zamestnanec oddelenia investičnej 
výstavby mesta

Minimálne predpoklady: 
•  minimálne stredoškolské vzdelania stavebného 

alebo iného technického zamerania
• prax v stavebnom odbore aspoň 5 rokov
• vodičské oprávnenie B, ovládanie PC, bezúhonnosť

V prípade záujmu žiadosť zašlite na adresu 
mestského úradu v termíne do 30.6.2017

Viac informácií u Ing. Petra Nováka, 
tel.: 0905 594 635.
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V piatok 5. mája 2017 sme 
si v Spišskej Belej pripomenuli 
pietnou spomienkou 72. výročie 
ukončenia 2. svetovej vojny. Ofi-
ciálne pripadá táto spomienka 
na 8. mája, kedy si Deň víťazstva 
nad fašizmom pripomínajú v 
Európe aj ostatné štáty starého 
kontinentu.

Popoludní sa pred mest-
ským úradom stretli pri tejto 
príležitosti primátor mesta 
Štefan Bieľak so zástupcami 
mestského úradu a miestna or-

Pietna spomienka na ukončenie 2. svetovej vojny

ganizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v 
Spišskej Belej (“SZPB”), aby si 
spoločne uctili tento významný 
deň. Spomienkovej slávnosti sa 
zúčastnili aj žiaci dvoch tried 2. 
stupňa Základnej školy J. M. Pe-
tzvala v Spišskej Belej. Spoločne 
si sprievod uctil túto udalosť 
položením kytice kvetov najprv 
pri pamätnej tabuli na budove 
mestského úradu a následne aj 
pri pamätníku obetí 2. sv. vojny 
– soche Partizána v parku pri 

evanjelickom kostole. V úvode 
odznela hymna Slovenskej 
republiky a následne sa priho-
vorila všetkým zúčastneným 
predsedníčka Miestnej organi-
zácie SZPB Danka Lineková. 
Zúčastneným sa prihovoril 
aj primátor mesta, ktorý vo 
svojom príhovore zdôraznil, 
že práve pamätník partizána 
je symbolickým miestom, 
ktoré má pripomínať, aby sme 
nezabudli aké hrôzy a následky 
zanechala 2. svetová vojna. Záro-

veň dodal, že je smutné, ak téma 
fašizmu (neofašizmu) je aktuál-
na aj dnes po 72 rokoch, nakoľko 
je veľmi nebezpečné “oživovať” 
takéto názory a myšlienky. Ako 
doplnil, na problémy dnešnej 
doby a na ich nedostatočné rie-
šenie by sme nemali poukazovať 
takýmto spôsobom.  V závere 
primátor mesta ešte dodal, že 
v meste máme ešte jedno pietne 
miesto a to hrob neznámeho so-
vietskeho vojaka na mestskom 
cintoríne.

Spišská Belá sa zapojila do 4. 
ročníka celoslovenskej kampane 
Do práce na bicykli. Kampaň 
má zábavnou formou podporiť 
rozvoj trvalo udržateľnej mobi-
lity v mestách a podnietiť samo-
správy, aby vytvárali na svojom 
území vhodné podmienky na 
využívanie cyklistickej dopra-
vy. Zároveň má motivovať aj 
zamestnávateľov, aby vytvorili 
vo svojich sídlach podmienky 
pre zamestnancov, ktorí dochá-
dzajú do práce na bicykli.

Kým v minulom ročníku sa 
do kampane zapojilo päť be-
lianskych tímov, tento rok s po-
tešením hlásime, že počet tímov 
viac ako sa zdvojnásobil! V máji 
sa rozhodlo chodiť do práce na 
bicykli krásnych trinásť tímov 
a dokopy 32 Beľanov so športo-
vým duchom. S radosťou dodá-

Do práce na bicykli pôjde až 13 belianskych tímov
vame, že firmy ako AT TATRY 
spol. s.r.o. a C.I.M.A. Slovakia, 
s.r.o., budú zastupovať hneď 
viaceré tímy!

Do súťaže, ktorá bude pre-
biehať celý mesiac máj 2017, sa 
zapojili tieto družstvá: MEST-
SKÝ ÚRAD bude reprezento-
vať tím Separé a jeho členky 
Marta Grivalská a Alexandra 
Olekšáková, za Zariadenie 
opatrovateľskej služby v Stráž-
kach budú pedálovať Alena 
Konkoľová, Žofia Dobešová 
a Marcela Sekerková v tíme Zo-
skárske hviezdy, do KAŠTIEĽA 
STRÁŽKY pôjdu na bicykli za 
tím Kaštieľníci Michal Grival-
ský, Dominik Čupka, František 
Gemza a Lukáš Lisý. Zapojili 
sa znovu aj minuloroční víťazi 
z kežmarskej firmy PLAS-
TIFLEX Slovakia, spol. s r.o. 

z tímu Plastiflex Matej Miko 
a Marián Andráš, ďalej srdeč-
ne vítame aj nováčikov z firmy 
HENGSTLERs.r.o. Katarínu 
Stupeňovú a Jozefa Šterbáka 
a ich tím Vtáčatá a zároveň aj 
ich druhý tím s názvom A je 
to, kde si zasúťažia Roman Go-
recký, Miroslav Kovalčík, Igor 
Jurský a Roland Renner, ako aj 
tím Domáci v zastúpení Jozefa 
Knapika a kolegu Petra z firmy 
TATRAPONK, s.r.o. Zabicyklu-
jú si aj pedagógovia zo ZŠ J. M. 
PETZVALA a to Jaroslav Dobeš, 
Alena Oroszová a Zuzana Tybo-
rová v tíme Skalní. Za AT TAT-
RY spol. s.r.o. si zasúťažia dva 
tímy s ľubozvučným názvom 
Tatranky – za tím Tatranky 1 si 
zabicyklujú do práce Helena Ne-
upauerová a Silvia Hlatká, v tí-
me Tatranky 2 si budú čerstvý 

májový vzduch cestou do práce 
vychutnávať Soňa Brijová, Mária 
Krajancová a Michaela Polovko-
vá. A napokon, C.I.M.A. Slova-
kia, s.r.o., môže byť na svojich 
zamestnancov právom hrdá, 
pretože do kampane sa zapojili 
až tri tímy reprezentujúce túto 
firmu. A teda v tíme Cimaci 1 
budú bicyklovať Silvia Min-
deková, Martina Gancarčiková 
a Vladimír Hohol s manželkou 
Mirkou, v tíme Cimaci 2 Viera 
Miklasová, Lucia Krišaková, 
Jana Štupaková a Eva Szeke-
lyová, no a do tretice sa kam-
pane zúčastní aj tím Cimaci 
3 v zložení Ľudovít Ružička, 
František Pisarčík, Ján Lukáč 
s manželkou Oľgou.

Všetkým belianskym tímom 
prajeme veľa šťastne najazde-
ných kilometrov v tejto súťaži!

Pri príležitosti 210. výročia 
narodenia J. M. Petzvala pri-
pravila ZŠ J. M. Petzvala 17. 5. 
2017 vedomostný kvíz o živote 
a diele tohto nášho významné-

Žiaci ZŠ J. M. Petzvala poznajú život a dielo Petzvala dokonale
ho belianskeho rodáka. Kvízu 
sa zúčastnili žiaci 2. stupňa, pri-
čom každú triedu reprezentovalo 
trojčlenné družstvo. Počas troch 
kôl museli žiaci napr. na zákla-

de konkrétnych fotografií určiť, 
v akom spojení sú tieto miesta s 
Petzvalom, ďalej chronologicky 
zoraďovali udalosti zo života 
Petzvala, či odpovedali na otáz-
ky týkajúce sa jeho života a diela. 
Žiaci suverénne a bez zaváhania 
zodpovedali najrôznejšie otázky 
počnúc “V ktorom roku začal 
J. M. Petzval študovať v Buda-
pešti?” až po “Akým záľubám sa 
Petzval venoval okrem optiky?”  
a nebol im cudzí ani život Petzva-
lovho otca, či brata… Je potrebné 
vyzdvihnúť aj profesionálnu úro-
veň a priebeh kvízu, za čo patrí 
veľká vďaka pánovi učiteľovi 
Dr. Jurajovi Tomečekovi. Žiaci 
preukázali skvelé vedomosti, no 
najlepší výkon podali žiaci zo 7.A 
triedy v zložení Jakub Reľovský, 
Jakub Ulbrich a Marco Fabián. 
Na druhom mieste sa umiestni-

la 5.A trieda v zložení Ema Bie-
ľaková, Katarína Kraváriková a 
Jakub Pajer a na treťom mieste sa 
umiestnila 9.B v zložení Klaudia 
Zatkovská, Peter Žiga a Peter 
Kolodzej. Na plynulý priebeh 
súťaže dohliadala trojčlenná 
porota v zložení Mgr. Anna 
Rothová, Mgr. Silvia Lorenčíková 
a PhDr. Alexandra Olekšáková. 
Výhercovia si odniesli vecné ceny 
od Mesta Spišská Belá, medzi 
ktorými nechýbali publikácie o 
J. M. Petzvalovi.

Vedomostný kvíz bol jednou 
z viacerých sprievodných akcií 
školy, ktoré ZŠ J. M. Petzvala 
organizuje práve pri príležitosti 
210. výročia narodenia Jozefa 
Maximiliána Petzvala. Už v 
mesiaci jún vám prinesieme 
zhodnotenie všetkých týchto 
zaujímavých akcií školy.

Pri príležitosti 98. výročia 
úmrtia M. R. Štefánika sme si 
pripomenuli osobnosť českoslo-
venských dejín, ktorej meno nesie 
naša škola. Pre žiakov II. stupňa 
sme pripravili vedomostnú súťaž 
„Milionár“, v ktorej mohli ukázať 
svoje vedomosti z histórie. Čest-
nými hosťami  boli pán Milan 
Choma a pán Milan Vdovjak, 
ktorí nám svojimi príhovormi 
priblížili život a pôsobenie M. R. 
Štefánika. Dievčenská tanečná 
skupina obohatila program ľudo-
vým tancom na modernú hudbu, 

Spomienka na M. R. Štefánika
či svojím spevom v podaní Me-
lánie Chovaňákovej. Mažoretky 
ukázali svoju profesionalitu 
v čase reklamy po 1. a 2. kole 
vedomostnej súťaže. Nedá sa 
nespomenúť moderátora akadé-
mie Jaroslava Krigovského, ktorý 
už neraz presvedčil publikum, 
že na pódiu je ako doma. Záver 
programu patril dvom víťazným 
básňam o M. R. Štefánikovi v 
podaní Miroslavy Brežinovej a 
Terézie Navrátilovej. 

Mgr. M. Neupauerová 
ZŠ M. R. Štefánika
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V Spišskej Belej patril 21. máj 
2017 tradičnému Belianskemu 
majálesu, ktorý sa pravidelne 
koná na Belianskom rybníku. Be-
liansky majáles môžeme pokojne 
nazvať aj oficiálnym otvorením 
kultúrno-spoločenských podu-
jatí konaných v Spišskej Belej na 
otvorenom priestranstve.  Aj na-
priek menej príjemnému silnému 
vetru sa majáles niesol v duchu 
uvoľnenej atmosféry a zábavy 
a čo nás teší najviac, účasť bola 
taktiež vysoká.

Beliansky majáles otvoril 
svojim príhovorom primátor 
Spišskej Belej Štefan Bieľak a 

Beliansky majáles otvoril tohtoročnú sezónu podujatí na 
otvorenom priestranstve

následne sme na pódiu priví-
tali folklórny súbor Magura z 
Kežmarku.  Druhá časť majá-
lesového programu už patrila 
hudobnej skupine Family, 
ktorá roztancovala nejedného 
diváka.

Na majálese nechýbali ani 
rôzne atrakcie a tak si na svoje 
prišli deti i dospelí. Pre detských 
návštevníkov bol k dispozícii 
nafukovací hrad, poníky, tram-
políny, či maľovanie na tvár.  O 
spestrenie majálesu sa postarali 
členovia Dobrovoľného hasič-
ského zboru zo Spišskej Belej, 
ktorí návštevníkom ponúkli jaz-

du na rybníku v ich hasičskom 
nafukovacom člne. Jedinečnosť 
Belianskeho majálesu však jed-
noznačne podčiarkovala najmä 
neopísateľne krásna kulisa Be-
lianskeho rybníka.

Na majálese nechýbala samo-
zrejme ani tombola, o ktorú bol 
veľký záujem. Týmto ďakujeme 
sponzorom majálesovej tomboly: 
Mesto Spišská Belá, Cukráreň 
Nostalgia, Prvá tavebná spori-
teľňa, Žofia Kolodzejová, Lesy 
mesta Spišská Belá, Baliarne 
obchodu Poprad, Livonec Spiš-
ská Belá, Minimarket Spišská 
Belá, Remeslá Belá Spišská Belá, 

Motorest Goral, Flordekor Juraj 
Jezerčák, Združenie Pltníkov Du-
najec Majere, Cukráreň Fontána 
Kežmarok, Zelenina moja láska, 
KnihkupectvoAllter ego Kežma-
rok, Tatrakon Poprad, Solárne 
štúdio Monamie, Kadernícky 
salón Lucia, Lucia Bieľaková, 
Karloffs.r.o. Kežmarok, Oľga 
Mlynarčíková, EurotrendŠpak, 
s.r.o. Spišská Belá, Karloffs.r.o. 
Kežmarok, ŽeleriarstvoNeupau-
erovci Stará Ľubovňa, Farby laky 
Mária Džuganová, KP plus KK, 
Slávka PjatakováRenova Spišská 
Belá, Dekor Ján Mešár, Ján Hohol 
Trafika, Cukrovinky Žemba.

Tento týždeň už začala výstavba nových polyfunkčných objektov, 
ktoré majú „vyrásť“ za obchodným domom COOP Jednota na Mie-
rovej ulici v Spišskej Belej. Na tomto mieste bude vybudovaných 6 
nových polyfunkčných prevádzok ako dvojpodlažné objekty.

Celé predmetné územie bude z dôvodu bezpečnosti staveniska 
oplotené dočasným stavebným plotom. Rovnako bude v tejto loka-
lite umiestnené dočasné dopravné značenie, ktoré zabezpečí mesto. 
Zo strany obyvateľov bývajúcich najmä na sídlisku na Mierovej 
ulici bude počas tejto výstavby potrebná dostatočná trpezlivosť a 
pochopenie pre obmedzenia vyplývajúce z tejto výstavby. Samotná 
výstavba jednotlivých objektov by mala trvať do konca roka 2017 
(t.j. hrubé stavby). Na jar a počas leta budúceho roka mesto bude 
realizovať výstavbu miestnej cesty s parkovacími miestami a chod-
níkmi, ako aj opravu súčasnej cesty od VÚB po bývalé trhovisko 
v zmysle schválenej štúdie (ako 1. etapa). Do investičného plánu 
mesta pre rok 2018 sa plánuje zaradiť aj rekonštrukcia poškodenej 
cesty za panelákmi na Mierovej ulici s vybudovaním parkovacích 
miest (ako 2. etapa), pričom samotná realizácia bude závisieť od 
finančných možností mesta v budúcom roku. 

Stavebníkmi (investormi) sú nasledovné osoby:
Prevádzka č. 1:  Ing. Silvia Novoroľníková, Spišská Belá
Prevádzka č. 2: Marcela Džadoňová, Spišská Belá
Prevádzka č. 3: Mgr. Františka Matavová, Spišská Belá
Prevádzka č. 4: Pavol Šatala, Spišská Belá
Prevádzka č. 5: Ing. Radoslav Zemčák, Spišská Belá
Prevádzka č. 6 (k nej je pričlenená aj prevádzka č. 7): SLAVDET 

II s.r.o. (MDDr. Miloslava Slavkovská), Spišská Belá – zriadenie 
stomatologickej ambulancie na prízemí a s bývaním na poschodí 
– tu nastavala zmena, keďže pôvodným investorom bol Ľudovít 
Krempaský.

Uvedení stavebníci sú zodpovední za realizáciu svojej prevádzky. 
Do konca roka 2017 majú zrealizovať tzv. hrubú stavbu a celkové 
dokončenie výstavby sa plánuje do 31. 8. 2018, resp. 31. 12. 2018.

Začala výstavba polyfunkčných 
objektov za obchodným domom

Začiatkom apríla sa uskutoč-
nil na oboch základných školách 
v Spišskej Belej zápis detí do 1. 
ročníka pre školský rok 2017/
2018. Podľa úradnej evidencie 
obyvateľstva by malo nastúpiť 
do 1. ročníka 91 detí s trvalým 
pobytom v Spišskej Belej. Na 
oboch základných školách sa 
na zápise zúčastnilo spolu 100 
detí. Z tohto počtu bolo 81 detí s 
trvalým pobytom v našom mes-
te a 19 detí s trvalým pobytom 
v okolitých obciach.

Tento rok bolo v ZŠ J. M. 
Petzvala ako aj v ZŠ M. R. 

Štefánika zapísaných zhodne 
po 45 detí. Takže v najbližších 
dňoch rodičia dostanú (ak ešte 
nedostali) rozhodnutie o prijatí 
ich dieťaťa do 1. ročníka. A čo 
je dôležité, všetkým rodičom sa 
vyhovie v plnom rozsahu, t. j. 
ich deti budú zapísané do ško-
ly, ktorú si vybrali. A teda školy 
nebudú musieť kvôli nedosta-
točnej kapacite rozhodovať 
o neprijatí dieťaťa (s trvalým 
pobytom v Spišskej Belej).

Z uvedeného celkového 
počtu 90 prijatých detí je 77 
detí s trvalým pobytom v 

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v Spišskej Belej
Spišskej Belej a 13 detí mimo 
mesta. Okrem toho ďalších 7 
detí bude mať odklad plnenia 
povinnej školskej dochádzky a 
teda do školy pôjdu až o ďalší 
rok. Ak sa nič nezmení, tak 10 
detí bude chodiť do školy inde 

ako v Spišskej Belej (časť z nich 
je zahraničí a časť v susednom 
Kežmarku). Obe školy od 1. 
septembra vytvoria opätovne 
po 2 triedy v 1. ročníku s maxi-
málnym počtom detí v každej 
triede.

V Základnej škole Jozefa Ma-
ximiliána Petzvala v Spišskej Be-
lej sa uskutočnila voľba riaditeľa 
školy. Funkčné obdobie súčasnej 
riaditeľke školy Anne Rothovej 
končí 30. júna 2017. Mesto Spiš-
ská Belá ako zriaďovateľ školy 
vyhlásilo v apríli výberové ko-
nanie na túto pozíciu v zmysle 
príslušného zákona. Do výbe-
rového konania sa prihlásili 2 
záujemcovia – obaja zo Spišskej 

Súčasná riaditeľka ZŠ 
J. M. Petzvala znovuzvolená

Belej: Mgr. Anna Rothová a Mgr. 
Miroslava Kovalčíková.

Rada tejto školy po vypočutí 
oboch kandidátov a po pre-
zentácii ich koncepcie rozvoja 
školy zvolila v tajnej voľbe za 
riaditeľku tejto školy Mgr. Annu 
Rothovú a odporučila zriaďova-
teľovi školy vymenovať súčasnú 
riaditeľku školy do tejto funkcie 
na ďalšie 5-ročné obdobie s účin-
nosťou od 1. 7. 2017.

Naša škola ukrýva mnoho 
hereckých talentov, ktoré sa pre-
javujú  v rôznych vystúpeniach 
pre školu i mesto. Žiaci 6.A 
triedy sa spojili a pod vedením 
pani učiteľky slovenského jazy-
ka nacvičili milé divadielko o 
zvieratkách, v ktorom zvíťazilo 
priateľstvo a sila dobrého slova. 

Podporujeme herecké talenty
Svojím vystúpením sa predvied-
li nielen žiakom našej školy, žia-
kom ZŠ J. M. Petzvala a deťom 
z MŠ, ale aj svojim rodičom a 
príbuzným, ktorých pozvali na 
večerné predstavenie. O tom, že 
mali veľký úspech ich presvedčil 
búrlivý potlesk. 

ZŠ M. R. Štefánika
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Špeciálna základná škola 
v Spišskej Belej sa aj v tomto 
školskom roku  aktívne po-
dieľala na inštalácii predveľ-
konočnej výstavy prác žiakov, 
vo výstavnej sieni Barónka v  
Kežmarku, pod názvom Jarná 
rozmanitosť.

Žiaci s mentálnym a kom-
binovaným postihnutím svoju 
tvorivosť a šikovnosť ukázali 
v jarných prácach s témou  „ 
Život vo včeľom kráľovstve“, 
ktorej sa venujú počas celoroč-
ného projektu. Výstavu zdobili 

Program Zelená škola je vý-
chovno-vzdelávací program, do 
ktorého je naša škola, zapojená 
už 2. školský rok. V rámci plne-
nia programu Zelenej školy a 
rozvoja environmentálneho po-
vedomia  realizujeme v tomto 
školskom roku projekt „Včela = 
život“. Prostredníctvom naplá-
novaných enviro - aktivít sme 
dosiahli určitú zmenu k lep-
šiemu. Podarilo sa nám zvýšiť 
objem zelene v interiéri školy, 
taktiež sme zvýšili biodiverzitu 
na školskom pozemku pridaním 
nových prvkov prírodnej záhra-
dy. V školskej záhrade nám pri-
budol “Včelí náučný chodník“, 
ako výsledok tímovej spoluprá-
ce žiakov a učiteľov. Žiaci zho-
tovovali informačné panely, pri 
čom si prepájali  učebnú  látku s 
praktickými činnosťami. Vyhľa-

Finančná gramotnosť je súbor 
znalostí, ktoré človeku umož-
ňujú porozumieť financiám 
a správne s nimi zaobchádzať 
v rôznych životných situáciách. 
Môžeme preto povedať, že roz-
víjanie finančnej gramotnosti 
je potrebné pre každé dieťa. 
V našej škole sme využili vzde-
lávaciu príležitosť, ktorú nám 
ponúkol EDULAB so svojím 
portálom Kozmix a s radosťou 
sme sa zapojili do projektu Malá 
finančná akadémia.

Tento projekt je ukážkou 
vízie projektového vyučovania, 
ktoré abstrahuje od predmetu 
a blíži sa k svetovému trendu 
tematického vyučovania zame-
raného na praktické zručnosti. 
Každý zapojený učiteľ získal 
pre svoju triedu kompletné 
metodické materiály vytvorené 
kolegami z praxe, podklady 
pre tvorivú hru Naše mesto 
a prístup k interaktívnym cvi-
čeniam. Malá finančná akadé-
mia tak môže pomôcť učiteľom 
učiť o peniazoch tak, aby im deti 
lepšie rozumeli.

 Spoločnosť Mensa Slovensko 
zorganizovala 7. ročník IQ olym-
piády. V tejto súťaži nejde o pre-
verovanie vedomostí získaných 
štúdiom. Primárnym cieľom IQ 
olympiády je preverenie schop-
nosti logicky uvažovať, spo-
znanie pamäťových schopností 
žiakov, samostatného vyvodenia 
logického úsudku či schopnosti 
rýchleho uvažovania. 28. 4. 2017  
sa v priestoroch Prírodovedec-
kej fakulty v Košiciach konalo 
regionálne kolo tejto olympiády. 
Zúčastnilo  sa ho 80 najúspeš-
nejších žiakov školských kôl 
z Prešovského a Košického kraja. 
Našu školu reprezentovala Klau-
dia Zatkovská z 9.B triedy, ktorá 
nesklamala a v silnej konkurencii 

ŠZŠ v programe Zelená škola
dávali informácie v encyklopé-
diách, časopisoch i na internete. 
Dozvedeli sa, prečo sú včely 
tak veľmi užitočné,  a prečo ich 
musíme chrániť. Úspech mala 
tiež aktivita, v ktorej žiaci zre-
parovali skutočný včelí úľ jeho 
vymaľovaním rôznymi pestro-
farebnými kvetmi, motýľmi a 
včielkami. Spoločne sme prišli 
na to, že odhaľovať tajomstvá 
diania v úli je nielen pútavé, ale 
aj spoločensky a výchovne veľmi 
prospešné. Umiestnením infor-
mačných panelov a úľa v areáli 
školskej záhrady využívame 
možnosť vyučovania v školskej 
záhrade, čím sa snažíme posu-
núť sa,  za hranice vyučovania   
v tradičných triedach, a tým 
umožniť žiakom aplikovať ich 
nadobudnuté znalosti v praxi.

Mgr. Edita Modlová 

Malá fi nančná akadémia 
s Kozmixom

Projekt Malej finančnej aka-
démie nám priniesol  priblíženie 
tém, prostredníctvom ktorých 
sme si zodpovedali otázky  ako:  
na čo sú peniaze, ako s peniaz-
mi hospodáriť, na čo je sporenie 
alebo čo znamenajú slová príj-
my a výdavky. Všetko hravou 
a veku primeranou formou. 
Počas niekoľkých týždňov  sme 
absolvovali rôzne vzdelávacie 
aktivity a za tieto deti dostá-
vali peniaze. Za detské peniaze 
získané z aktivít si deti kúpili 
stavebný materiál a postupne 
tak vytvorili mesto. Súčasťou 
projektových materiálov bola 
pracovná plocha, ktorá pred-
stavovala plán mesta. Každá 
zo 4 skupín si vytvorila vlastnú 
časť  mesta a následne pracovala 
celá trieda na výstavbe centra. 
Skupinová práca vyžadovala 
tímovosť, komunikáciu, spolu-
prácu a koordináciu. Veríme, 
že žiaci si osvojili nové poznat-
ky a nadobudli nové schopnos-
ti bez toho, aby si všimli, že sa 
niečo učili. Mgr. Čížiková

ZŠ M. R. Štefánika

Výstava Jarná rozmanitosť
výrobky mladších žiakov z pa-
piera a odpadového materiálu. 
Lepením, strihaním a skladaním 
zhotovili rôzne zvieratká, kvety, 
stromy, no najmä veselé včielky 
vyletujúce z úľov. Starší žiaci 
prispeli háčkovaním, pletením 
drôtu, maľovaním na kamene, 
či vyrezávaním z polystyrénu. 
Skvostom boli aj rôzne  veľko-
nočné ozdoby z keramiky. Celú 
tvorbu žiakov spestrila pani Jar 
svojou farebnosťou a krásou.

Bc. Veronika Simoníková 
a Mgr. Michaela Ridzoňová

Talent s nadpriemerným 
myslením

sa umiestnila na 8. mieste. Klau-
dia Zatkovská reprezentovala 
našu školu na celoslovenskom 
finále, ktoré sa uskutočnilo 
15. 5. 2017  v krásnom prostredí 
Oravského hradu. Do finále po-
stúpilo 60 najúspešnejších žiakov 
z krajských kôl. Nadané deti rie-
šili viac ako 90 úloh, rozdelených 
do 7 kategórií:  logický písomný 
test, filmová ukážka, pamäťový 
test, lietajúce písmenká, ľahká 
matematika, logický premieta-
ný test a praktická inteligencia.. 
Aj v tejto elitnej skupine  Klaudia 
Zatkovská  udržala kontakt s naj-
lepšími a obsadila 18. miesto. 
Klaudii blahoželáme a prajeme 
veľa úspechov na strednej ško-
le.  ZŠ J. M. Petzvala

ŠZŠ Zimná 21 v Spišskej Belej 
sa zapojila do projektu ,,Viem, čo 
zjem“, ktorý je prvým ročníkom 
celosvetového programu Nestlé 
Healthy Kids realizovanom na 
Slovensku.

Projekt poukazuje a zároveň 
vedie deti k správnym stravo-
vacím návykom, zdravej živo-
tospráve a orientácii sa v zdra-
vých potravinách. Zdravá vý-
živa je často opakované slovné 
spojenie, ale len malá časť deti 
sa zdravo stravuje a dodržiava 
zdravý životný štýl.  Naši žiaci 
pochádzajú zo sociálne znevý-

Spolu za zdravšiu výživu detí
hodneného a málo podnetného 
prostredia, zapojením do tohto 
projektu v druhom kole  pod 
názvom ,,Vyvážená strava“ 
si žiaci  zážitkovou formou 
a aktivitami osvojili zásady 
zdravej výživy, učili sa správ-
nym stravovacím návykom, 
zostavovali  vlastný celodenný 
jedálny lístok. Osvojenie si zá-
sad zdravého stravovania už v 
detskom veku je predpokladom 
dobrého zdravia nielen počas 
detstva a dospievania, ale aj v 
dospelosti. 

Veronika Halčinová
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Mesto so školami  
prispeje žiakom 
na exkurzie

Žiaci 9-tych ročníkov zá-
kladných škôl budú chodiť v 
rámci vyučovania na exkurzie 
do nového Múzea holokaustu 
v Seredi a Múzea Slovenského 
národného povstania v Banskej 
Bystrici. Prvýkrát to bude už v 
nasledujúcom školskom roku 
2017/2018. A teda pravidelne 
každý školský rok všetci de-
viataci oboch škôl absolvujú 
túto návštevu.

Na tomto dlhodobom pro-
jekte sa primátor mesta Štefan 
Bieľak dohodol s riaditeľkami 
oboch základných škôl v našom 
meste – Annou Rothovou (ZŠ J. 
M. Petzvala) a Helenou Stacho-
vou (ZŠ M. R. Štefánika). Mesto 
spolu so školami uhradí náklady 
na túto exkurziu, takže žiakov to 
nebude nič stáť. Pôjde o náklady 
na dopravu a vstupné do tých-
to múzeí. A čo viedlo mesto ako 
zriaďovateľa základných škôl 
k tomuto zámeru ? Narastajú-
ci extrémizmus a oživovanie 
rôznych neonacistických či 
fašistických myšlienok v našej 
spoločnosti. Súčasná mládež 
je pomerne veľmi intenzívne 
vystavovaná rôznym takýmto 
myšlienkam. Návšteva týchto 
múzeí môže byť vhodným 
nástrojom na ľahšie získanie čo 
najobjektívnejších informácii o 
našej nedávnej minulosti. Určite 
však len toto nestačí a nebude 
postačovať na pochopenie a 
odmietanie extrémizmu, či 
fašizmu, ale je na nás všetkých, 
akým spôsobom sa s týmito 
témami vysporiadame a ako 
ich priblížime najmä mladej 
generácii.

Viac 

aktuálnych 

informácií 

nájdete na 

webovej

stránke 

mesta

www.spisskabela.sk
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Spoločenská kronika 
V APRÍLI 2017

• narodili sa: Dorota Dobešová, Matúš Duleba, Zuzana Ger-
manová, Matúš Kovalčík, Michaela Kovalčíková, ArianaOvsáko-
vá, Mária Parascanu, Matej Plučinský, Marko Dobeš

• navždy nás opustili: Andrej Tomala vo veku 75 rokov.
• životného jubilea sa dožili: Žofia Žideková – 93 rokov, 

Mária Jankovičová – 92 rokov, Vojtech Britaňák - 80 rokov, Ema 
Kačmarčíková – 80 rokov, Mária Koščáková – 75 rokov, Elena 
Sisková – 75 rokov, Viera Gildeinová - 70 rokov, Anna Kalafútová 
– 70 rokov, Katarína Knutelská – 70 rokov, Marcela Majlenderová 
– 70 rokov, Ján Svitana – 70 rokov. 

Harmonogram vývozu 
triedeného odpadu

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

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

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

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

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

ODBER SA USKUTOČNÍ
dňa 16. 6. 2017 (piatok)

od 8.00 h do 11.00 h,
 v zasadačke MsÚ Sp. Belá,
kde Vás srdečne pozývame.

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

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

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

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

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

AKO BUDE PREBIEHAŤ ODBER? 

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

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

krvi 

PRIMÁTORSKÁ 
KVAPKA KRVI

Lokalita Belianskych kúpe-
ľov má charakter oddychového 
zeleného miesta, ktoré radi na-
vštevujú rodiny s deťmi, bežci, 
naši škôlkari počas vychádzok 
a pod. Tým, že sa jedná o okra-
jovú časť mesta, láka však toto 
odľahlé miesto aj ľudí, ktorí 
majú záujem sa svojho odpadu 
nelegálne zbaviť. Neporiadok 
tu priebežne odstraňujú v rám-
ci menších obecných služieb 
občania zaradení do aktivačnej 
činnosti, no odpad sa tu objavuje 
znovu. A niektoré odpadky do 
prostredia priam vrástli.

V pondelok 8. 5. 2017 sa de-
viati dobrovoľníci zo Spišskej 
Belej stretli v Belianskych kú-
peľoch, aby zozbierali odpad, 
ktorý tam bol roztrúsene ale aj 
koncentrovane umiestnený v 
prírodnom prostredí.

Po troch hodinách práce 
nazbierali deviati dobrovoľní-
ci približne 40 vriec odpadu, 
pričom plasty boli vytriedené 
a umiestnené do žltých vriec. 
Organizátorka akcie – Radka 
Pivovarníková, zber samotný 
vyhodnotila takto: “stretli sme 
sa tu, aby sme pomohli prírode 
odľahčiť niečo, s čím by sa sama 
vyrovnávala dlhé roky”.

Mesto Spišská Belá pomohlo 

Deviati dobrovoľníci vyzbierali 
odpad v lokalite Belianskych 
kúpeľov

dobrovoľníkom s poskytnutím 
zberových vriec a s odvozom 
odpadu tam, kam patrí.

Je potrebné si uvedomiť, že 
vyhadzovanie odpadu mimo 
nádob na to určených nie je v 
poriadku a je hanbou. Obyvate-
lia mesta majú možnosť zbaviť 
sa odpadu v súlade so zákonom 
o odpadoch aj vo výnimočných 
situáciách – teda keď ho majú 
napr. nárazovo viac. Triedený 
odpad je okrem tzv. separač-
ných miest, možné umiestniť 
v priestoroch zberného dvora 
a zmesový odpad priamo na 
riadenej skládke odpadu.

Chráňme si miesta, kam sa 
chodievame nadýchnuť. Veď 
igelitová taška sa napr. rozkla-
dá 25 rokov, plastový kelímok 
70 rokov, plastová fľaša a tetra-
pakový obal až 100 rokov. Za-
ujímavosťou je, že aj napohľad 
menšie odpadky, ktoré možno 
prehliadame a viac tolerujeme, 
majú pozoruhodnú dobu rozkla-
du: šupka z pomaranča napr. 1,5 
roka, cigareta 15 rokov a žuvač-
ka až 50 rokov.

Príkladná a pozitívna aktivi-
ta obyvateľov nášho mesta stojí 
za pochvalu. Dobrovoľníkom 
ďakujeme za ich nezištnú an-
gažovanosť!
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Vo štvrtok doobeda 4. mája 
2017 hasičskú zbrojnicu v našom 
meste zaplnili žiaci zo Špeciálnej 
základnej školy. Dobrovoľní be-
lianski hasiči im ukázali priestory 
budovy zbrojnice i hasičskú tech-

Žiaci zo špeciálnej základnej školy na návšteve 
u našich hasičov

niku. Predseda našich hasičov 
Maroš Vaverčák prítomné deti 
stručne informoval o činnosti a 
úlohách hasičov a zároveň im 
názorne ukázal ako podať prvú 
pomoc v prípade potreby. Nada-

ní žiaci so sebou priniesli aj svoje 
kresby s požiarnickou tematikou 
a tie najlepšie boli odmenené ma-
lými pozornosťami. Pre deti to 
bol určite veľký zážitok, aj preto 
miestnym hasičom ďakujeme.

V nedeľu 7. mája 2017 pri-
pravili členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru v Spišskej 
Belej pri príležitosti sviatku sv. 
Floriána, patróna hasičov, už 
po 8 – krát celodenný zaujíma-
vý program, ktorý bol určený 
aj pre verejnosť. Pozvanie na 
svätofloriánsku slávnosť prijali 
aj dobrovoľní hasiči z poľskej 
Szczawnice, ktorá je partner-
ským mestom Spišskej Belej.

V úvode oficiálnej časti 
programu si naši hasiči naj-
prv uctili pamiatku zosnulých 
hasičov na miestom cintoríne. 
Slávnosť pokračovala aj za 
prítomnosti primátora Spišskej 
Belej Štefana Bieľaka svätoflori-
ánskou svätou omšou v rímsko-
katolíckom kostole sv. Antona 
Pustovníka s hasičským sprie-
vodom, ktorú celebroval Ján 

Dubecký (kňaz vo Vysokých 
Tatrách poverený pastoráciou 
členov Horskej záchrannej 
služby). Kroky slávnostného 
sprievodu pokračovali do 
evanjelického kostola, kde si 
členovia DHZ pri pamätnej 
tabuli uctili pamiatku Samuela 
Webera, zakladateľa a prvého 
predsedu dobrovoľného ha-
sičského zboru v našom meste, 
aj za prítomnosti evanjelickej 
farárky Evy Germanovej.

V evanjelickom kostole boli 
zároveň odovzdané a udelené 
predsedom DHZ Marošom 
Vaverčákom vyznamenania a 
povýšenia do hodností nasle-
dujúcim členom DHZ:

Do vyšších hodností boli 
povýšení:

- Dušan Neupauer – do hod-
nosti vrchný hasič

- Michaela Čekovská – do 
hodnosti starší hasič

- Michaela Šelepová – do 
hodnosti starší hasič

- Daniela Birošíková – do 
hodnosti starší hasič

- Zuzana Modlová – do hod-
nosti starší hasič

- Mário Britaňák – do hod-
nosti starší hasič

- Štefan Čupka – do hodnosti 
rotník

- Lukáš Hlavenka – do hod-
nosti rotník.

Výbor DHZ Spišská Belá 
udelil ocenenie za dlhodobú 
činnosť Ondrejovi Bizubovi.

Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR ocenila pamätnou 
medailou Za príkladnú prácu 
predsedu DHZ Maroša Va-
verčáka.

Po skončení služieb Božích 

v evanjelickom kostole slávnosť 
pokračovala „Dňom otvorených 
dverí” na hasičskej zbrojnici pre 
širokú verejnosť, kde bolo mož-
né si prehliadnuť celú hasičskú 
zbrojnicu a hasičskú techniku. 
Zaujímavou časťou programu 
pre verejnosť bola ukážka hasič-
ského zásahu pri hasení požiaru 
auta. Prvý krát spolupracovali 
na slávnosti s našim DHZ aj 
členovia Belanského asistent-
ského spolku, ktorým patrí za 
ich pomoc veľká vďaka.

Rovnako sa v tento deň ko-
nala na hasičskej zbrojnici súťaž 
o najkrajšie hasičské autíčko, 
ktorú vyhral Paľko Britaňák zo 
Spišskej Belej.

Záver slávností patril pre-
miérovo organizovanej detskej 
súťaži Železný hasič, ktorá sa 
stretla s pekným úspechom a 
prihlásilo sa do nej 13 detských 
odvážlivcov. Tí súťažili v dvoch 
kategóriach – 1. kategória 7 – 9 
rokov a 2. kategória 10 – 13 ro-
kov. Súťažnú trasu napokon 
zvládli všetci súťažiaci a z nich 
vzišli títo víťazi:
1. kategória:
1. miesto – Timotej Lorenčík
2. miesto – Lucas Bušovský
3. miesto – Michal Vadovský
2. kategória:
1. miesto – Sára Šperková
2. miesto – Matúš Želonka
3. miesto – Gabriel Talár

Poďakovanie patrí všetkým 
členom belianskeho DHZ, kto-
rí sa podieľali na priebehu tejto 
slávnosti, ako aj Mestu Spišská 
Belá, p. farárovi Petrovi Petre-
kovi, farárke Eve Germanovej, 
Belanskému asistentskému 
spolku a príslušníkom OR 
HaZZ pod vedením veliteľa 
Petra Brutovského.

Svätofl oriánska slávnosť s bohatým programom

Viac 

aktuálnych 

informácií 
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webovej
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mesta

www.spisskabela.sk
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Belianskym hokejbalistom sa podarilo získať v mesiaci apríl 
výnimočný športový výsledok! Po majstrovskom úspechu našich 
14-ročných hokejbalistov na začiatku apríla, zrekapitulovali tento 
jedinečný moment aj hokejbalisti kategórie U19! MŠK Spišská Belá 
sa takto stala Majstrom Slovenska aj v kategórii U19!

Tréner Miroslav Burdíček zároveň dopĺňa: ” V slovenskej hokej-
balovej extralige je to pre Spišskú Belú tretí titul Majstra Slovenska 
v rade do 19 rokov a dokopy je to už pre Spišskú Belú šiesty titul 
MS v mládežníckych kategóriách.”

Vo finále playoff, ktoré sa konalo 29. 4. 2017 (v 3. zápase) sme nad 
HBK Čadca vyhrali 4: 1 – 0:0,2:0,2:1 (Góly: Reľovský, Chromiakpo 
2 – Turian) / Na zápasy 2:1.

GRATULUJEME a ĎAKUJEME!!!

Prihlásiť žiaka do súťaže si 
vyžaduje odvahu niesť vlastnú 
kožu na trh. Je za tým množstvo 
mravčej práce a pedagogického 
majstrovstva učiteľa, veľká 
trpezlivosť, snaha žiaka a tiež 
rodinné zázemie, pochopenie 
a obetavosť zo strany rodičov. 
Tešíme sa, že v tomto školskom 
roku podarilo vycestovať na 
súťaže hudobnému odboru (vo 
väčšom počte). Po úspechu na 
decembrovej cimbalovej pre-
hliadke sme sa zúčastnili s dy-
chovým a husľovým oddelením 
hneď na viacerých súťažiach v 
mesiaci apríl.

• 4. 4. 2017 sa konal 3. ročník 
súťažnej prehliadky v hre na 
dychových nástrojoch v Spiš-
skej Novej Vsi . Zúčastnili sme 
sa so žiačkou Sárou Barlokovou 
z triedy p. uč. Michala Paľka. 
V hre na zobcovej flaute v lll. 
kategórii sa umiestnila vďaka 
svojmu brilantnému výkonu v 
zlatom pásme.

• 7. 4. 2017 sme sa zúčast-

Belianski hokejbalisti kategórie U14 sa zúčastnili Slovenského po-
hára, ktorý sa konal 13. – 14. 5. 2017 vo Vrútkach. Počas 5 zápasov si 
zahrali vo veľkej konkurencii družstiev a zároveň posilnení o hráčov, 
ktorí pre hokejové povinnosti nenastupovali na hokejbalovú extrali-
gu. Beľania v tejto veľkej konkurencii nesklamali. Naše najmladšie 
družstvo na turnaji ukázalo, že má potenciál a so staršími súpermi 
vie hrať vyrovnané zápasy, čo je dobrá perspektíva do budúcnosti. 
Chlapci počas turnaja ukázali veľkú bojovnosť za čo ich určite treba 
pochváliť. Zaujímavosťou turnaja bolo, že všetky družstvá od prvého 
po štvrté miesto raz prehrali v riadnom hracom čase. Preto o poradí 
rozhodovali vlastne výsledky zo samostatných nájazdov, v ktorých 
Beľania už nemali toľko šťastia.

Výsledky
• HK Sršne Košice – MŠK Spišská Belá 2:5 (1:4, 1:1) 3
   Góly: Sabol, Pokorný – Suchý 2, L. Pajer, Kiska, Knapík
•  MŠK Sp. Belá – HBK Medokýš Martin 3:4 sn (2:1, 1:2 - 0:1) 5
   Góly: K. Svitana, F. Mešár, Suchý – Bohunčák, Šleboda, Šamaj, 
rozh. nájazd

•  ŠK Rebels 91 Topoľčany – MŠK Sp. Belá 2:1 sn (1:0, 0:1- 1:0) 8
   Góly: Sýkora, rozh. nájazd Benko – Burdíček

NEDEĽA 14. 5. 2017
• L2 Hockey Gajary Flames – MŠK Spišská Belá 1:2 (1:2, 0:0) 10
    Góly: Lavrinčík – M. Mešár, F. Mešár
• MŠK Spišská Belá – HBK Kometa Vrútky 1:2 (1:1, 0:1) 13
    Góly: Vaverčák Maroš–Bartakovics, Siakeľ

Zostava: Kuchta Denis, Knapik Peter, KubisAdrian, Burdíček 
Kristián, Mesar Filip, Svitana Kristián, Alexy Mário, Krupjak Do-
minik, Kiska Sebastian, Mesar Maros, Vavercak Maros, Pajer Lukas, 

Žiaci ZUŠ úspešní vo viacerých súťažiach
nili 17. ročníka celoslovenskej 
interpretačnej súťaže základ-
ných umeleckých škôl v hre 
na husliach “Schneiderova 
Trnava” so žiakmi: Bibiana 
Macková (strieborné pásmo) 
– vyučujúca Annamária Paľko a 
Patrik Pataky (bronzové pásmo) 
–  vyučujúca Janka Šavelová.

• 21. 4. 2017 sme sa po pr-
výkrát v histórii školy zúčastnili 
Husľovej súťaže Rudolfa Orszá-
ga v Kremnici, kde si to všimli 
aj porotcovia a vyzdvihli našu 
účasť a hlavne to, že aj v Spišskej 
Belej pod Tatrami sú šikovné 
deti. V l. kategórii súťaźili: Zu-
zana Beličáková (získala bronzo-
vé pásmo) a Bibiána Macková 
(získala strieborné pásmo). Obe 
žiačky pripravovala vyučujúca 
Annamária Paľko. V II. kategó-
rii súťažil Patrik Pataky (získal 
broznové pásmo) – vyučujúca 
Janka Šavelová.

Klavírny sprievod všetkým 
našim súťažiacim hrala p. riadi-
teľka Zuzana Pavličková.

Z každej súťaže si žiaci okrem 
diplomov a darčekov odniesli 
hneď po odohraní aj hodnote-
nie od odbornej poroty. Tieto 
hodnotenia si mohli vypočuť aj 

Kubis Lukas, Grich Janko, Kostka Peter, Pisarcik Miroslav, Suchy 
Markus, tréner Mgr. Miroslav Burdíček

KONEČNÁ TABUĽKA
 1.  HBK Kometa Vrútky  5  4  0  0  1    19:6    12
 2.  ŠK Rebels 91 Topoľčany  5  3  1  0  1    25:13    11
 3.  HBK Medokýš Martin  5  2  1  1  1    19:14    9
 4.  MŠK Spišská Belá  5  2  0  2  1    12:11    8
 5.  L2 Hockey Gajary Flames  5  1  1  0  3    12:14    5
 6.  HK Sršne Košice  5  0  0  0  5    11:40    0

Miroslav Burdíček

rodičia, ktorí sa súťaží zúčastnili 
s nami a zabezpečili dopravu na-
šich malých účastníkov, za čo im 
patrí obrovské ĎAKUJEME.

Mgr. Zuzana Pavličková

Hokejbalisti MŠK Slavoj Sp. Belá si zahrali o Slovenský pohár

Majstrami Slovenska 
v kategórii U19 sa stali 
belianski hokejbalisti!
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• Majstrami Slovenska v kategórii U19 sa stali belianski hokejbalisti! 
Gratulujeme! 

• Žiaci ZŠ M. R. Štefánika potešili svoje mamičky na ich sviatok Deň 
matiek.

• Pretekov v love kapra, ktoré zároveň otvorili tohtoročnú rybársku sezónu, sa zúčastnilo 42 súťažiacich.

• Na Cyklisticko-korčuliarskych pretekoch detí vládla veselá atmosféra. 
Našli sa aj nadšení športovci, ktorí sa odhodlali súťažiť v oboch disciplí-
nach.• Mesto začalo s modernizáciou chodníka na ulici 1. mája – v úseku od 

Sintry po Novú ulicu (čítajte na str. 10).
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• Beliansky majáles otvoril tohtoročnú sezónu podujatí na otvorenom priestranstve tancom a spevom.

• Naše základné školy si pripomenuli svojich názvodarcov - V ZŠ J. M. 
Petzvala sa uskutočnil vedomostný kvíz o živote a diele Jozefa Maximiliána 
Petzvala (vľavo) a v ZŠ M. R. Štefánika si pripomenuli 98. výročie úmrtia 
generála Milana Rastislava Štefánika.

• Mesto plánuje podporiť vybudovanie „pumptracku“ Viac na strane 11.


