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Oslávili sme Dni mesta Spišská Belá

• V sobotu sa námestie pred mestským úradom ponorilo do vôní gulášu. 
Súboj o Spišskobeliansky kotlík vyhral tím Angels.

• Diváci si naplno vychutnali vystúpenie Zuzany Smatanovej, Sama 
Tomečka a Mafia Corner.

• Putovný pohár primátora mesta získali v hasičských pretekoch naši 
dobrovoľní hasiči!

• Starosta Vysokého Mýta Fran-
tišek Jiraský a primátor Spišskej 
Belej Štefan Bieľak oficiálne speča-
tili partnerstvo a spoluprácu medzi 
mestami.

Viac fotografií 
na Facebookovej 

stránke mesta 
- Mesto 

Spišská 
Belá

Fotoreportáž  1
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• V parku pribudol strom partnerských miest. Na fotografii zľava: 
M. Kohler (Bruck), F. Jiraský (V. Mýto), M. Majcher (Ožarow) a primátor 
Spišskej Belej Štefan Bieľak.

• Počas sobotňajšieho programu vystúpila aj dychová hudba Belančanka, mažoretky CVČ, cimbalová hudba Podtatranec a spevácka skupina Belan

• V sobotu sa uskutočnil 13. ročník Belianského škovránka.
• S nemeckým partnerským mestom Bruck sme si pripomenuli 10 rokov 
spolupráce.

• Hasičských pretekov sa zúčastnili aj dobrovoľní hasiči z Vysokého 
Mýta a Szczawnice, partnerských miest Sp. Belej.

• Dní mesta Spišská Belá sme odštartovali v športovom 
duchu a to Mestskými športovými firemnými hrami.

Viac fotografií 

z Dní mesta už 

v júlovom 
vydaní!
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Prvý júnový víkend sa v Spiš-
skej Belej niesol v duchu zábavy 
a nespočetných úsmevov a túto 
výbornú atmosféru na námestí 
pred radnicou umocňovalo aj 
krásne slnečné počasie. Tohto-
ročné oslavy Dní mesta Spišská 
Belá, ktoré sa konali 2. – 4. júna 
2017 sa jednoducho vydarili!

V piatok 2. júna otvorili pes-
trý trojdňový program podujatia 
Mestské športové firemné hry, 
ktorých absolútnym víťazom sa 
stalo družstvo Tatratea Kežma-
rok, ktoré porazilo zvyšných 
päť súťažiacich družstiev.

Sobotňajší slávnostný deň 
otvorila súťaž vo varení gulášu 
o Spišskobeliansky kotlík, o kto-
rý sa pobilo až 17 družstiev. 
Odborná porota napokon roz-
hodla, že putovný kotlík patrí 
tímu Angels.

Zatiaľ čo sa pozdĺž námestia 
súťažilo vo varení gulášu, na 
pódiu pred mestským úradom sa 
nám predstavila dychová hudba 
Belančanka pod vedením Júliusa 
Zentka. Svoj talent predviedli aj 
mažoretky z Centra voľného času 
a náladu na námestí rozprúdila aj 
cimbalová ľudová hudba Podtat-
ranec.  Hneď potom sa na pódiu 
odprezentovali naše šikovné deti 
z materských škôl v Spišskej Be-
lej a jej blízkom okolí v rámci 
Belianskeho škovránka.

Po úspechu minulého ročníka 
silovej súťaže Železný hasič, sme 
ani na chvíľu nezaváhali a zara-
dili sme túto súťaž do programu 
aj tento rok.

Výnimočný víkend mali aj 
naši dobrovoľní hasiči, ktorí si 
na svoje konto pripísali niekoľ-
ko úspechov a zároveň nezabudli 
na poďakovanie tým, ktorí za 
tieto úspechy bojovali v minu-
losti. Ocenenie za dlhoročnú 
príkladnú prácu v belianskom 
Dobrovoľnom hasičskom zbore 
si na hlavnom pódiu prevzal 
najstarší člen DHZ Spišská Belá 
Ondrej Bizub. Ocenenie za ak-
tívnu mravenčiu prácu v zbore 
odovzdal primátor Štefan Bie-
ľak predsedovi DHZ Marošovi 
Vaverčákovi.

Ešte predtým ako sa Spišská 
Belá ponorila do chytľavého 
rytmu piesní v podaní Samuela 
Tomečka a jeho kapely, sme 
na pódiu privítali aj zástupcov 
delegácií z partnerských miest 

Dni mesta Spišská Belá v duchu vynikajúcej atmosféry, 
úspešnej zahraničnej spolupráce a víťazných momentov

z Ožarowa, Vysokého Mýta 
a Brucku, s ktorými sme na 
znak úspešnej spolupráce zasa-
dili strom partnerských miest. 
Zároveň sme si pripomenuli aj 
príkladnú 10 – ročnú spoluprá-
cu s partnerským mestom Bruck 
v Nemecku a oficiálne spečatili 
partnerstvo a spoluprácu s čes-
kým Vysokým.

Počas vystúpenia Sama 
Tomečka sa už námestie pred 
mestským úradom začalo napĺ-
ňať rýchlym tempom. A môžeme 
s radosťou konštatovať, že ná-
mestie praskalo vo švíkoch aj pri 
koncerte niekoľkonásobnej Zlatej 
slávice a multiinštrumentalistky 
Zuzany Smatanovej. Voľný centi-
meter štvorcový neostal prázdny 
ani počas vystúpenia Mafia Cor-
ner a inak tomu nebolo ani počas 
večernej zábavy s DJ Marošom! 
Spišská Belá sa jednoducho vie 
a chce baviť!

Nedeľňajší program otvo-
rili hasičské preteky družstiev 
o Pohár primátora mesta, kde 
náš tím dobrovoľných hasičov 
zvíťazil. O tom, že náš DHZ 
mal naozaj výnimočne úspešný 
víkend dokazuje aj podpísaná 
dohoda o spolupráci s českými 
dobrovoľnými hasičmi.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 

osláv Dni mesta Spišská Belá 
zúčastnili, či už ako diváci alebo 
ako tí, ktorí na nich prezento-
vali svoju spolkovú činnosť, 
čiže našim spišskobelianskym 
spolkom. Bez nich by Dni mesta 
neboli tým, čím boli tento rok. 
Ďakujeme všetkým účastníkom 
Súťaže vo varení gulášu i ha-
sičských pretekov. Ďakujeme 
Materskej škole na Mierovej 
ulici za zorganizovanie Belian-
skeho škovránka. Ďakujeme 
všetkým účinkujúcim vystupu-
júcim v kultúrnom programe! 
Jednoducho ĎAKUJEME vám 
všetkým, ste skvelí!

Mestské firemné 
športové hry 2017

Aj tohtoročné oslavy Dní mes-
ta Spišská Belá sme odštartovali 
v športovom duchu a to Mestský-
mi športovými firemnými hrami, 
ktoré sa konali už po piaty krát. 2. 
júna 2017 sa v hojnom počte stre-
lo v priestoroch ZŠ J. M. Petzvala 
šesť družstiev pozostávajúcich 
zo zamestnancov firiem, ktoré 

sa nachádzajú v Spišskej Belej 
a jej okolí, aby si zmerali svoje 
športové zdatnosti v disciplí-
nach futbal, volejbal a florbal. 
Telocvičný areál školy (telocvičňa 
a ihrisko) privítal družstvá tvore-
né zástupcami týchto organizácii 
a firiem: CIMA SLOVAKIA s.r.o. 
Spišská Belá, Polícia Spišská Belá 
(obvodné oddelenie PZ), Mesto 
Spišská Belá, TATRALIFT a. 
s. Kežmarok, JAVORINA v. d. 
Spišská Belá a Tatratea Kežma-
rok. Konečné umiestnenia:

Futbal:
1. miesto – Polícia Spišská 

Belá (obvodné oddelenie PZ)
2. miesto – Tatratea Kežma-

rok
3. miesto – TATRALIFT a. s. 

Kežmarok
Volejbal:
1. miesto – JAVORINA v. d. 

Spišská Belá
2. miesto – Tatratea Kežma-

rok
3. miesto – TATRALIFT a. s. 

Kežmarok
Florbal:
1. miesto – Polícia Spišská Belá 

(obvodné oddelenie PZ)
2. miesto – Tatratea Kežma-

rok
3. miesto – Mesto Spišská 

Belá
Absolútnym víťazom hier sa 

stal tím Tatratea Kežmarok.
Poďakovanie patrí všetkým 

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

Spišskobeliansky kotlík 
poputoval tímu Angels

V sobotu 3. júna 2017 sa ná-
mestie pred mestským úradom 
ponorilo do vôní gulášu, ktoré 
určite lákali široko ďaleko kaž-
dého gurmána. A čudovali by 
sme sa, ak by tomu tak nebolo! 
Veď v súboji o Spišskobeliansky 
kotlík si zmerali svoje sily okrem 
debutantov, najmä zabehnuté 

a skúsené tímy, ktoré sa súťaže 
vo varení gulášu zúčastňujú 
pravidelne každý rok počas 
Dní mesta Spišská Belá. Súťaž sa 
odštartovala dopoludnia o 11.00 
hod. a ukončená bola o 15. 00 
hod., kedy sa už k finálnym 
kulinárskym jedlám dostala od-
borná porota tvorená zástupcami 
delegácií z partnerských miest 
Spišskej Belej a primátorom Šte-
fanom Bieľakom. Porota hodno-
tila guláše navarené týmito 17. 
družstvami: Kiki team Spišská 
Belá, Automotoklub Spišská 
Belá, Chovatelia Spišská Belá, 
MŠK Slavoj Spišská Belá, Kato-
lícka jednota Spišská Belá, Mesto 
Spišská Belá, Rybári Spišská Belá, 
Dobrovoľný hasičský zbor Spiš-
ská Belá, Jaskyniari Spišská Belá, 
Angels, Gymnázium P.O. Hviez-
doslava Kežmarok, MTB Bikers, 
Faceclub, Seniorčatá, GKT Team, 
MSP Poľana a Ulbrichovci.

Odborná porota napokon 
rozhodla, že najlepší guláš na-
varil tím Angels, ktorý si okrem 
putovného Spišskobelianskeho 
kotlíka prevzal aj finančnú 
odmenu 70 eur. Druhé miesto 
obsadili nováčikovia z kežmar-
ského Gymnázia P. O. Hviez-
doslava, ktorí boli za svoj guláš 
odmenení 50 eurami a krásne 
tretie miesto a finančnú odmenu 
30 eur patrí tím Miestnej organi-
zácie Slovenského rybárskeho 
zväzu Spišská Belá. Výhercom 
gratulujeme a všetkým, ktorí 
sa postarali o túto príjemnú 
vôňu na námestí Spišskej Belej 
ďakujeme za účasť. Tešíme sa na 
vás v ďalšom ročníku súťaže vo 
varení gulášu o putovný Spišsko-
beliansky kotlík! Zároveň ďaku-
jeme všetkým spišskobelianskym 
spolkom, ktoré na námestí počas 
celého sobotného popoludnia 
prezentovali svoju činnosť.

13. ročník 
Belianskeho škovránka

V sobotu 3. júna 2017 sa 
uskutočnil od 13.00 hod. na 
pódiu sa 13. ročník Belianskeho 
škovránka – prezentácie ma-
terských škôl z okolia Spišskej 
Belej v tanci a speve detí, ktorý 
organizačne pripravila naša ma-
terská škola. Okrem detí z našej 
Materskej školy na Mierovej ulici 
sa prezentovala aj MŠ Výborná, 
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MŠ Lendak a MŠ Slovenská Ves. 
Roztomilé spevácke a tanečné 
vystúpenia detí vyčarili mnoho 
úsmevov na námestí. Za prípra-
vu tohto podujatia ďakujeme 
našej materskej škole.

Mená Železného hasiča 
a Železnej hasičky sú známe

Po minuloročnom diváckom 
úspechu súťaže Železný hasič, sa 
táto silová súťaž uskutočnila po 
tretí krát aj tento rok a to počas 
podujatia Dni mesta Spišská Belá 
2017 v sobotu 3. júna popoludní. 
Svoju silu si v ťažkom súboji 
jednotlivcov prišlo zmerať 10 
odvážlivcov  a horúce sobotňaj-
šie počasie im ich vytrvalostný 
boj neuľahčovalo. Železní hasiči 
zdolávali nasledujúce prekážky 
– rozťahovanie hadíc 2xb, presun 
pneumatiky kladivom, nosenie 
závažia po schodoch vo váhe 
2×28 kg, preskok dvojmetrovej 
bariéry, vyťahovanie 20 litrové-
ho barelu, stočenie dvojmetrovej 
hadice B, 50 úderov do hammer 
boxu, zapojenie dvoch c prúdov 
a 6x presun veľkej pneumatiky.

Tak ako? Trúfli by ste si na to 
vy? Ak áno, najbližšia možnosť 
kde nám budete môcť dokázať, 
že aj Vy ste železný hasič, sa 
Vám ponúka na podujatí Jánske 
blato, ktoré sa bude konať 24. 
júna 2017 na futbalovom ihrisku 
v Strážkach, v rámci ktorého sa 
organizuje aj ďalšia silová súťaž 
Železný hasič. Výsledky súťaže:

Muži
1. miesto – Matuš Krem-

paský
2. miesto – Martin Bobiš
3. miesto – Dominik Bušov-

ský
Ženy
1. miesto – Simona Mlynarc-

zyková

Putovný pohár primátora 
mesta ostáva doma! Belianski 
hasiči sú víťazmi hasičských 

pretekov!
V nedeľu 4. júna 2017 sa 

na námestí pred mestským 
úradom uskutočnili v rámci 
osláv Dní mesta Spišská Belá 
už po 27. krát Hasičské preteky 
o pohár primátora mesta. Súťaž 
pripravil Dobrovoľný hasičský 
zbor mesta Spišská Belá v spo-
lupráci s mestom Spišská Belá. 

Do hasičskej súťaže sa prihlá-
silo 18 hasičských družstiev (12 
mužských a 6 ženských), ktoré 
súťažili sa v disciplíne požiarny 
útok.

Putovný pohár primátora 
mesta získalo po viac ako desať-
ročí naše spišskobelianske druž-
stvo! Podľa slov predsedu DHZ 
Spišská Belá Maroša Vaverčáka, 
stojí za tohtoročným úspechom 
jednak poctivá tvrdá prípra-
va družstva a zároveň aj vytvo-
renie výborných podmienok 
pre tréning aj prostredníctvom 
materiálno-technického vybave-
nia, za ktoré patrí veľká vďaka 
primátorovi mesta Štefanovi 
Bieľakovi. Konečné poradie:

Muži
1. miesto – Spišská Belá

(15,237 s)
2. miesto – Ekospol (15,304 s)
3. miesto – Vysoké Mýto

(15,307 s)
Ženy
1. miesto – Huncovce 

(19,453 s)
2. miesto – Kežmarok 

(20,373 s)
3. miesto – Podhorany

(21,145 s)
Najlepší prudár – Matúš 

Krempaský (14,913 s)
Najlepšia prudárka – Erika 

Mudráková (19,088 s)
Veľmi pekné výsledky do-

siahol Matúš Krempaský, člen 
belianskeho DHZ. Okrem toho, 
že bol súčasťou víťazného tímu, 
získal aj ocenenie pre jednotlivca 
Najlepší prudár a zároveň sa stal 
aj víťazom v sobotňajšej súťaži 
Železný hasič.

Prvé tri najlepšie družstvá 
v každej kategórii získali okrem 
pohárov aj finančné odmeny. 
Zoznam zúčastnených DHZ: 
Ihľany, Ľubica, Podhorany, 
Rakúsy, Vojňany, Huncovce, To-
porec, Kežmarok, Spišská Belá, 
Poprad, EkoSpol, Vysoké Mýto, 
Szczawnica.

Poďakovanie patrí domácim 
hasičom za zorganizovanie tých-
to pretekov. Zároveň GRATULU-
JEME k vynikajúcemu výsledku 
a ĎAKUJEME za túto pozitívnu 
reprezentáciu mesta za všetkých 
obyvateľov Spišskej Belej.

Dni mesta a partnerské mestá
Vedúci predstavitelia Spiš-

skej Belej, Brücku, Vysokého 

Mýta a Ožarowa zasadili strom 
partnerských miest ako symbol 
úspešnej spolupráce

Trojdňových osláv Dní mesta 
Spišská Belá 2. – 4. júna 2017 sa 
zúčastnili aj delegácie z part-
nerských miest Spišskej Belej 
v Poľsku, Nemecku a Česku. 
Delegáciu z poľského Ožarowa 
viedol primátor Marcin Maj-
cher, za naše nové partnerské 
mesto z Česka Vysoké Mýto vie-
dol delegáciu starosta František 
Jiraský a nemecký Brück viedol 
novozvolený riaditeľ úradu Mar-
ko Kohler, ktorý bol v Spišskej 
Belej po prvý krát. Zúčastnené 
delegácie privítal na hlavnom 
pódiu aj primátor Štefan Bie-
ľak, ktorý vo svojom príhovore 
vyzdvihol spoluprácu s jednotli-
vými mestami, keďže s každým 
našim partnerským mestom je 
Spišská Belá navždy prepojená 
rôznymi pozitívnymi príkladmi. 
S Ožarowom nás spájajú okrem 
iného najmä športové aktivity, 
každoročne sa ich volejbalového 
turnaja zúčastňujú aj volejba-
listi zo Spišskej Belej a práve 
prebiehajú diskusie o začiatku 
spolupráce medzi školami. Spo-
lupráca na úrovni škôl už nejaký 
čas existuje aj v Brücku a netreba 
zabudnúť, že s Brückom nás na-
vyše spájajú pôvodní obyvatelia 
Spišskej Belej, ktorí tam dodnes 
žijú a založili si svoje rodiny. 
S Vysokým Mýtom trvá naša 
spolupráca síce najkratšie, ale 
napriek tomu je už teraz veľmi 
intenzívna, veď len nedávno sa 
vrátili z Vysokého Mýta žiaci 
miestnych základných škôl, 
ktorí tam boli na výmennom 
pobyte a napríklad aj počas Dní 
mesta boli prítomní vysokomýt-
ski hasiči, ktorí načali spoluprácu 
s našimi hasičmi. Obrovský osoh 
Spišskej Belej priniesla aj neutí-
chajúca spolupráca s poľskou 
Szczawnicou, kde sa na základe 
spoločných úspešných projektov 
vybudovalo mnoho prospešného 
pre obe mestá a ich obyvateľov.

Následne sa delegácie 
z partnerských miest presunuli 
do parku pri pamätníku pad-
lých v 2. svetovej vojne, aby 
tam spoločne zasadili strom 
partnerských miest na znak 
doterajšej úspešnej spolupráce, 
ako aj tej budúcej. Výnimoč-
ná príležitosť si vyžadovala 

aj rovnako výnimočný strom 
a preto rozhodnutie padlo na 
Lipu malolistú, ktorá je zároveň 
našim národným stromom. Pri 
tomto slávnostnom akte chýbal 
primátor Szczawnice, ktorý sa 
podujatia nemohol zúčastniť 
kvôli pracovným povinnostiam, 
avšak myšlienku partnerského 
stromu podporil a stotožnil sa 
s jej symbolikou.

Našim želaním je, aby sa 
naša medzinárodná spolupráca, 
rovnako ako zasadená lipa, živo 
rozpínala, rástla a kvitla mnoho 
ďalších rokov.

Pripomenuli sme si 10 rokov 
spolupráce s partnerským 

mestom v Nemecku
Počas tohtoročných osláv Dní 

mesta Spišská Belá sme v Spiš-
skej Belej privítali aj delegáciu 
z partnerského nemeckého mes-
ta Brück, ktorá je už tradičnou 
súčasťou tohto podujatia. Tento 
krát však ich prítomnosť bola 
podčiarknutá aj milým momen-
tom, ktorým je 10-ročné jubi-
leum spolupráce medzi oboma 
mestami. Nemecká delegácia 
vedená novozvoleným riadite-
ľom úradu v Brücku Markom 
Kohlerom, odovzdala pri tejto 
príležitosti primátorovi mesta 
Štefanovi Bieľakovi oficiálnu 
pozvánku na návštevu ich mes-
ta, aby sme oslávili túto pretrvá-
vajúcu spoluprácu aj na území 
Brücku. Primátor Štefan Bieľak 
daroval nemeckej delegácii pri 
tejto príležitosti pamätnú plake-
tu a zároveň predstavil všetkým 
prítomným svoju víziu ďalšej 
spolupráce medzi mestami, ktorá 
je podľa jeho slov uskutočniteľná 
v mnohých oblastiach, nakoľko 
nás spájajú nielen spoločné záuj-
my, ale najmä spoločné korene, 
keďže poniektorí obyvatelia 
Brücku pochádzajú priamo zo 
Spišskej Belej a okolia. O tom, 
že aj obyvatelia Brücku majú 
záujem o živú komunikáciu 
s Beľanmi pripomenul aj Mi-
chael Klenke, bývalý starosta 
Brücku, vo svojom príhovore: 
“Viem si predstaviť, že okrem už 
aktuálnej spolupráce so školami, 
načnú spoluprácu aj stolnotenis-
ti, pretože tento šport je u nás 
veľmi aktívny. Rovnako sa nám 
núka spolupráca s futbalistami, 

Dni mesta Spišská Belá v duchu vynikajúcej atmosféry, 
úspešnej zahraničnej spolupráce a víťazných momentov

(Pokračovanie na 7. strane)
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Spišská Belá v štyroch Spišská Belá v štyroch 
ročných obdobiachročných obdobiach

(pri príležitosti  210. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala)

Vyhlasovateľ súťaže:    Mesto Spišská Belá (mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá) v spolupráci 
s Múzeom Jozefa Maximilána Petzvala v Spišskej Belej 

Dôvod vyhlásenia súťaže:   zozbieranie fotografi í pre vydanie novej knihy Spišská Belá 
vo fotografi ách, (ktoré sa plánuje v roku 2018) s cieľom 
zachyti ť Spišskú Belú a život v nej v 4 rôznych 
ročných obdobiach. 

Témy fotografi í:    Spišská Belá a život v nej (mesto a ľudia) - 
v 4 ročných obdobiach – z rôznych pohľadov 
– architektúra, príroda, kultúra, šport, 
ľudia, a atď..  

Súťaž bude mať 4 hodno  ace (tema  cké) kolá: 
1. kolo – Spišská Belá v lete 
2. kolo – Spišská Belá v jeseni
3. kolo – Spišská Belá v zime
4. kolo – Spišská Belá na jar

Do súťaže je možné zaslať farebné alebo čiernobiele fotografi e. Jeden 
súťažiaci môže do každého kola prihlásiť max. 10 fotografi í.

Účastníci súťaže:   súťaž je otvorená -  pre amatérskych ako aj 
profesionálnych fotografov. Súťažiaci musí byť 
starší ako 15 rokov a  do súťaže môže súťažiaci 
predložiť len svoju fotografi u, resp. fotografi u, ku 
ktorej disponuje autorskými právami, resp. písomným 
súhlasom jej autora

Vyhodnotenie a odmeny: 
V každom kole sa ocení 5 najlepších fotografi í a autorom týchto fotografi í sa vypla   fi nančná odmena:  
za 1. miesto – 30 EUR, za 2. miesto – 25 EUR, za 3. miesto – 20 EUR,za 4. miesto – 15 EUR, za 5. miesto – 10 EUR. 
V každom kole je možné udeliť osobitnú cenu primátora mesta – autorovi fotografi e sa uhradí fi nančná odmena 20 EUR.

Termíny:
1. kolo – Spišská Belá v lete – zaslať fotografi e do 15. 9. 2017 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 30. 9. 2017
2. kolo – Spišská Belá v jeseni – zaslať fotografi e do 15. 12. 2017 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 31. 12. 2017
3. kolo – Spišská Belá v zime – zaslať fotografi e do 15. 3. 2018 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 31. 3. 2018
4. kolo – Spišská Belá na jar – zaslať fotografi e do 15. 6. 2018 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 30. 6. 2018
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie odmien sa uskutoční po každom kole v múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej. 
Výsledky jednotlivých kôl budú zverejnené na webovej stránke mesta Spišská Belá. 

Autorské práva: 
Súťažiaci (autori fotografi í) zapojením sa do tejto súťaže – zaslaním fotografi e na nižšie uvedenú adresu súhlasia so 
zverejnením ich fotografi e a súhlasia s bezodplatným použi  m ich fotografi e v pripravovanej  knihe o Spišskej Belej. 
Odmenení autori zároveň súhlasia s neobmedzeným (opakovaným)bezodplatným použi  m ich fotografi e pre potreby 
propagácie mesta. 

Adresa pre doručenie fotografi í:
Fotografi e je potrebné zaslať  mailom na adresu: marta.grivalska@spisskabela.sks uvedením mena súťažiaceho a jeho 
mailového a telefonického kontaktu alebo osobne odovzdaním na USB kľúči v Regionálnom turisti ckom informačnom 
centre (Petzvalova17, Spišská Belá) s uvedením mena súťažiaceho a jeho mailového a telefonického kontaktu.

V prípade otázok kontaktujte: 
Mgr. Martu Grivalskú alebo Veroniku Ivančákovú (v Regionálnom turisti ckom informačnom centre) 
 tel.: 052/468 05 10.  

Fotosúťaž
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Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 
zasadnutí dňa 1. 6. 2017

 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

3. zmena rozpočtu mesta
• Poslanci schválili použi-

tie finančných prostriedkov 
z rezervného fondu mesta do 
rozpočtu mesta Spišská Belá vo 
výške 175 270,-EUR a následne 
schválili zmenu rozpočtu mesta 
Spišská Belá rozpočtovým opat-
rením č. 3/2017. Viac na webovej 
stránke mesta.

Prefinacovanieprojektu na 
výstavbu cyklotrasy

• Ako je už dlhšie známe, 
Mesto Spišská Belá získalo 
dofinancovanie projektu: „His-
toricko-prírodno-kultúrna cesta 
okolo Tatier (II. etapa) – výstavba 
cyklotrás v okolí Tatier“ v rámci 
cezhraničného programu PL – SR 
Interreg V-A 2014-2020. Systém 
financovania projektov v rámci 
tohto programu je refundačný, 
čiže najprv treba zrealizovať celý 
projekt (resp. jeho jednotlivé 
etapy) a následne budú mestu 
ako žiadateľovi refundované 
výdavky vynaložené na tento 
projekt. Preto mesto potrebuje 
prefinancovať 95 % z celkových 
nákladov projektu. Povinné 
5%-né spolufinancovanie mesto 
má už vykryté v rozpočte mes-
ta. Preto je potrebné zabezpečiť 
finančné prostriedky vo výške 
632 842 EUR na postupné úhra-
dy faktúr za zrealizované prá-
ce. Tieto financie budú mestu 
následne po ukončení projektu 
refundované. Vzhľadom na 
uvedený spôsob financovania 
projektu, ako aj vzhľadom na 
potrebnú finančnú sumu po-
slanci schválili prijatie špeciál-
neho prekleňovacieho úveru. 
Uvedený úver sa nezapočítava 
do dlhovej služby mesta (úvero-
vej zaťaženosti) v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách, na-
koľko ide o úver na prefinanco-
vanie projektu financovaného 
zo zdrojov EÚ. Mesto oslovilo 
4 bankové spoločnosti na pred-
loženie ponuky na poskytnutie 
tohto úveru. Najvýhodnejšiu 
ponuku predložila VÚB banka 
a.s. a preto mestské zastupiteľ-
stvo schválilo prefinancovanie 
uvedeného projektu prijatím 
preklenovacieho úveru do výšky 

632 842,- EUR s najvýhodnejšou 
úrokovou sadzbou 12M Euribor 
+ 0,38% (Euribor je vo výške 0 %, 
takže výsledná úroková sadzba 
0,38 %). Pokiaľ ide o samotný 
projekt, v súčasnosti sa vyhod-
nocuje verejné obstarávanie, 
ktoré musí následne schváliť 
ministerstvo pôdohospodárstva. 
Začiatok výstavby cyklotrasy 
sa predpokladá v júli, resp. 
auguste 2017.

Zníženie úrokových sadzieb 
existujúcich úverov

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o možnostiach refinancovania 
existujúcich investičných úverov 
mesta Spišská Belá. Ide o inicia-
tívu vedenia mesta prehodnotiť 
súčasné podmienky existujúcich 
úverov mesta s cieľom znížiť 
celkové náklady na tieto úvery 
(výšku úrokových sadzieb) 
vzhľadom na súčasnú situáciu 
na svetových finančných tr-
hoch. Najvýhodnejšiu ponuku 
predložila Československá 
obchodná banka a.s., ktorá tieto 
úvery mestu poskytla. Takže 
v podstate týmto opatrením 
mesta dôjde len k úprave úro-
kových sadzieb a ostatné pod-
mienky sa nemenia, čo bolo aj 
cieľom snaženia mesta. Úrokové 
sadzby sa podarilo znížiť takmer 
na polovicu, takže mesto ušetrí 
ročne predpokladanú sumu cca 
11 800 EUR (suma ušetrená na 
úrokoch). Takto ušetrené finan-
cie mesto použije na navýšenie 
ročných splátok úverov, čím sa 
skráti doba ich splácania. Na 
doplnenie, súčasná úverová za-
ťaženosť mesta je 39,36 % k 30. 
4. 2017 (zákonný limit je 60 %) 
a pravidelne sa medziročne 
znižuje (ročne o sumu 158 tis. 
EUR).

Úspory na elektrickej energii
• Poslanci vzali na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o rokovaní s VSE a.s. Košice vo 
veci prehodnotenia cien elektric-
kej energie, ktoré mesto platí za 
svoje budovy, objekty a verejné 
osvetlenie. Výsledkom rokova-
nia je výrazné zníženie sadzieb 
pre všetky tarify od 1. júla 2017 
do 31. decembra 2019 o takmer 
jednu tretinu. Počas tohto ob-
dobia mesto ušetrí na samotnej 
cene za dodanú elektrickú 
energiu sumu 16 529,- EUR (pri 

súčasnom ročnom množstve 
odobratej energie). V prípade 
zníženia tejto spotreby sa táto 
úspora ešte zväčší.

Participatívny rozpočet mesta 
– ďalší postup

• MsZ vzalo na vedomie 
zoznam predložených žiadostí 
(projektov) v rámci výzvy na 
čerpanie participatívneho roz-
počtu mesta v roku 2017. Poslan-
ci schválili hodnotiacu komisiu 
pre výber týchto projektov v zlo-
žení 1 zástupca (člen komisie) 
za každého žiadateľa (predkla-
dateľa) projektu. Vyhodnotenie 
sa uskutočnilo v júni. Projekty 
sa môžu začať realizovať už od 
júla tohto roka. Viac na: http://
spisskabela.sk/mesto/aktuality/
schvalene-projekty-v-ramci-
-participativneho-rozpoctu/

Pridelenie mestských 
nájomných bytov

• Poslanci schválili na zákla-
de návrhu komisie pre prideľo-
vanie bytov:

1./ pridelenie 3-izbového 
mestského nájomného bytu č. 8 
na 3. poschodí v bytovom dome 
na ulici Družstevnej č. 68 v Spiš-
skej Belej do nájmu nájomcovi 
Lucii Knapikovej, trvale bytom 
Spišská Belá, Štefánikova 42,

2./ pridelenie 3-izbového mest-
ského nájomného bytu č. 8 na 3. 
poschodí v bytovom dome na 
ulici 1. mája č. 46 v Spišskej Belej 
do nájmu nájomcovi Miroslavo-
vi Knihovi, trvale bytom Spišská 
Belá, Hviezdoslavova 59,

3./ pridelenie 2-izbového 
mestského nájomného bytu č. 4 
v bytovom dome na 2. poschodí 
na ulici Štefánikovej č. 42 v Spiš-
skej Belej do nájmu nájomcovi 
Michalovi Holodovi, trvale by-
tom Spišská Belá, Štefánikova 42 
(prechod nájmu z doterajšieho 
nájomcu),

4./ pridelenie 2-izbového 
mestského nájomného bytu 
č. 17 v bytovom dome na 3. 
poschodí na ulici Štefánikovej 
č. 42 v Spišskej Belej do nájmu 
nájomcovi Dušanovi Nociaro-
vi, trvale bytom Spišská Belá, 
1. mája 46.

Nebytové priestory 
na Hviezdoslavovej ul. č. 1
• MsZ prerokovalo žiadosť 

Anny Neupauerovej, bytom Kú-
peľná 17, Spišská Belá o zmenu 

nájomcu nebytových priestorov 
v Spišskej Belej na Hviezdosla-
vovej ulici č. 1 (na prízemí) 
– prevádzka „Chlieb – pečivo“. 
Poslanci schválili vyhlásenie 
verejnej ponuky na prenájom 
týchto nebytových priestorov 
za doterajších podmienok náj-
mu a za podmienky, že budúci 
(nový) nájomca sa s doterajším 
nájomcom dohodne na odkú-
pení jeho tovaru a vybavenia 
(zariadenia) tejto prevádzky. 
Mesto má právo neprijať žiadnu 
predloženú ponuku.

Voľba riaditeľa 
ZŠ J. M. Petzvala

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o výsledku voľby riaditeľa 
Základnej školy J. M. Petzvala, 
Moskovská 20 v Spišskej Belej. 
Na ďalšie 5-ročné obdobie sa 
riaditeľkou školy stala súčasná 
riaditeľka Mgr. Anna Rothová.

Riadená skládka odpadov
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu riaditeľa Mestské-
ho podniku Spišská Belá s.r.o. 
o spôsobe riešenia zhutňovania 
odpadov na riadenej skládke 
odpadov v Spišskej Belej. 
Mestský podnik si prenájme 
špeciálny stroj – kompaktor na 
zhutňovanie (stláčanie) odpadu, 
ktorý umožní zníženie objemu 
odpadu na skládke cca o jednu 
tretinu, čím sa predĺži život-
nosť tejto skládky, čo umožní 
uloženie väčšieho množstva 
odpadu. Náklady na prenájom 
tohto kompaktora nedosiahnu 
ani polovicu výšky príjmov 
za uloženie ďalšieho odpa-
du (na mieste ušetrenom po 
zhutnení súčasného odpadu). 
Toto opatrenie prinesie vyššie 
tržby mestskému podniku (za 
uloženie väčšieho množstva 
odpadu) a tým aj vyššie príjmy 
do rozpočtu mesta (na poplatku 
za uloženie odpadu). Vyžaduje 
si to však pravidelné (nie jed-
norazové) zhutňovanie tohto 
odpadu takýmto špeciálnym 
strojom.

Prebiehajúce stavebné 
akcie v meste

• MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu primátora mesta o pre-
biehajúcich a pripravovaných 
stavebných akciách v meste.
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Podané žiadosti a projekty 
na získanie dotácií a iných 

zdrojov
Poslanci vzali na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o podaných žiadostiach a projek-
toch na získanie dotácií a iných 
zdrojov na rozvojové projekty 
mesta

Diskusia o mestskom 
mládežníckom parlamente  
Poslanci vzali na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o úvodnej diskusii so zástupca-
mi mladých ľudí o ich návrhu 
na zriadenie mestského mlá-
dežníckeho parlamentu v Spiš-
skej Belej. Ďalšia iniciatíva je na 
mladých, aby predložili mestu 
predstavu o spôsobe a forme 
zapojenia sa mladých do roz-
hodovania vo veciach týkajúcich 
sa mladých ľudí v našom meste. 
Viac na strane 14.

Diskusia o problémoch 
v oblasti dopravy

Poslanci odsúhlasili závery 
diskusie o problémoch v oblasti 
dopravy v našom meste, ktorá 
prebehla na zasadnutí MsZ kon-
com apríla. Viac v samostatnom 
článku.

Diskusia o zdravotných 
službách v meste

Poslanci spolu s primátorom 
diskutovali o súčasnom stave 
poskytovania zdravotných 
služieb v meste a o potrebách 
obyvateľov v tejto oblasti.

Predaje, zámeny 
a vysporiadanie pozemkov

1./ MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu primátora mesta o spô-
sobe možného majetkovopráv-
neho vysporiadania existujúcich 
pozemkov rodinných domov na 
ulici 1.mája a Hviezdoslavovej 
ulici v okolí Materskej školy na 
Mierovej ulici v Spišskej Belej.

2./ MsZ schválilo predaj 
pozemku o výmere 200 m2 pre 
kupujúceho Mariána Šťastného 
s manželkou, Továrenská 5, 
Spišská Belá v rámci dovyspo-
riadania pozemku pri záhrad-
nom domčeku v záhradkárskej 
oblasti Belanské kúpele za 
podmienky, že z pozemku par.č. 
KN „C“15366, kde sa má zriadiť 
prístupová cesta do záhradkár-
skej osady odstráni navážku 
prebytočnej zeminy a terén sva-
hu upraví na svoje náklady tak, 
aby bol zabezpečený bezpečný 
prechod na doteraz vytvorenú 
cestu k záhradkárskej osade.

3./ MsZ schválilo zámer na 
zámenu poľnohospodárskych 
pozemkov v k. ú. Spišská Belá 
medzi: Danielom Kubicom, 
Hviezdoslavova č. 1, Spišská 
Belá a Mestom Spišská Belá

4./ MsZ schválilo predaj po-
zemku o výmere 66 m2 žiadate-
ľom Jozefovi Gemzovi s manž., 
Letná 25, Spišská Belá v rámci 
majetkovoprávneho vysporiada-
nia pozemku pri rodinnom dome 
s cieľom rozšírenia záhrady.

5./ MsZ neschválilo prenájom 
pozemku na umiestnenie zmrz-
linového stánku spoločnosti 
Cukráreň TropicanaJusufiNard, 
Námestie sv. Egídia 17, Poprad 
na parkovisku pri Obchodnom 
dome COOP Jednota v Sp. Belej.

6./ MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemku PharmDr. 
Andrejovi Slodičáka, Oslobodite-
ľov 26, Spišská Belá s manželkou 
v rámci dovysporiadania pozem-
ku pri rodinnom dome na Greisi-
gerovej ulici v Spišskej Belej.

7./ MsZ schválilo predĺženie 
doby nájmu pozemku doteraj-
šiemu nájomcovi Jánovi Čižikovi, 
Hviezdoslavova 12, Spišská Belá 
na účely zriadenia letnej terasy 
pred prevádzkou Cukrárne Nos-
talgia na dobu 5 rokov.

8./ MsZ schválilo predĺženie 
doby nájmu pozemku doteraj-

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

šiemu nájomcovi NGR-KA s.r.o. 
Kúpeľná 52, Spišská Belá na úče-
ly umiestnenia dočasnej súčasti 
reštauračného zariadenia (ce-
loročnej terasy) na Družstevnej 
ulici na dobu 5 rokov.

9./ MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o majetkoprávnom probléme 
v pripravovanej IBV Okružná 
ulica v Spišskej Belej (zásah pô-
vodných stavieb do plánovanej 
prístupovej cesty za ul. SNP).

10./ MsZ schválilo zmenu 
umiestnenia stánku na predaj 
zmrzliny na parkovisku v Tat-
ranskej Kotline spoločnosti Slad-
ký sen s.r.o. Kežmarok a z tohto 
dôvodu súhlasilo so zmenou 
predmetu nájmu.

11./ MsZ schválilo bezodplat-
né zriadenie vecného bremena 
pre účely umiestnenia elektro-
-energetického zariadenia NN 
siete v prospech VSD a.s. Košice 
na dobu neurčitú – rozšírenie NN 
siete za obchodným domom pre 
novú polyfukciu a nová NN sieť 
na Družstevnej ulici (od Zimnej 
ul. smerom k Drepalu).

Kontroly hlavného kontrolóra
Poslanci vzali na vedomie 

informáciu hlavného kontrolóra 
mesta o priebežne vykonaných 
kontrolách.

dychovkou, hasičmi a inými 
spolkami, či organizáciami, 
ktoré si budú vedieť nájsť ku sebe 
cestu. Možností je viacero, avšak 
je potrebné hlavne chcieť.”

Primátor Spišskej Belej 
a starosta Vysokého Mýta 

slávnostne podpísali zmluvu 
o spolupráci

Dňa 3. júna 2017 počas osláv 
Dní mesta Spišská Belá sa stretli 
zástupcovia mestského úradu 
v Spišskej Belej a mestského 
úradu vo Vysokom Mýte, aby 
“spečatili” svoju vzájomnú spo-
luprácu aj oficiálnou cestou. Po 
vyše ročnom živom kontakte me-
dzi oboma mestami sa pristúpilo 
ku oficiálnemu podpisu Zmluvy 
o partnerstve a spolupráci medzi 
Mestom Spišská Belá a Mestom 
Vysoké Mýto (zmluva bola 
schválená mestskými zastupi-
teľstvami v oboch mestách).

Túto Zmluvu o partnerstve 
a spolupráci slávnostne podpí-
sali primátor Spišskej Belej JUDr. 
Štefan Bieľak a starosta Vysokého 
Mýta Ing. František Jiraský, aj za 
prítomností poslancov mestské-
ho zastupiteľstva v Spišskej Belej, 
ako aj  zahraničných delegácií 
z partnerských miest Ožarow 
a Bruck. Následne predniesli 
dvaja hlavní predstavitelia 
Spišskej Belej a Vysokého Mýta 
svoje vízie a predstavy o spo-
lupráci medzi oboma mestami, 
ktoré sa v mnohom zhodovali, 
čo môže byť predzvesť budúcej 
pretrvávajúcej perspektívnej 
a aktívnej spolupráce medzi 
mestami. Spoločným podpisom 
tejto zmluvy sa núka priestor na 
spoluprácu v rôznych oblastiach 
– školstvo, šport, vzdelávanie, 
spolky a miestne organizácie, 
samospráva, podnikatelia… 
Základný kameň pre túto spolu-
prácu je teda položený a ďalšie 

kroky sú už neodmysliteľne 
späté aj s vôľou a pozitívnou ko-
munikáciou obyvateľov oboch 
miest, ktorých spájajú rovnaké 
záujmy a chuť pracovať na nie-
čom novom.

Medzinárodnú spoluprácu 
začali aj belianski 
dobrovoľní hasiči

Neoddeliteľnou súčasťou 
osláv Dní mesta Spišská Belá 
sú už dlhé roky aj hasičské 
preteky družstiev a aktuálne aj 
silová súťaž Železný hasič, ktoré 
organizuje miestny dobrovoľný 
hasičský zbor. Tento krát boli na 
tieto mestské oslavy prvý krát 
pozvaní aj dobrovoľní hasiči 
z českého partnerského mesta 
Vysoké Mýto na čele s veliteľom 
jednotky Petrom Motlom. Novo-
začatá čerstvá spolupráca nabrala 
rýchle tempo už v prvý deň po-
bytu českých hasičov v Spišskej 
Belej, keď sa dvaja odvážlivci 

odhodlali prihlásiť do silovej 
súťaže Železný hasič. O tom, že 
hasičské zbory si majú navzájom 
čo povedať a myšlienka spolu-
práce je im blízka, svedčí aj to, 
že v ten istý deň 3. júna 2017 na 
našej požiarnej zbrojnici podpí-
sali Dohodu o spolupráci medzi 
dobrovoľnými hasičskými zbor-
mi v oboch mestách. Za DHZ 
Spišská Belá dohodu slávnostne 
podpísal predseda DHZ Maroš 
Vaverčák a za SDH Vysoké Mýto 
veliteľ jednotky Petr Motl. Nasle-
dujúci deň sa na námestí pred 
mestským úradom uskutočnili 
hasičské preteky družstiev, kde 
sa tím Vysoké Mýto umiestnil 
na treťom mieste. Hasičských 
pretekov sa zúčastnili aj členovia 
dobrovoľného hasičského zboru 
v poľskom partnerskom meste 
Szczawnica (Ochotnicza Straź 
Poźarna Szczawnica), s ktorou 
naši hasiči aktívne spolupracujú 
už dlhodobo.

Dni mesta Spišská Belá v duchu vynikajúcej atmosféry...
(Dokončenie zo strany 4)
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Koncom mája vycestovali 
žiaci oboch základných škôl 
v Spišskej Belej do Vysokého 
Mýta, nášho partnerského mes-
ta v Česku, aby si zasúťažili na 
ich tradičnom športovom škol-
skom podujatí “Školympiáda”. 
Dohromady 40 žiakov 2. stupňa 
zo ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. 
Štefánika pod pedagogickým 
dozorom z oboch škôl, vyces-
tovalo 30. mája na trojdňový 
pobyt do Vysokého Mýta a 
oficiálne takto začali vzájomnú 
spoluprácu partnerských miest 
na úrovni škôl. Počas samotné-
ho športového dňa, si naši žiaci 
zmerali svoje sily v zápolení s 
viacerými základnými školami 

Skupinka približne 60 veria-
cich zo Spišskej Belej a okolia 
bola v sobotu 20. mája svedkom 
historicky prvej svätej omše 
konanej v Belianskej jaskyni. 
Unikátny duchovný zážitok sa 
udial v tzv. Hudobnej sieni naj-
mä vďaka organizátorom akcie 
jaskyniarom Jozefovi Leščákovi 
a Jánovi Ziburovi. Svätú omšu 
celebroval Ján Záhradník, farár 
z Lendaku, aj za účasti Štefana 
Hrbčeka, farára v Lomničke, 
Andreja Legutkeho, farára z 
Vrbova, nášho p. farára Petra 
Petreka a v duchovnej službe im 
pomáhal aj diakon Ján Bušovský. 
Slávnostnú atmosféru umocnila 
aj čestná stráž Belianskych asis-
tentov a beliansky cirkevný 
spevokol.

Žiaci belianskych škôl spojili svoje sily a zasúťažili si na 
Školympiáde v českom Vysokom Mýte

z Vysokého Mýta a jeho okolia, či 
žiakmi z ostatných zahraničných 
partnerských miest Vysokého 
Mýta. Súťažilo sa v behu, skoku 

do diaľky, či hode loptou. Aj keď 
si naši žiaci neodniesli domov 
víťazné trofeje, neboli smutní, 
pretože aj podľa ich slov bol pre 

nich pobyt vo Vysokom Mýte 
neopakovateľným zážitkom a 
už teraz sa tešia na opätovné 
stretnutie so svojimi novými 
kamarátmi z Česka. Pre našich 
žiakov to bola rozhodne nová 
a poučná skúsenosť, pretože 
pre väčšinu to bolo vôbec po 
prvý krát, čo odišli bez rodičov 
mimo domova a dokonca až do 
zahraničia. Zaujímavým zážit-
kom určite bolo aj to, že žiaci 
boli umiestnení v konkrétnych 
rodinách, ktoré sa o nich počas 
celého pobytu príkladne starali 
– ubytovali ich, stravovali, oboz-
namovali ich so svojimi zvykmi, 
venovali im svoj voľný čas a to 
všetko na svoje náklady.

Netradičná, čarovná a unikátna – svätá omša v Belianskej jaskyni

36 súťažiacich v 12-tich 
družstvách je doteraz historické 
maximum zúčastnených, ktoré 
zaznamenal 6. ročník regionál-
neho kvízu Spoznaj svoj región. 
Aj v tomto ročníku sa súťaž 
uskutočnila pod záštitou ZŠ J. M. 
Petzvala v Spišskej Belej a Škol-
ského úradu v Spišskej Belej.

Mladí priaznivci histórie 
Spiša zo základných škôl v Po-
dolínci, Lendaku, Spišskej Sta-
rej Vsi, Holumnice, Kežmarku 
a z oboch spišskobelianskych 
základných škôl sa v piatok 
9. júna 2017 stretli v kaštieli 
v Strážkach, aby ukázali, akí sú 
sčítaní, rozhľadení a vzdelaní 
v poznaní regionálnych dejín 

Rekordná účasť na regionálnom kvíze Spoznaj svoj región
Spiša. O atraktívnosti súťaže 
svedčí aj fakt, že niektoré školy 
prihlásili do súťaže dve druž-
stvá. 6. ročník regionálneho 
kvízu priniesol tri novinky. Pr-
vou bolo zaradenie 4. súťažného 
kola, v ktorom mali súperiace 
družstvá s využitím počítačo-
vého programu HotPotatoes 
chronologicky zoradiť historic-
ké udalosti. Druhou novinkou 
bol, že do finále postúpili všet-
ky zúčastnené družstvá, nie iba 
3 najlepšie, takže napätie bolo 
do poslednej chvíle zápolenia. 
Napokon treťou novinkou bola 
domáca bádateľská súťažná 
úloha. V rámci nej sa už pred 
samotnou súťažou družstvá 

zahrali na historikov-pátračov, 
keďže mali porote priniesť 
originál čo najstaršie datova-
ného písomného historického 
dokumentu zo súkromného 
vlastníctva v bežných rodinách. 
Najstarším dokumentom sa 
ukázala pohľadnica-fotografia, 
datovaná poštovou pečiatkou 
dňa 12.8.1905, ktorú vydala 
vnučka objaviteľa Belianskej 
jaskyne BertaKottásová. Na 
zábere je fotografia vstupu do 
jaskyne so skupinkou turistov 
v dobovom „turistickom“ oble-
čení. Tento skvost sa podarilo 
objaviť družstvu zo ZŠ M. R. 
Štefánika v Spišskej Belej.

Nápadité, tvorivé, pestré 

odborné otázky z dejín regió-
nu Spiša našli svoje odpovede 
v zápolení všetkých tímov 
a po piatich kolách sa napokon 
z víťazstva tešilo družstvo zo 
ZŠ s MŠ Slovenská Ves, na 2. 
mieste (tak ako v minulom 
ročníku) skončili súťažiaci zo 
ZŠ Lendak a na tretie miesto 
sa prebojovali súťažiaci zo ZŠ 
Nižná brána v Kežmarku. Vo 
všetkých súťažných kolách sa 
ukázalo, že naši mladí nadšenci 
dejín Spiša poznajú svoju mi-
nulosť, poznajú, kam siahajú 
ich korene a vedia, že iba ten, 
kto si váži svoju minulosť, si 
zaslúži úspešnú, prosperujúcu 
budúcnosť.
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Téma cyklistiky je už defi-
nitívne navždy spätá so Spiš-
skou Belou! Potvrdzuje to u 
nás najmä vysoká návštevnosť 
našich miestnych cyklotrás ale 
zároveň aj neutíchajúci záujem 
o cyklistické súťaže každého 
druhu. Spišská Belá sa už po 
druhý krát zapojila do celoslo-
venskej kampane na podporu 
nemotorizovaných vozidiel s 
názvom Do práce na bicykli a 
už od samého začiatku bolo jas-
né, že koniec mája nám prinesie 
krásnu bilanciu. Na rozdiel od 
minulého roku sa záujem o účasť 
na kampani zvýšil a minuloroč-
ný počet 5 tímov sa zvýšil na 13. 
V počte účastníkov sa premietol 
stav nasledovne – minuloroč-
ných 12 cyklistov nahradilo 
tohtoročných úctyhodných 41 
cyklistov! 

Tento týždeň sme obdržali 
od organizátorov kampane vy-
hodnotenie a výsledky vskutku 
potešili. Našich 13 belianskych 
tímov sa nedalo zahanbiť a 
za súťažný mesiac máj spolu 
„napedálovali“ vynikajúcich 3 
906,44 km, ktoré tak Spišskú 

Belú umiestnili na 19. priečku 
v počte najazdených km na 
obyvateľa a 39. miesto v rámci 
Slovenska z celkového počtu 74 
prihlásených samospráv.

Výsledky súťaže:
Celkovo tímy prešli na bi-

cykli 3 906,44 km a najazdili 1 
175 jázd bicyklom do práce, čím 
spolu ušetrili 977.42 CO2 (kg) v 
meste.

V počte najazdených km zví-
ťazil tím Domáci (TATRAPONK, 
s.r.o), ktorého členovia spolu 
prešli 737,09 km. V tomto tíme 
si prvenstvo spomedzi členov 
pripísal Jozef Knapík s 366,12 
najazdenými km.

V počte jázd zvíťazil tím Ci-
maci 3 (C.I.M.A. Slovakia, s.r.o), 
ktorého členovia si sadli súťažne 
na bicykel až 164 krát. V tomto 
tíme zároveň bodoval Ľudovít 
Ružička, ktorý si na svoje konto 
pripísal 42 jázd.

Do súťaže, ktorá prebiehala 
celý mesiac máj 2017, sa zapojili 
tieto družstvá: MESTSKÝ ÚRAD 
reprezentoval tím Separé a jeho 
členky Marta Grivalská, Ale-
xandra Olekšáková a Veronika 

Ivančáková, za Zariadenie opat-
rovateľskej služby v Strážkach 
pedálovali Alena Konkoľová, 
Žofia Dobešová a Marcela Seker-
ková v tíme Zoskárske hviezdy, 
do KAŠTIEĽA STRÁŽKY išli 
na bicykli za tím Kaštieľníci Mi-
chal Grivalský, 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, či nováčikovia 
z firmy HENGSTLER s.r.o. Ka-
tarína Stupeňová a Jozef Šterbák 
a ich tím Vtáčatá a zároveň aj ich 
druhý tím s názvom A je to, kde 
si zasúťažili Roman Gorecký, 
Miroslav Kovalčík, Igor Jurský 
a Roland Renner, ako aj tím 
Domáci v zastúpení Jozefa 
Knapika a kolegu Petra z firmy 
TATRAPONK, s.r.o. Zabicyklo-
vali 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 zasúťažili dva 
tímy s ľubozvučným názvom 
Tatranky – za tím Tatranky 1 si 

zabicyklovali do práce Helena 
Neupauerová a Silvia Hlatká, 
v tíme Tatranky 2  si čerstvý 
májový vzduch cestou do prá-
ce vychutnávali Soňa Brijová, 
Mária Krajancová a Michaela 
Polovková. A napokon, C.I.M.A. 
Slovakia, s.r.o., môže byť na svo-
jich zamestnancov právom hrdá, 
pretože do kampane sa zapojili 
až tri tímy reprezentujúce túto 
firmu. A teda v tíme Cimaci 1  
bicyklovali Silvia Mindeková, 
Martina Gancarčiková a Vladi-
mír Hohol s manželkou Mirkou, 
v tíme Cimaci 2 Viera Miklasová, 
Lucia Krišaková, Jana Štupako-
vá a Eva Szekelyová, no a do 
tretice sa kampane zúčastnil aj 
tím Cimaci 3 v zložení Ľudovít 
Ružička, František Pisarčík, Ján 
Lukáč s manželkou Oľgou.

Týmto sa chceme poďakovať 
všetkým zúčastneným tímom 
za ich odhodlanie a vytrvalosť 
počas priebehu súťaže a zároveň 
sa tešíme na všetkých, ktorí sa 
rozhodnú bicyklovať budúci 
rok s nami! Veď ide o výbornú 
myšlienku pri ktorej sa riadne 
zabavíte!

Spišská Belá najazdila do práce na bicykli 3 907 km

Mesto Sp. Belá pravidelne 
organizuje v spolupráci s po-
pradskou pobočkou Ná rodnej 
transfúznej stanice bezplatné 
darovanie krvi pod názvom 
Primátorská kvapka krvi. V pia-
tok 16. júna 2017 sa rozhodlo 
42 dobrovoľných darcov krvi 
prísť podporiť dobrú vec (avšak 
nie všetci mohli pre zdravotné 
prekážky darovať krv). V prie-

Primátorská kvapka krvi 2017

storoch mestského úradu od 
8.00 do 11.00 h darovalo krv aj 
niekoľko prvodarcov. A nakoľko 
môžeme s radosťou konštatovať, 
že táto akcia sa stáva čoraz na-
vštevovanejšou, mesto Spišská 
Belá sa rozhodlo zorganizovať 
dobrovoľné darovanie krvi tri-
krát ročne. A teda okrem febru-
árovej Valentínskej kvapky krvi 
a júnovej Primátorskej kvapky 
krvi, už môžete pomáhať tým, 
ktorí to potrebujú, aj na Študent-
skej kvapke krvi, ktorá sa bude 
konať v októbri už po druhýkrát. 
Všetkým darcom ďakujeme!

Prvý júnový víkend sa v 
Nitre uskutočnil mládežnícky 
hokejbalový turnaj Nitrawa 
Cup 2017, na ktorom nás re-
prezentovali hokejbalisti MŠK 
Slavoj Spišská Belá v kategóriách 
U11 a U13. V oboch prípadoch 
nás reprezentovali naše tímy na 
výbornú! Družstvo MŠK Spišská 
Belá U11 pod vedením trénera 

Ďalšie úspechy na našom 
hokejbalovom konte!

Patrika Vaverčáka a vedúceho 
družstva Jána Plučinského zís-
kalo titul vicemajstra kategórie 
U11. Družstvo MŠK Spišská 
Belá U13 pod vedením Petra 
Britaňáka a trénera Patrika Va-
verčáka získalo zlatú medailu v 
kategórii U13! Obrovská vďaka 
za podporu patrí rodičom našich 
hokejbalistov.

KONTAKTY 
na Mestskú políciu 

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

mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk
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V poradí 23. Kongres Zdru-
ženia Euroregión Tatry sa v 
tomto roku uskutočnil dňa 1. 
júna 2017 v priestoroch Mest-
ského kultúrneho strediska v 
Kežmarku. Úvod rokovania 
najvyššieho orgánu Združenia 
Euroregión Tatry začal Správou 
o činnosti združenia, ktorú 
predniesol predseda združenia 
Ján Ferenčák. Správa sumari-
zovala všetky aktivity, ktoré sa 
za jeho predsedníctva vykonali 
a že ich nebolo málo dokazuje 
aj počet schválených projektov a 
taktiež pomoc pre mestá a obce, 
ktorým tieto projekty pomohli 
pri rôznych akciách. Či už to 
bolo v rámci dobudovávania 
cyklistickej infraštruktúry na 

XXIII. Kongres Združenia Euroregión Tatry v Kežmarku
území združenia, alebo realizá-
cia na strategickom projekte pod 
názvom Historicko – kultúrno 
– prírodná cesta okolo Tatier, či 
príprava hospodárskeho fóra, 
ktorý sa v roku 2016 konal už 
pätnásty krát. XXIII. Kongres 
Združenia Euroregión Tatry 
vyhodnotil aj výsledky kontroly 
hospodárenia a nakladania s fi-
nančnými prostriedkami za rok 
2016, schválil Návrh rozpočtu 
združenia na rok 2017 a Plán 
činnosti Združenia Euroregión 
Tatry na rok 2017.

Na rokovaní združenia bola 
riaditeľkou kancelárie Európ-
skeho zoskupenia územnej 
spolupráce (EZÚS) TATRY 
pani Agnieszkou Pyzowskou 

z NowehoTargu poskytnutá 
informácia o úlohách tejto or-
ganizácie pre rok 2017, ktorá 
má právnu subjektivitu podľa 
práva Európskej únie. Pre členov 
tohto zoskupenia je to nástroj na 
uľahčenie cezhraničnej, medzi-
národnej a medziregionálnej 
spolupráce. Toto zoskupenie 
organizuje a riadi cezhraničné 
opatrenia s finančným príspev-
kom Európskej únie a je zlože-
né z dvoch členov – Združenie 
Euroregión Tatry (na slovenskej 
strane) a Zväzok Euroregión 
„Tatry“ (na poľskej strane). Na 
kongrese vystúpil aj predseda 
Zhromaždenia EZUS TATRY 
Štefan Bieľak, ktorý poukázal 
na aktuálne možnosti rozvoja 

cezhraničnej spolupráce.
Záver Kongresu patril prí-

hovorom hostí a poďakovaniu 
pánovi AntonimuNowakovi, 
súčasnému riaditeľa kancelárie 
Zväzku Euroregión „Tatry“ na 
poľskej strane v NowomTargu, 
ktorý v tomto roku končí svoju 
činnosť v tomto zväzku (odcho-
dom do dôchodku). Verejné 
poďakovanie mu adresoval aj 
primátor Spišskej Belej Štefan 
Bieľak, ktorý zdôraznil, že 23 
rokov jeho pôsobenia sa veľmi 
silne zapísalo do slovensko-
-poľských cezhraničných vzťa-
hov, nakoľko Antoni je dušou 
tohto cezhraničného zväzku a 
neustálym iniciátorom nových 
zámerov a aktivít.

Mesto Spišská Belá pred 
niekoľkými dňami začalo reali-
zovať plánovanú modernizáciu 
detského ihriska na Mierovej 
ulici (na sídlisku). 

Začala sa montáž nového 
oplotenia ihriska, následne sa 
vybuduje nový povrch ihriska 
– špeciálna dopadová plocha 
podobná ako na ihrisku na 
Moskovskej ulici (avšak pôjde 
o kompaktnú liatu plochu).  
Zároveň sa doplnia 3 nové 
hojdačky pre menšie deti. Filo-
zofiou mesta je každý rok zmo-
dernizovať aspoň jedno mestské 
detské ihrisko. A je predpoklad, 
že tento rok sa aspoň čiastočne 

V Spišskej Starej Vsi sa vo 
štvrtok 8. júna stretli členovia 
miestnej akčnej skupiny TATRY 
– PIENINY LAG na zasadnutí 
Valného zhromaždenia. Mesto 
Spišská Belá ako člena združenia 
zastupoval na tomto zasadnutí 
primátor Štefan Bieľak. Podni-
katelia, zástupcovia miest a obcí 
i občianskych združení schváli 
novú stratégiu tejto miestnej akč-
nej skupiny, ktorú predložia do 
30. júna na schválenie Minister-
stvu pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. V prípade jej schvá-
lenia by miestna akčná skupina 
získala 2,6 mil. EUR z fondov EÚ 
na rôzne malé projekty v oblasti 

Mesto podalo projekt na 
výstavbu multifunkčného 
športového ihriska v Strážkach 
a na výstavbu nového detského 
ihriska pri Materskej škole na 
Letnej č. 5.

V Strážkach mesto plánuje 
výstavbu viacúčelového multi-
funkčného ihriska v lokalite pri 
kaštieli (za domami na Medňan-
ského ulici medzi kaštieľom a 
riekou Poprad a potokom 
Čierna voda). Pôjde o ihrisko 
s umelou trávou, s mantinelmi, 
s oplotením a osvetlením. Ná-
klady sú odhadované na 60 tis. 
EUR, pričom požadovaná štát-
na dotácia by mala byť vo výške 
40 tis. EUR a spolufinancovanie 
z rozpočtu mesta vo výške 20 
tis. EUR. Elokované pracovisko 
Materskej školy na Letnej ulici 

Dňa 14. júna 2017 prijal v do-
poludňajších hodinách primátor 
mesta Štefan Bieľak jubilantov, 
ktorí sa dožili v posledných 
troch mesiacoch okrúhleho 
alebo vysokého jubilea. 

V obradnej sieni mestského 
úradu sa na túto počesť zišlo 31 
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 

Modernizácia detského ihriska 
na Mierovej ulici

zmodernizuje aj detské ihrisko 
pri Belianskom rybníku. Občian-
ske združenie Moje mesto Spiš-
ská Belá podalo projekt v rámci 
participatívneho rozpočtu mesta 
na modernizáciu tohto ihriska. 
A niečo by mohol prispieť z do-
tačného systému aj Prešovský 
samosprávny kraj, keďže mesto 
podalo žiadosť tiež na osadenie 
nových prvkov na toto ihrisko 
pri rybníku. Tak uvidíme, čo sa 
podarí ….. Ale na detskom ih-
risku na Mierovej ulici majú byť 
práce ukončené do konca júna, 
takže počas letných prázdnin 
sa budú deti hrať už na novom 
ihrisku.

Mesto požiadalo o dotáciu na 
športové i detské ihrisko

sa uvedie do prevádzky od 1. 
septembra tohto roka. Jeho 
súčasťou má byť aj detské ih-
risko, ktoré sa bude nachádzať 
za budovou v záhrade škôlky. 
Náklady na jeho výstavbu 
predstavujú sumu 17 tis. EUR, 
z tohto požadovaná štátna do-
tácia je vo výške 13 tis. EUR a 
spolufinancovanie z rozpočtu 
mesta vo výške 4 tis. EUR.

Projekt bolo podaný na 
Úrade vlády SR a výsledok 
jeho hodnotenia budeme ve-
dieť v priebehu 2 mesiacov. 
Realizácia oboch ihrísk je na-
plánovaná na jeseň tohto roka. 
Počet žiadateľov bude omnoho 
väčší ako objem financií urče-
ných na tento účel v štátnom 
rozpočte, preto dúfajme, že 
budeme úspešní.

Miestna akčná skupina Tatry 
Pieniny LAG sa pripravuje na 
čerpania fi nancií z EÚ

rozvoja vidieka na jej území. 
Z uvedenej sumy je 1 mil. EUR 
určených pre mestá a obce a 1,2 
mil. EUR pre súkromný sektor. 
Súčasťou tejto akčnej skupiny je 
aj Mesto Spišská Belá a jeho úze-
mie, čo umožní podnikateľom 
i občianskych združeniam zo 
Spišskej Belej sa uchádzať o fi-
nancie z tejto stratégie na základe 
vypísaných výziev. Výzvy bude 
vyhlasovať miestna akčná skupi-
na v zmysle stratégie. V prípade 
schválenia tejto stratégie sa prvé 
výzvy na predkladanie projektov 
predpokladajú koncom tohto 
roka. Viac informácii získate na 
www.tatry-pieniny.com/

Prijatie jubilantov 
a novonarodených detí

skupinou Belan „Živio.“ Hneď 
popoludní sa konal slávnostný 
obrad aj pre 17 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.
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Mesto Spišská Belá už dlho-
dobo poskytuje bezplatne služby 
v oblasti základného sociálneho 
poradenstva, špecializovaného 
sociálneho poradenstva a práv-
neho poradenstva. Tieto služby 
sú obyvateľom mesta posky-
tované diskrétne a bezplatne. 
Cieľom poradenstva je pomôcť 
každému človeku, ktorý sa 
ocitne v zložitej životnej situácii, 
kedy si spravidla nevie, či nedo-
káže pomôcť sám, resp. pomoc 
od iných neuvážene odmieta.

Poradenské služby posky-
tuje:

• Mesto Spišská Be-
lá (mestský úrad) – základné 
sociálne poradenstvo, forma 
ambulantná (v priestoroch 
mestského úradu) – aj telefo-
nicky, alebo terénna forma (v 
mieste bydliska danej osoby), 
počas pracovných dní v úrad-
ných hodinách, kancelária č. 1 
na prízemí Mestského úradu, 
kontaktná osoba: Ing. Anna 
Mlaková, telefón 052/468 05 18 

– netreba sa objednávať – len 
teba prísť – služba sa poskytuje 
bezplatne

• Kľúč, n.o. Bratislava – 
špecializované sociálne pora-
denstvo, forma: ambulantná 
– každý štvrtok v čase od 16.00 
do 18.00 hod. v zasadačke mest-
ského úradu, kontaktná osoba: 
PhDr. Dana Maňasová, PhD 
– netreba sa objednávať – len 
teba prísť – služba sa poskytuje 
bezplatne.

• Advokátska kancelária 

Mgr. Zuzana Kovalčíková – 
základné právne poradenstvo 
prostredníctvom konzultácií 
– každá streda v čase od 9.00 do 
11.00 hod. v zasadačke Mestské-
ho úradu, kontaktná osoba: Mgr. 
Zuzana Kovalčíková – netreba 
sa objednávať – len teba prísť 
– služba sa poskytuje bezplatne 
(na účet mesta).

Takže sa netreba obávať a mať 
nejaké zbytočné predsudky; jed-
noducho treba prísť a využiť to, 
ak máte problém.

Poradenstvo pre obyvateľov mesta

Rodičia Ondrejka a Sárky 
Koščákových a Adamka Kač-
marčíka zažili večer plný ľud-
skej dobrosrdečnosti, empatie 
a nezištnej vôle pomôcť. Od 
narodenia ich malých ratolestí, 
neustále hľadajú nové a nové 
možnosti ako skvalitniť ich ťaž-
ko chorým deťom život, ktorý 
je sprevádzaný početnými dia-
gnózami. Liečba týchto ochore-
ní je psychicky, fyzicky, časovo, 
no najmä finančne náročná. 
Našťastie však existuje stále 
dostatok dobrých ľudí, ktorým 
nie je neľahký osud Adamka, 
Ondrejka a Sárky ľahostajný. Tí 
sa rozhodli rodinám finančne 
vypomôcť a zároveň morálne 
podporiť na charitatívnom 
koncerte.

Pomocnú ruku podala 
detičkám aj známa slovenská 
speváčka Celeste Buckingham 
a 9. júna vystúpila v drevenom 

Mesto v posledných dňoch 
zrealizovalo výstavbu nového 
oplotenia detského ihriska na 
Zimnej ulici pri bývalom centre 
voľného času. K jeho oploteniu 

Nové oplotenie detského ihriska na Zimnej ulici
mesto prikročilo z dôvodu zvý-
šenia bezpečnosti detí hrajúcich 
sa na tomto ihrisku. Ihrisko je 
naďalej verejne dostupné pre 
širokú verejnosť. Tento rok je 

na pláne ešte výmena piesku 
v pieskovisku na tomto ih-
risku. V súlade s koncepciou 
mesta postupne modernizovať 
všetky detské ihriská v meste, 
by sa v priebehu 2 rokov mali 
vyriešiť nové dopadové plochy 
aj na tomto ihrisku (ako na ih-
risku na Moskovskej ul.). Tento 
rok je na pláne modernizácia 
detského ihriska na sídlisku 
na Mierovej ulici. V priebehu 
júna sa položí špeciálna do-
padová plocha na celé ihrisko, 
doplnia sa nové hojdačky a ih-
risko sa oplotí. Budúci rok by 
to malo byť detské ihrisko na 
sídlisku na Družstevnej ulici. 
Rovnako sa hľadajú možnosti 

ako zmodernizovať detské ih-
risko pri Belianskom rybníku 
(snáď sa podarí získať nejaké 
finančné zdroje). A popri tom 
mesto pripravuje výstavbu 
nového detského ihriska pri 
práve rekonštruovanej budo-
ve elokovaného pracoviska 
Materskej školy na Letnej ulici 
(pri evanjelickom kostole). Na 
jeho výstavbu mesto požiadalo 
o dotáciu zo štátneho rozpočtu 
cez Úrad vlády SR. Toto detské 
ihrisko by malo mať dve časti 
– neverejnú – určenú len pre po-
treby materskej školy (za budo-
vou) a verejnú časť – určenú pre 
širokú verejnosť (vedľa budovy 
– v parku).

Dobrí ľudia zaplnili kežmarský drevený kostol, aby pomohli 
belianskym detičkám

artikulárnom kostole v Kežmar-
ku na charitatívnom koncerte, z 
ktorého celý výťažok poputoval 
rodine Koščákovej a Kačmarčí-
kovej. Koncert zorganizovala 
riaditeľka Strednej súkromnej 
odbornej školy v Kežmarku 
AnetaJurgovianová, pre ktorú 
bol večer zároveň zavŕšením 

úspešného 5. ročníka Festivalu 
študentského remesla, ktorý 
sa organizoval rovnako pod jej 
vedením.

Emóciami nabitý večer 
nenechal chladného nikoho 
zúčastneného a dobrosrdeční 
ľudia finančne prispievali po-
čas celého koncertu. Nakoniec 

V roku 2016 Mesto Spiš-
ská Belá kompletne opravilo 
strechu renesančnej zvonice 
v centre mesta. Na tejto his-
torickej pamiatke je potrebné 
opraviť ešte fasádu, ktorú už 
mesto začalo opravovať v mi-
nulom roku. Na pokračovanie 
tejto obnovy mesto pripravilo 
projekt pod názvom „Obnova 
renesančnej zvonice v Spišskej 
Belej – 2.etapa“ a ním požia-

sa v kostolíku vyzbieralo niečo 
cez 2 000 € a tie budú využité 
najlepšie ako sa dá a našim 
malým belianskym statočným 
bojovníkom pomôžu v ich 
ďalšej liečbe.

Veľká vďaka všetkým, ktorí 
ste Ondrejkovi, Sárke a Adam-
kovi pomohli!

Na pokračovanie obnovy renesančnej zvonice 
mesto získalo 29 tis. EUR

dalo o získanie dotácie z Mi-
nisterstva kultúry SR vo výške 
46 tis. EUR v rámci programu 
“Obnov si svoj dom“. Mesto 
bolo s týmto projektom úspeš-
né a na základe rozhodnutia 
ministerstva zo dňa 30. mája 
2017 nám bude poskytnutá 
dotácia vo výške 29 tis. EUR. 
Predpokladané celkové nákla-
dy po verejnom obstarávaní sú 
vo výške 61 498 EUR. Povinné 

spolufinancovanie projektu 
z rozpočtu mesta je vo výške 
10 tis. EUR. Chýbajúce zdroje 
bude mesto hľadať vo vlastnom 
rozpočte.

Renesančná zvonica v Spiš-
skej Belej patrí k jednej z naj-
vyšších zvoníc na Spiši. Zvonica 
bola postavená pravdepodobne 
v rokoch 1589 – 1590. Za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku bola 
vyhlásená v roku 1963.

Základná škola Matky Ale-
xie v Bratislave v spolupráci 
so Štátnym pedagogickým 
ústavom vyhlásili 2. ročník sú-
ťaže Kľúče od kráľovstva Márie 
Terézie pri príležitosti 300. výro-
čia narodenia tejto panovníčky. 
Žiaci 3.A triedy sa pod vedením 
pani učiteľky Darinky Karabo-
vej  rozhodli pre stvárnenie jej 

Prvé miesto v celoslovenskej 
súťaži

života výtvarnými prácami. 
Prekvapenie prišlo v podobe 
pozvánky na Bratislavský hrad, 
kde sa 13. júna konalo slávnost-
né odovzdávanie cien. Víťazkou 
I. kategórie sa stala Viktória Sla-
mená, ktorá si osobne prezvala 
cenu od pána riaditeľa štátneho 
pedagogického ústavu. 

ZŠ M. R. Štefánika
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Dňa 14. júna 2017 (streda) sa 
v mestskom úrade v Spišskej 
Belej uskutočnilo pracovné ro-
kovanie, ktoré zvolal primátor 
mesta Štefan Bieľak, k prero-
kovaniu riešenia niektorých 
dopravných problémov na ceste 
1. triedy č. 66 v meste Spišská 
Belá. Rokovania sa okrem 
zástupcov mesta zúčastnili 
zástupcovia Slovenskej správy 
ciest Košice – správca cesty 
1. triedy, Okresného úradu v 
Prešove (odbor dopravy a PK) 
– cestný správny orgán, Okres-
ného dopravného inšpektorátu 
v Kežmarku a dopravný projek-
tant Ing. Štefan Labuda, LABU-
DA – ASI s.r.o., Hrabušice.

Predmetom rokovania boli 
nasledovné problémy:

1./ križovatka v centre mesta 
– návrh na zmenu hlavnej a ved-
ľajšej cesty v križovatke ciest č. 
1/66 a 1/77 – navrhuje sa zmena 
hlavnej cesty na Starú Ľubovňu 

Prerokovanie zmien v doprave na ceste č. 1/66 v Spišskej Belej

ako nosnej cesty (vzhľadom na 
dopravné zaťaženie jednotlivých 
smerov).

2./ návrh na zmenu do-
pravno-technického riešenia 
križovatky štátnej cesty č. 1/66 
s miestnymi komunikáciami pri 
mestskom cintoríne (na ul. SNP) 
– spracuje sa technické riešenie 
na prestavbu tejto križovatky s 
cieľom navrhnúť štandardnú 
križovatku s kolmými vedľaj-

šími cestami a so zriadením 
samostatných odbočovacích 
pruhov na štátnej ceste pre 
odbočenie doľava z oboch strán 
štátnej cesty, čo urýchli dopravu 
a zvýši bezpečnosť.

3./ návrh na zriadenie prie-
chodu pre chodcov na ceste č. 
1/66 pri železničnom priecestí 
pri čerpacej stanici OMV (pre-
chádzanie chodcov cez štátnu 
cestu 1. triedy najmä k TESCU)

4./ návrh na presun zvislého 
dopravného značenia – začia-
tok a koniec obce v mestskej 
časti Strážky (od Kežmarku) 
na hranicu katastra za most 
tak, aby sa existujúci výjazd od 
štrkoviska dostal do intravilánu 
obce. Rovnako sa diskutovalo o 
návrh na stavebnú úpravu 
tejto účelovej komunikácie od 
existujúceho štrkoviska a o po-
treby dokončenia chodníka na 
konci Strážok po výjazd oproti 
štrkovisku.

5./ Diskutovalo sa aj o mož-
nostiach spomalenia dopravy 
(vozidiel) pri vstupe do mesta 
od Strážok – na začiatku  ul. 
SNP.

V prípade hlavnej križovat-
ky v centre mesta a v prípade 
priechodu pri železničnom 
priecestí pri čerpacej stanici 
OMV by uvedené zmeny mali 
nastať už začiatkom jesene 
tohto roka.

Na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva 1. júna 2017 
poslanci schválili 3. zmenu 
rozpočtu mesta na tento rok. 
Navýšili sa príjmy a výdavky 
rozpočtu mesta o sumu 189 984 
EUR. Z rezervného fondu sa do 
rozpočtu mesta zapojilo 175 270 
EUR na realizáciu investičných 

projektov a zvyšok predstavujú 
ďalšie príjmy mesta z iných 
zdrojov.

V rámci tejto zmeny sa vy-
členili financie v rozpočte aj na 
tieto aktivity:

– 30 000 EUR na rekonštruk-
ciu chodníka na Medňanského 
ulici v Strážkach (3. etapa od 

kostola po bývalú spoločenskú 
sálu)

– 2 000 EUR na spracovanie 
projektovej dokumentácie na 
miestnu komunikáciu na Mie-
rovej ulici,

– 3 000 EUR na spracovanie 
projektovej dokumentácie pre 
stavebné konanie na výstavbu 
cyklochodníka Spišská Belá 
(Myší vrch) – po k.ú. Slovenská 
Ves (po rieku Vilbach)

– 7 900 EUR na spracovanie 
projektovej dokumentácie pre 
IBV nad kaštieľom v Strážkach 
(2. a 3. etapa)

– 6 900 EUR na geodetické 
práce a projekty na zmenu do-
pravného značenia a na rekon-
štrukciu verejného osvetlenia

– 70 000 EUR na dokončenie 
rekonštrukcie budovy materskej 
školy na Letnej ul. č. 5 – nové 
schodištia do budovy a do pivni-
ce, komplexná oprava vonkajšej 

fasády budovy, nová elektrická 
prípojka a stavebné práce pre 
osadenie novej čistiarne odpa-
dových vôd

– 40 000 EUR na prístavbu te-
locvične pri ZŠ M. R. Štefánika 
(okrem toho mesto získalo štát-
nu dotáciu 60 000 EUR – takže 
zatiaľ je na túto prístavbu urče-
ných 100 tis. EUR)

– 2 700 EUR na zakúpenie 
4-kolesovej kosačky (traktorika) 
na kosenie verejnej zelene

– 3 290 EUR na realizáciu 
projektu ZŠ M.R. Štefánika na 
podporu výchovy k stravova-
cím návykom – výdavky sú 
kryté štátnou dotáciou, ktorú 
škola získala na tento účel.

Po tejto zmene bude rozpo-
čet mesta pre rok 2017 prebyt-
kový vo výške 50 000 EUR s 
celkovými výdavkami (vráta-
ne školských organizácii) 6 875 
546 EUR.

Navýšenie rozpočtu mesta o takmer 190 tis. EUR

Mesto začalo s pokračova-
ním stavebných prác na oprave 
cintorínskeho múra na starom 
cintoríne. Na jeseň minulého 
roka sa vyskúšala oprava prvých 
metrov tohto múra a tento rok je 

Harmonogram vývozu 
triedeného odpadu

Pokračovanie opravy 
cintorínskeho múra

snahou mesta počas najbližších 
mesiacov postupne opraviť as-
poň 2 zo 4 strán tohto ohrado-
vého múra vrátane steny (múra) 
pri urnovom háji už v novej časti 
cintorína.
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Kaštieľ Strážky otvoril svoje 
brány 18. júna 2017 všetkým, 
ktorí majú radi umenie vo 
svojich rôznych podobách a to 
tanečnej, výtvarnej, speváckej, 
či divadelnej. V jeho priesto-
roch sa totižto už po 19. krát 
konali obľúbené Kaštieľne 
hry, ktoré pre verejnosť orga-
nizovala Slovenská národná 
galéria – Kaštieľ Strážky v 
spolupráci s mestom Spišská 
Belá. V anglickom parku, ktorý 
sa rozprestiera okolo Kaštieľa v 
Strážkach, sa počas uplynulého 
júnového víkendu na pódiách 
vystriedali rôzni umelci, ktorí 
návštevníkom ponúkli bo-
hatý a rôznorodý kultúrny 
program. Samotné Kaštieľne 
hry sa však slávnostne otvorili 
už v sobotu večer a to príhovo-
rom primátora mesta Spišská 
Belá Štefanom Bieľakom a 
galerijnej pedagogičky Daniely 
Kostkovej. Už tradične bolo toto 
oficiálne otvorenie kaštieľnych 
slávností venované divadlu pre 
dospelých divákov. V komédii 

Baby na palube sa sa nám pred-
stavili vynikajúce slovenské he-
rečky Oľga Belešová a Zuzana 
Martinková, ktoré podali veselé 
svedectvo o tom, že aj materská 
na pieskovisku môže byť vzru-
šujúca a zaujímavá.

Nedeľné popoludnie v 
kaštieli ponúkalo množstvo di-
vadelných predstavení či iných 
programov predovšetkým pre 
detských návštevníkov. Po-
poludnie slávnostne otvoril 
Čarodejník Modroplášť a ná-
sledne si deti vypočuli príbeh 
o Huncútovi Gašparovi (Diva-
dlo Concordia, B. Štiavnica), či 
marionetové divadlo o Červe-
nej čiapočke (Divadlo Žihadlo, 
Malacky). Vďaka interaktívne-
mu divadelnému predstaveniu 
Elá hop (Divadlo Piki, Pezinok) 
sa deti premenili na odvážnych 
rytierov, športovcov a hudob-
níkov. Nejeden malý vedátor 
sa potešil zábavno-vzdeláva-
ciemu predstaveniu Kúzelná 
fyzika.

Vo výtvarnej dielni si deti 

vyskúšali rôzne maliarske tech-
niky pod vedením učiteliek zo 
Základnej umeleckej školy 
v Spišskej Belej. V detskom re-
meselnom mestečku sme mohli 
nazrieť do prostredia plného 
tradícií a dozvedieť sa mnoho 
o bohatých remeselných zruč-
nostiach našich predkov. Počas 
celého slnečného popoludnia 

mohli deti skákať na trampo-
línach, nafukovacích hradoch, 
ochutnať cukrovú vatu alebo 
sa zúčastniť rôznych zábav-
ných aktivít, ktoré ponúkali 
naši šikovní dobrovoľníci z Fa-
ceClubu. Rodičia sa zabávali na 
vystúpeniach alebo si jednodu-
cho vychutnávali prechádzku v 
parku.

Kaštieľne hry napísali devätnástu kapitolu

Na základe výzvy mesta 
Spišská Belá na predkladanie 
projektov na čerpanie participa-
tívneho rozpočtu mesta Spišská 
Belá pre rok 2017 bolo v určenej 
lehote podaných 8 projektových 
zámerov (žiadostí) na získanie 
finančných prostriedkov z roz-
počtu mesta.

Dňa 14. júna 2017 sa uskutoč-
nilo pracovné stretnutie členov 
hodnotiacej skupiny participa-
tívnej komunity k vyhodno-
teniu predložených projektov. 
Hlavným cieľom bolo hodno-
tenie predložených a odpre-
zentovaných projektov, vyko-
munikovanie si a odsúhlasenie 
výšky poskytnutej podpory a 
oboznámenie sa s pravidlami 
čerpania a implementácie pro-
jektov podporených z partici-
patívneho rozpočtu.

Hodnotiaca skupina bola v 
zložení:

1. Helena Zadžorová  (zá-
stupca za projekt Jazykový 
camp)

2. Radoslav Grivalský (zá-
stupca za projekt Za zelenou)

3. Martin Siska (zástupca za 
projekt Pumptrack)

4. Michal Grivalský (zástupca 
za projekt Hysteri fest 2017)

 Predkladateľ projektu Názov projektu
Žiadané 

EUR
Schválené 

EUR
Občianske združenie Moje 
mesto Spišská Belá

Detské ihrisko na 
Belianskom rybníku

2 000 2 000

Cirkevný zbor ECAV Spišská 
Belá

Obnova hrobky Samuela 
Webera na cintoríne

700 700

Bc. Radka Pivovarníková, 
Spišská Belá

Sídliskové hry (na Mierovej 
ulici)

350 350

Miroslav Horničák, Spišská 
Belá

Hysteri fest 2017 1 000 950

Martin Siska, Spišská Belá
Pumptrack pri Belianskom 
rybníku

1 500 1 450

Expression o.z. Spišská 
Belá

„Za zelenou“ 2 000 2 000

Bc. Miriam Bachledová, 
Spišská Belá

Jazykový CAMP 1 850 1 850

MO Slovenského 
rybárskeho zväzu Spišská 
Belá

Podpora mladých 
športových rybárov –(letný 
tábor) a družstva muškárov

700 700

Spolu 10 100 10 000

5. Radka Pivovarníková             
(zástupca za projekt Sídliskové 
hry)

Schválené projekty v rámci participatívneho rozpočtu

Uvedené projekty sa môžu ihneď začať realizovať odo dňa schválenia a musia sa ukončiť do konca tohto 
roka.

PREHĽAD SCHVÁLENÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
PRE JEDNOTLIVÉ PROJEKTY Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU:

6. Ľubomír German (zástup-
ca za projekt Obnova rodinnej 
hrobky Samuela Webera)

7. Jozef Kuna (zástupca za 
projekt Detské ihrisko na Be-
lianskom rybníku)

Spoločenská kronika 
V MÁJI 2017

• narodili sa: Čižiková Tereza, DopirákováLiliana, Džadoň 
Filip, HeutschyZarra, Hudáková Dominika, Ignácz Jakub, Šču-
ková Diana, Tomasová Diana, Tropp Patrik.

• navždy nás opustili: Mária Galliková vo veku 78 rokov, 
Heldák Daniel vo veku 59 rokov, Ján Kučma vo veku 52 rokov, 
Mišalko Ján vo veku 55 rokov, Novoroľníková Alica vo veku 67 
rokov, Pitoniaková Irena vo veku 87 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Albín Porubovič – 92 rokov, 
Anna Chovancová – 91 rokov, Alojz Lenkavský – 85 rokov, 
Rozália Labusová – 80 rokov, Tibor Baraňák – 75 rokov, Oľga 
Pavelková – 75 rokov, Margita Stoklasová – 75 rokov, Ružena 
Koščáková – 70 rokov, Ružena Rezníčková – 70 rokov.
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Ako pre každé mesto, tak 
aj pre Spišskú Belú sú kľúčoví 
ľudia. Ľudia, ktorí chodia s 
„otvorenými očami“, ktorým 
záleží na mieste, kde žijú, ktorí 
premýšľajú, ktorí chcú a tvoria 
pozitívne zmeny vo svojej komu-
nite. Tí, ktorí vedia, čo prospeje 
im, ich rodinám, či celej spoloč-
nosti a vytvárajú tak naše mesto 
atraktívnejším.

A čo my mladí? Chceme aj 
my Sp. Belú odlíšiť a spraviť 
viac našou?

Aj ty chodíš s „otvorenými 
očami“, častokrát snívaš, čo by 
si vytvoril, čo by bolo zaujímavé 
pre teba a pre ostatných? Fun-
guješ v rôznych spolkoch a vidíš 
priestor na zlepšenie, inováciu či 
pokrok? Máš odvahu a odhod-
lanie zrealizovať svoje nápady 
a riešiť problémy? Poď s nami 
vytvoriť priestor pre nás, pre 
mladých, ktorí chcú tvoriť. Veď 
načo je tvor, ktorí netvorí!

Mládežnícky parlament 
nebude len o vyjadrení názoru 

V čase od 7. februára do 26. 
mája 2017 sa žiak 9. ročníka Sa-
muel Putovný zúčastnil postupu 
z okresného kola geografickej 
olympiády na krajské kolo GO 
v Prešove, kde skončil na pek-
nom 2. mieste. 26. mája 2017 nás 
úspešne reprezentoval aj na celo-
štátnom kole GO v Košiciach, kde 
strávil dva dni poznávaním zaují-

V dňoch 22. 5. a 23. 5. 2017 
deti predškolských tried  MŠ na 
Mierovej ulici prijali pozvanie 
ZUŠ – odbor hudobný. Deti sa 
počas návštevy mohli oboznámiť 
s rôznymi hudobnými nástrojmi, 
mohli si zahrať na jednotlivé hu-
dobné nástroje, spoločne spievali, 
tancovali, rytmizovali a to všetko 
hravou formou , za pomoci ab-
solventov tohto odboru, ktorí 
malých kamarátov sprevádzali 
školou a jednotlivými trie-
dami. Deti neskrývali radosť 
a nadšenie z poznania nového. 
Niektoré deti hudobné nástroje 
poznali, ale tu mohli počuť ich 

V nedeľu 23. júla 2017 o 17.00 
h sa uskutoční v mestskej kinosá-
le v Spišskej Belej (Petzvalova 18) 
odborná prednáška o Feldenkrai-
sovej metóde. Prednášku bude 
viesť Jorga Hanesová, certifiko-
vaná lektorka MBS Feldenkrai-
sovej metódy, s vyše 20-ročnou 
praxou v tejto oblasti. Vstup na 
prednášku je BEZPLATNÝ.

Feldenkraisova metóda je 
vedecký systém vyvinutý s cie-
ľom odstraňovať obmedzenia 
v pohybe a zmierňovať rôzne 
druhy bolesti prostredníctvom 
lepšieho vnímania svojho tela. 
Rozšírenie možností pohybu, 
ktorý klient pomocou tejto 

Pred 210 rokmi sa v Spišskej 
Belej narodil svetoznámy vyná-
lezca, fyzik a matematik Jozef 
Maximilián Petzval (6. januára 
1807). Pri tejto príležitosti vám 
počas celého roka 2017 prináša-
me prostredníctvom fotografií 
pohľad na jeho pútavý život 
a dielo. Viac o tejto fascinujú-
cej osobnosti sa dozviete na 
stránkach Mesta Spišská Belá 
www.spisskabela.sk alebo pria-
mo v Múzeu J. M. Petzvala v 
Spišskej Belej. Už počas života 

Naj geograf na našej škole
mavosti Košíc a reprezentovaním 
našej školy.  Žiakovi Samuelovi 
srdečne blahoželáme, ďakujeme 
za úspešnú reprezentáciu našej 
školy a v ďalšom štúdiu na 
gymnáziu D. Tatarku v Poprade 
mu prajeme veľa, nielen geogra-
fických úspechov.

Mgr. Neupauerová Marta
ZŠ M. R. Štefánika

Bezplatná prednáška 
o Feldenkraisovej metóde

metódy dosahuje, vedie k zlep-
šovaniu telesných funkcií a 
zvyšuje všeobecný pocit telesnej 
a duševnej pohody. Feldenkrais 
pomáha napríklad aj športov-
com a tanečníkom zlepšovať ich 
výkony, ale môže veľmi prospieť 
aj ľuďom po úrazoch alebo s rôz-
nymi zdravotnými problémami, 
ktorí sa vďaka nej môžu začať 
pohybovať s väčšou ľahkosťou 
a radosťou. Prednáška je určená 
všetkým vekovým kategóriám a 
teda túto metódu môžu cvičiť 
všetci od niekoľkotýždňových 
detičiek až po seniorov.

Viac o metóde na: www.fel-
denkrais.sk

Mladí vs. Mesto – Iniciatíva 
k založeniu Mestského 
mládežníckeho parlamentu

a už vôbec nie o kritizovaní, či 
ukazovaní prstom. Spoločne bu-
deme budovať! Verzus, pretože 
parlament má byť partnerom ve-
deniu mesta Spišská Belá, má sa 
stať oporným bodom v hľadaní 
potrieb mladých ľudí, vo vytvá-
raní riešení a najmä v realizácií 
nápadov a konkrétnych riešení. 
Obrovský priestor pre teba a 
tvoju iniciatívu.

Ako sa môžem zapojiť? Spo-
lu budeme v priebehu najbližších 
mesiacov hľadať a nastavovať 
systém možného fungovania 
mládežníckeho parlamentu v 
podmienkach nášho mesta, bu-
deme hľadať potreby mladých, 
konkrétne problémy a ich rieše-
nia. Chceš sa pridať? Napíš na: 
miriambachledova@gmail.com, 
my ťa skontaktujeme a dohod-
neme si spoločné stretnutie. Hoci 
mládežnícky parlament plánu-
jeme založiť neskôr (po určitej 
spoločnej diskusii), už teraz ťa 
pozývame zapojiť sa do iniciatívy 
prípravy jeho založenia.

sa Petzvalovi dostalo veľa pôct a 
uznaní. Stal sa členom viedenskej 
akadémie vied (1849), korešpon-
dentom Uhorskej akadémie vied 
(1873) a čestným členom Jednoty 
českých matematikov (1881). Bol 
mu udelený šľachtický titul Josef 
Ritter von Petzval a dostal titul 
dvorného radcu. Jozef Maximi-
lián Petzval bol vyznamenaný 
Rádom Františka Jozefa za 
zásluhy o rozvoj v oblasti vedy 
a techniky, ktorým boli odme-
ňovaní občania monarchie.

Zo života J. M. PetzvalaZo života J. M. Petzvala

Predškoláci na návšteve v ZUŠ
zvuk a vidieť skutočnú veľkosť 
nástroja. Na záver sa deti stretli 
v spoločenskej miestnosti, kde 
dostali omaľovánky a spoločne 
s absolventmi, pedagógmi a za 
sprievodu všetkých hudobných 
nástrojov si zaspievali pieseň 
Červené jabĺčko. Nechýbal ani 
potlesk detí, ako odmena za 
pekne strávené dopoludnie. 
Poďakovanie patrí vedeniu, pe-
dagógom ZUŠ a ich absolventom 
za vydarenú a pekne pripravenú 
akciu. Už teraz sa tešíme na ďal-
šie stretnutia.

Ivana Šimoňáková
učiteľka MŠ Sp. Belá
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NOVOOTVORENÁ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Marek Polakovič
advokát

Petzvalova 15, 
Spišská Belá

mobil: 0911 501 832
marek.polakovic@yahoo.com • www.akpolakovic.sk

MDD sme tento rok oslávili 
ako je u nás zvykom pohybom 
a radosťou z neho. Na žiakov 
čakala súťaž s názvom „Mini 
Sparťan race“, v ktorej si otes-
tovali svoju kondíciu, obratnosť, 
silu a rýchlosť všetci, ktorí mali 
chuť a nebolo ich málo. Na sú-
ťažiacich čakal „prechod ponad 
priepasť“, kotúľanie pneumati-
ky, nosenie závaží a netradičný 
beh na 60 metrov s prekážka-
mi. Najlepšími „Sparťanmi“ 
sa stali: 

• za 5. ročník: Františka 

Plány na leto sú u každého 
v plnom prúde a ani FaceClub 
neotáľa a pripravuje pre vás 
skvelý letný program!

Počas letných prázdnin budú 
priestory Faceclubu otvorené aj 
doobeda. Každý deň od 9.00 
do 14.00 h si pre vás naši dob-
rovoľníci pripravia atraktívny 
program. Budú to dni s rôznym 
prívlastkom: športový, vzde-
lávací, dobrovoľnícky, herný 
a ďalšie. Naši animátori už 
intenzívne pracujú na progra-
me, a určite sa máte na čo tešiť. 
Opäť raz vsadíme na Inšpiráciu, 
Zážitok a Rast.

Vďaka podpore z participa-
tívneho rozpočtu mesta Spišská 
Belá pre rok 2017 FaceClub môže 
odštartovať nový projekt pre 
rozvoj jazykových schopností 
detí a mládeže. Pôjde o jazyko-
vé campy v angličtine, ktoré po-
núknu nezabudnuteľný zážitok, 
nové priateľstvá, dobrodružstvá, 
zbúranie strachu z cudzieho ja-
zyka, a taktiež posun v komu-
nikačných schopnostiach. Jazy-
kové campy budú prebiehať na 
princípe denného tábora počas 
piatich dní v týždni, konkrétne 
v termínoch:

• 17. – 21. júl – skupina nad 

V rámci zberu biologic-
ky rozložiteľného odpadu 
(bioodpadu) v Spišskej Belej 
mesto ponúka obyvateľom 
mesta možnosť požiadať o 
bezplatné poskytnutie novej 
plastovej nádoby hnedej far-
by na zber tohto odpadu. Táto 
nádoba vám nahradí doterajšie 
plastové vrecia, ktoré ste po-
užívali. Do toho odpadu patrí 
odpad z domových záhrad 
(najmä pokosená tráva, kvety, 
štiepka, piliny, lístie, odpad z 
ovocia a zeleniny, či burina), 
ale aj kuchynský odpad z 
domácností. Takýto odpad 
po jeho vyzbieraní mesto 
umiestňuje v kompostárni.  
Každý rodinný dom, ktorý 
produkuje takýto odpad, môže 
požiadať mesto o jednu takúto 
nádobu a má na výber z dvoch 
veľkostí zberných nádob, a to 
120 litrovú (veľkosť klasickej 
zbernej nádoby) alebo 240 
litrovú. Vývoz tohto odpadu 

Požiadajte o nádobu 
na bioodpad

bude zabezpečovať Mestský 
podnik Spišská Belá s.r.o. v 
zmysle harmonogramu se-
zónne (v tzv. vegetačnom 
období). Tí obyvatelia, ktorí 
majú záujem o takúto zbernú 
nádobu (aby nemuseli tento 
odpad uskladňovať v plasto-
vých vreciach), majú možnosť 
kontaktovať mestský úrad - Bc. 
Danielu Hudačekovú, tel.: 052/
468 05 08, osobne č. dverí 2 na 
prízemí mestského úradu ale-
bo mailom hudacekova@spis-
skabela.sk. Tam bude vedený 
zoznam záujemcov aj tých, 
ktorým bude nádoba poskyt-
nutá. Uvedené nádoby budú 
k dispozícii v 2. polovici júla a 
mesto zabezpečí ich postupnú 
distribúciu, avšak na začiatok 
budú v obmedzenom počte. V 
prípade väčšieho záujmu budú 
ďalšie nádoby distribuované 
postupne po ich zakúpení. 
Nákup nádob bude financo-
vaný z rozpočtu mesta.

Medzinárodný deň detí
Wožniaková a Sebastián Han-
gurbadžo

• za 6. ročník: Viktória Čar-
nogurská a Kristián Vojček

• za 7. ročník: Diana Besky-
dová a KevinRybovič

• za 8. ročník: Tatiana Gall-
schneiderová a Kristián Svitana

• za 9. ročník: Matej Belon-
čák

Víťazom gratulujeme, ale 
zároveň gratulujeme všetkým 
súťažiacim a nielen im preto-
že tento deň patril všetkým 
deťom.

Počas leta bude Faceclub 
otvorený aj doobeda

13 rokov (Marcel &Aďka)
• 24. – 28. júl – skupina pod 

13 rokov (Vlaďka, Aďka, Klára)
• 14. – 18. august – skupina 

pod 13 rokov (Vlaďka, Karmen, 
Klára)

• 21. – 25. august – skupina 
nad 13 rokov (Marcel, Karmen)

Každá skupina bude mať 
vlastných lektorov a program 
bude obsahovať hry, aktivity, 
prácu v tímoch, prácu na pro-
jektoch, výjazdy do prírody či do 
iných zaujímavých kútov mesta. 
Výučba nebude prebiehať bež-
nou formou, ale práve naopak, 
cez bežné denné situácie bude-
me pracovať na zdokonalení 
vyjadrovania, slovnej zásoby 
a najmä na odbúraní strachu z 
rozprávania. Účasť na campoch 
si nevyžadujú vaše financie, ale 
vyžadujeme od vás odhodlanie 
na sebe pracovať, motiváciu 
zlepšovať sa v jazykových 
schopnostiach a chuť sa zapojiť 
a byť aktívny. Na každý kurz 
budeme prijímať 10 účastníkov, 
pre zaručenie individuálneho 
prístupu. Takáto ponuka sa 
neodmieta, preto píš na: mi-
riambachledova@gmail.com, 
zisti viac a nenechaj si ujsť 
voľné miesta.

Belianskym hokejbalistom 
pribudli uplynulý víkend do 
zbierky ďalšie dve trofeje! Na 
Slovenskom pohári, ktorý je 
známy aj ako Mamut Cup, 
si 16. – 18. júna 2017 v De-
vínskej Novej Vsi vybojovali 
kategórie U10 a U12 bronz. 
Okrem 3. miesta si naši hráči 
odniesli aj ocenenia pre jednot-
livcov. V kategórii U12 získala 
ocenenie Najlepší obranca Vik-
tória Vaverčáková a v kategórii 
U10 získala ocenenie Najlepší 
obranca Natália Džadoňo-
vá. Touto cestou vyslovujeme 
poďakovanie aj trénerom 
družstiev Jánovi Zadžorovi, 
Dávidovi Reľovskému a Pat-
rikovi Vaverčákovi.

KONEČNÁ TABUĽKA U10
1. HBK Kometa Vrútky, 2. 

HBK Medokýš Martin, 3. MŠK 
Spišská Belá, 4. CVČ LordsBall 
Svit, 5. ŠK Rebels 91 Topoľčany, 
6. L2 Hockey Gajary Flames, 7. 
MŠK Worms Kežmarok

Hráči MŠK Spišská Belá 
U10: Tetemonte Kristián, Zem-
janek Matej, Bonk Marek, Dža-
doňová Natália, Novobilský To-

máš, Rezničák Kristián, Simonis 
Artúr, Kuchta Dávid, Alexyová-
Sindy, Gurka Daniel, Potočka 
Šimon, Naništa Jakub, Szabo 
Tomáš, Požgay Marko.

Kompletné výsledky nájdete 
na: www.hokejbal.sk/?q=clanok/
rozpis-zapasov-mamut-cup-u10/
1685

KONEČNÁ TABUĽKA U12
1. HBK Kometa Vrútky, 2. 

HBC Iepurii Negri DNV, 3. 
MŠK Spišská Belá, 4. ŠK Rebels 
91 Topoľčany, 5. HBK Medokýš 
Martin, 6. ŠK 98 Pruské, 7. MŠK 
Worms Kežmarok, 8. HBC Lepu-
rii Albi DNV, 9. Salezko Banská 
Bystrica, 10. ŠK HOGO Žilina

HRÁČI MŠK Spišská Belá 
U12: Patrik Františka, Marko 
Tomas, Dávid Božoň, Adam 
Frankovský, Samuel Plučin-
ský, Miriam Kvasňáková, Vik-
tória Vaverčáková, Timotej 
Knapík , Patrik Vaverčák, Ad-
rián Duľa, Alex Doša, David 
Novajovský, Marek Brejčák, Se-
bastián Martinko.

Kompletné výsledky nájdete na: 
www.hokejbal.sk/?q=clanok/rozpis-
zapasov-mamut-cup-u12/1686

Na Mamut Cup-e sa umiestnila 
U10 aj U12
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V priebehu školského roku 
2016/2017 si pri príležitosti 210. 
výročia narodenia J. M. Petzvala 
naša škola pripravila súbor akti-
vít spojených s jeho životom.

Prvou zaujímavou aktivitou 
bolo spoločné čítanie knihy o 
J. M. Petzvalovi z biografickej 
knihy M. Valehrachovej Kúzel-
ník spod Kahlenbergu, ktoré 
pripravili p. uč. Mgr. I. Vas-
jukováa Mgr. S. Lorenčíková. 
Dramatizované čítanie žiakov 
5. ročníka bolo spojené s bese-
dou o živote slávneho rodáka 
s Mgr. L. Bieľakovou z Múzea 
J. M. Petzvala, ktoré naši žiaci 
navštívili v rámci svojej výučby 
v apríli tohto roku. Žiaci, ktorí 
správne odpovedali na otázky, 
získali zaujímavú publikáciu 
od Mgr. M. Chomu, s ktorým sa 
neskôr uskutočnila beseda. Žiaci 
1. stupňa sa zapojili do výtvarnej 
súťaže pod názvom Rodný dom 
J. M. Petzvala a žiaci 2. stupňa 
do súťaže o najkrajšiu fotografiu 

FaceClub a Občianske 
združenie Expression počas 
predlženého víkendu (8. – 11. 
jún) figurovali ako partnerská 
organizácia v medzinárodnom 
projekte Európa pre občanov s 
názvom Festival Za Hranice spo-
lu s mestami či organizáciami zo 
Slovenska, Česka, Maďarska a 
Poľska. V priebehu štyroch dní 
strávených v Trstenej členovia 
delegácie Faceclubu absolvova-
li spoločný program s ostatnými 
partnermi, kde si vymieňali skú-
senosti, dávali si príklady dobrej 
praxe a nadväzovali kontakty a 
priateľstvá. Súčasťou bol taktiež 
bohatý sprievodný program, a to 
workshopy, dobrovoľnícke ak-

V úvode júna sa uskutočnil 
posledný koncert pre klientov 
Sanatória v Tatranskej Kotline. 
Naši žiaci aj tentokrát svojou 
hrou predviedli naozaj skvelé 
výkony, ktoré boli ocenené 
dlhým potleskom zúčastnených 
poslucháčov. Počas koncertu 
sme skonštatovali, že účasťou 
poslucháčov to bol doposiaľ naj-

ZŠ J. M. Petzvala oslávila Petzvalove narodeniny rôznymi 
zaujímavými aktivitami

Spišská Belá očami žiakov. Naj-
úspešnejšími žiakmi boli P. Lopa-
tovská z 9.A, E. Bieľaková z 5.A, 
P. Halčinová, D. Čarnogurská z 
8.B triedy. Základná škola odme-
nila týchto žiakov peknou cenou, 
žiaci dostali pero s názvom školy, 
kľúčenku s logom školy a knihu. 
Ďalšou vydarenou aktivitou bol 

vedomostný kvíz o živote a diele 
nášho významného belianskeho 
rodáka, ktorý sa uskutočnil 17. 
mája. Žiaci preukázali skvelé 
vedomosti a výhercovia si od-
niesli na pamiatku krásnu cenu 
– publikáciu o J. M. Petzvalovi. 
Všetci súťažiaci dostali DVD 
– Región Belianske Tatry, ako 

peknú spomienku na tento 
deň. Ceny pre víťazov venovalo 
Mesto Spišská Belá, žiakom ich 
odovzdala PhDr. A. Olekšáková, 
členka trojčlennej poroty. Garan-
tom vedomostného kvízu bol Dr. 
J. Tomeček. Učitelia cudzích jazy-
kov pripravili výstavu žiackych 
prác venovaných osobnosti J. M. 
Petzvala. Nápadité trojrozmerné 
projekty vytvorené žiakmi 6. – 8. 
ročníka obohatili štvrtáci zaují-
mavými kresbami a vlastnoručne 
vyrobenými ďalekohľadmi.

Vymenované aktivity boli 
obohatením pre všetkých žiakov 
našej školy, prostredníctvom nich 
si zopakovali a rozšírili vedo-
mosti o J. M. Petzvalovi, podľa 
ktorého bola naša škola 1. januára 
2008 pomenovaná. Vďaka patrí 
všetkým, ktorí svojím pričine-
ním prispeli k vytvoreniu spo-
mienky na fyzika a matematika, 
zakladateľa modernej optiky J. 
M. Petzvala, rodáka zo Spišskej 
Belej. ZŠ J. M. Petzvala

Faceclub ako partner 
v medzinárodnom projekte

cie, festival netradičných špor-
tov, komunitné trhy či diskusia 
s europoslancom. Počas celého 
projektu bol dávaný veľký 
dôraz na dôležitosť aktívneho 
prístupu mladých ľudí a silu 
dobrovoľníctva. Vyvrcholením 
celého programu sa stal Adre-
nalinRace, preteky s množstvom 
prekážok, kde bola nutná nielen 
vytrvalosť, ale aj tímový duch. 
Naše štvorčlenné družstvo 
krásne reprezentovalo odhod-
lanosť „Belančana“ a dokázalo 
tímovosťFaceclubáka. Faceclub 
v tomto projekte nezastupoval 
len Občianske združenie Ex-
pression, ale aj Spišskú Belú.

Miriam Bachledová

Hudba lieči
väčší koncert v tomto školskom 
roku. Touto cestou ďakujeme 
všetkým rodičom za doterajšiu 
celoročnú spoluprácu na kon-
certoch, za pomoc pri prevoze 
nástrojov a detí a tiež zato, že 
sa tak staráte o vzdelávanie a 
výchovu svojich detí. 

Mgr. Zuzana Kosturko, 
riaditeľka ZUŠ

Družstvo DHZ Spišská Belá 
sa zúčastnilo 17. júna nočnej 
hasičskej súťaže v Hranovnici, 
ktorú organizoval DHZ Hra-
novnica v areáli Lúčka. Súťažilo 
sa v disciplíne útok a najlepšie 
túto disciplínu zvládol tím DHZ 
Spišská Belá s časom 16:73. Do-

mov sme si zároveň odniesli aj 
ocenenie pre jednotlivca Najlep-
ší prudár, ktorým sa stal Matúš 
Krempaský s časom 15:50.

Gratulujeme a prajeme ešte 
mnoho výborných výsledkov 
do tohtoročnej vynikajúco za-
čatej sezóny!

Nočnú hasičskú súťaž vyhral 
DHZ Spišská Belá

Stále môžete podávať žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ
Materská škola na Mierovej ulici oznamuje všetkým rodičom, že 
aj naďalej môžu podávať žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej 
školy a to:
– pre Elokované pracovisko Zimná 47 od 3 rokov do 6 rokov,
– pre Elokované pracovisko Letná 5 od 2 rokov do 6 rokov,

do 17. júla 2017.
Prijaté deti budú rozdelené do tried podľa veku.
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Svetový deň pohybu – World 
Challenge Day rozhýbal aj v 
tomto roku naše mesto. 31. 
mája 2017 sme sa v pohybo-
vom zápolení porovnávali s 
partnerským mestom Nováky 
a v rámci národnej súťaže boli 
výsledky dosiahnuté v našich 
mestách navzájom porovnané. 
V tejto aktívny pohyb podpo-
rujúcej súťaži vyhrala Spišská 
Belá, kde sa do výzvy zapojilo 
6 581 ľudí. V Novákoch to bolo 
4 263 osôb.

Do športových aktivít sa za-
pojili Spišskobeľania a návštev-
níci mesta všetkých vekových 
skupín. Hlavne však deti a mlá-
dež, ktorých záujem o športové, 
pohybové a súťažné aktivity bol 
najväčší. Účasť na jednotlivých 
športoviskách bola pomerne 
dobrá. Najväčší záujem bol o 
aktivity na základných školách 
nielen priamo v Spišskej Belej, 
ale aj na školách v obvode 
školského úradu Spišská Belá. 
Športové aktivity sa koncentro-
vali prevažne do areálov škôl, 
kde sa o športovcov starali ko-
ordinátori podujatia. Aktivity 

Až 3 553 účastníkov sa v Spišskej Belej aktívne zapojilo 
do CHALLENGE DAY 2017

(športové, súťaže, pohybové, 
silové…) prevádzali na jednot-
livých základných školách, špe-
ciálnych základných školách, v 
materských školách a centre 
voľného času školského úradu 
Spišská Belá. Na pohybové ak-
tivity deti, ale aj občania mesta 
využili cyklochodník, futbalový 
štadión, ihriská, kde svojimi 
výkonmi podporovali mesto v 
národnej súťaži.

Do aktivít Challenge Day sa 
zapojili aj členovia Faceclubu, 
ktorí v popoludňajších hodinách 
pripravili na námestí zaujímavé 
pohybové disciplíny, ako napr. 
skákacie nohy, streetbalový kôš, 
slackline. Účastníkom podujatia 
bola aj Aquabela, ktorá je svojimi 
pohybovými aktivitami známa 
nie len v Spišskej Belej, ale aj 
v širšom okolí. Že vysoký vek 
nie je prekážkou v pohybových 
aktivitách, nás presvedčili 
naši starší občania zo Zaria-
denia opatrovateľskej služby. 
Z miestnych podnikov sa do 
aktivít ChallengeDay zapojili 
pracovníci výrobného družstva 
JAVORINA, ktorí zabehli štafe-

tový maratón. Ženy si zacvičili 
na trampolínach a zatancovali 
pri zumbe. Aj jednotliví obča-
nia, či návštevníci nášho mesta 
prišli zaregistrovať svoje po-
hybové aktivity do Infocentra, 
kde boli odmenení náramkami 
a nálepkami so symbolom Chal-
lenge Day.

Tohtoročný CHALLENGE 
DAY sa začal pekným úspe-
chom ešte pred jeho samotným 
štartom a to ocenením AŠPV 
SR za rok 2016 pre riaditeľku 
Centra voľného času v Spišskej 
Belej Mgr. Alenu Schurdakovú, 
ktoré jej udelil Výkonný výbor 
Asociácie športu pre všetkých 
Slovenskej republiky. Ocenil 
tým jej prácu pri organizovaní 
Challenge Day v Spišskej Belej.

Challenge Day je súťažou 
miest s približne rovnakým 
počtom obyvateľov, ktorí sa v 
priebehu dňa zapoja do ľubo-
voľných pohybových aktivít, 
zvyšujúcich pulzovú frekvenciu, 
ako napr. chôdza, beh, plávanie, 
bicyklovanie, tanec, aerobic, zá-
bavné pohybové hry a pod., v 
trvaní nepretržite 15 minút.

Po vyhodnotení zapojenia sa 
občanov a návštevníkov mesta 
do aktivity, môžeme uviesť tieto 
výsledky: Challenge Day mesta 
Spišská Belá s 53,988 % účasťou 
všetkých obyvateľov v meste. 
Do športovania sa zapojilo 3553 
obyvateľov (o 501 účastníkov 
viac ako minulý rok) a návštev-
níkov mesta, z toho 2859 detí 
a mládeže zo škôl a školských 
zariadení v správe školského 
úradu Mesta Spišská Belá.
Ďakujeme všetkým, ktorí 

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

Veľké poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
akcii a to hlavne organizáto-
rom, ktorí túto peknú aktivitu 
pripravili, primátorovi mesta 
za podporu podujatia a Asociácii 
športu pre všetkých Slovenskej 
republiky, ktorá túto aktivitu na 
národnej úrovni zastrešovala.

Dúfame, že podobne sa stret-
neme aj na budúci rok a urobíme 
niečo pre seba, svoje zdravie a 
svoje mesto.

Mladí hokejbalisti MŠK Spiš-
ská Belá kategórie U13 sa počas 
víkendu 16. – 18. júna zúčast-
nili prestížneho hokejbalového 
turnaja Fair Cup v Prahe pod 
vedením trénera Miroslava Bur-
dička. Naši belianski chlapci sa 
predstavili hneď v prvom zápase 
na výbornú a získali prezývku 
“mašina na góly”, ktorá ich vy-
stihovala až do samotného konca 

turnaja, ktorý im priniesol pohár 
pre víťaza!

S výsledkom je mimoriadne 
spokojný aj tréner našej reprezen-
tácie v Prahe Miroslav Burdíček:
„Dokázali sme to. Spišská Belá 
v Prahe vyhrala všetkých šesť 
zápasov. Aj keď sme vo finále 
najprv prehrávali s Gajarmi, na-
pokon sme vyhrali 2:1! Chlapci 
nádherne reprezentovali svoje 

mesto. Ďakujem im aj rodičom, 
ktorí tu s nami boli. Bola to 
krásna cesta a krásne prežitie 
hokejbalu v Prahe, kde sme doká-
zali vyhrať medzinárodný turnaj. 
Ďakujeme organizátorom za milé 
spomienky, ktoré si odnášame z 
Prahy a pozdravujeme všetkých 
kamarátov a našich priateľov z 
ostatných tímov. Tešíme sa, že 
sme vás všetkých spoznali a 

mohli s vami zažívať túto vyni-
kajúcu atmosféru. Ďakujeme!”

Fair Cup je hokejbalový tur-
naj mladších žiakov (v aktuálnej 
sezóne ročníky 2004 a mladší), 
ktorého cieľom je konfrontovať 
v závere ligovej sezóny 2016/
2017 vybrané tímy tejto vekovej 
kategórie. Fair Cup je od svojho 
prvého ročníka pripravovaný 
výhradne pre kategóriu mladších 
žiakov a koná sa vždy za účasti 
šiestich vybraných tímov. Viac o 
turnaji na: www.faircup.cz

Tím Sp. Belá: Miroslav Burdí-
ček – tréner,  Lukáš Pajer, Milan 
Kapral, Denis Kuchta, Lukáš 
Kubis, Janko Grich, Peter Kostka, 
Kristián Burdíček, Dominik Krup-
jak,Timotej Bockai, Peter Knapik, 
Adrián Miklas, Filip Mesar, Mário 
Alexy, Adrian Kubis.

KONEČNÉ UMIESTNENIE 
NA FAIR CUP-e 2017

1. MŠK Spišská Belá, 2. L2 
Hockey Gajary Flames, 3. Ježci 
Heřmanův Městec, 4. HBC Pl-
zeň, 5. HBC Hostivař, 6. JTEKT 
Svítkov Stars

Počas školského roka sa v našej škole vyučuje 
množstvo predmetov, ktoré pomáhajú našim žia-
kom v ich umeleckom rozvoji. K takýmto predme-
tom patria aj  hra v orchestri a spevácky zbor. Medzi 
deťmi obľúbené predmety, ktoré si ale vyžadujú 
obetovanie množstva doteraz možno voľného času, 
ktoré deti mali do tretieho ročníka v štúdiu na našej 
škole. Spočiatku sa možno mnohým zdalo nereali-
zovateľné to, že deti majú chodiť okrem nástroja a 
náuky aj na ďalší skupinový predmet, realita však 
ukázala niečo iné. A to sa odzrkadlilo aj na koncerte, 
ktorý sa konal 19.6. v kinosále mestského úradu. 
Celkovo vystúpilo spolu na koncerte 45 žiakov, kto-
rí s úsmevom na tvári interpretovali filmovú hudbu. 
Vystúpili sólisti v hre na gitare, štvorručnej hre na 

Spišská Belá víťazom hokejbalového turnaja Fair Cup v Prahe

Záverečný koncert komorného orchestra 
a dievčenského speváckeho zboru ZUŠ

klavíri a tiež spevácky zbor pod vedením Michala 
Paľka. Všetky tieto vystúpenia boli umocnené tým, 
že ich doprevádzal komorný orchester, kde nám 
tentokrát prišli (v hre na sláčikové nástroje, ktoré 
máme v pláne začať vyučovať od septembra – vi-
olončelo, kontrabas) na naše pozvanie vypomôcť 
študenti Košického konzervatória. Koncert tohto 
typu sme zaradili k tradičným koncertom, ktorým 
chceme verejnosti interpretovať diela naštudované 
počas celého roka v oboch predmetoch. Preto sa 
nesmierne tešíme účasti rodičov, ktorí si našli čas a 
prišli podporiť nás a svoje deti. Najväčšou odmenou 
pre nás je Váš potlesk a ďalšia podpora Vašich detí 
navštevovať tieto, pre nich potrebné predmety.

Mgr. Zuzana Kosturko, riaditeľka ZUŠ
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KONEČNÉ PORADIE MŠK SLAVOJ SPIŠSKÁ BELÁ
VO FUTBALOVÝCH SÚŤAŽIACH V ROČNÍKU 2016 – 2017

Klub Z V R P Skóre B +/- FP
1 FK Poprad B 24 22 1 1 109:21 67 31 66.79
2 TJ Tatran Ľubica 24 17 3 4 75:28 54 18 65.71
3 ŠK Harichovce 24 14 5 5 80:41 47 11 63.86
4 MŠK Slavoj Spišská Belá 24 14 3 7 57:39 45 9 64.18
5 FK 1931 Hranovnica 24 13 2 9 65:41 41 5 62.18
6 TJ Slovan Nálepkovo 24 12 2 10 55:47 38 2 63.82
7 TJ Nový život Kluknava 24 10 3 11 43:60 33 -3 61.54
8 FK 05 Levoča 24 8 3 13 48:66 27 -9 60.61
9 FK Prakovce 24 8 3 13 36:63 27 -9 60.5
10 FK Veľká Lomnica 24 8 2 14 55:63 26 -10 60.75
11 OFK Kravany 24 5 4 15 38:89 19 -17 62.54
12 FK Slovan Helcmanovce 24 3 5 16 27:85 14 -22 52.58
13 TJ Slovan Smižany 24 3 2 19 18:63 11 -25 59.38

14
MŠK Tatran Spišské 
Vlachy (odstúpené)

0 0 0 0 0:0 0 0 59.75

Klub Z V R P Skóre B +/- FP
1 1. MFK Kežmarok 26 20 3 3 88:21 63 24 0
2 OFK Batizovce 26 18 1 7 75:32 55 16 0
3 OŠK Spišský Štvrtok 26 16 6 4 71:32 54 15 8.75
4 OFK Vikartovce 26 16 5 5 67:34 53 14 5.25
5 MŠK Slavoj Sp. Belá B 26 14 2 10 81:55 44 5 7.5
6 OFK Toporec 26 13 1 12 61:62 40 1 8.5
7 ŠK Zemedar PP - Stráže 26 11 6 9 48:43 39 0 0
8 TJ Družstevník Sp. Bystré 26 10 6 10 52:52 36 -3 1.25
9 TJ Tatran L. Teplička 26 10 3 13 53:72 33 -6 14
10 FK 49 Spišský Hrhov 26 8 3 15 50:67 27 -12 7.75
11 TJ Dunajec Sp. Stará Ves 26 6 5 15 37:75 23 -16 0
12 OFK Prebojník Hozelec 26 6 3 17 32:71 21 -18 0
13 OFK Veľký Slavkov 26 6 3 17 45:80 21 -18 8
14 FK Thermal Park Vrbov 26 2 5 19 31:95 11 -28 5.75

Klub Z V R P Skóre B +/- FP
1 MŠK Tesla Stropkov 28 23 3 2 109:24 72 30 83.72
2 FK Poprad 28 17 6 5 95:33 57 15 81.61
3 FK Spišská Nová Ves 28 17 2 9 66:37 53 11 79.15
4 MFK Vranov nad Topľou 28 15 4 9 77:35 49 7 70.14
5 ŠK Odeva Lipany 28 13 7 8 47:39 46 4 80.75
6 FK Košická Nová Ves 28 14 3 11 54:56 45 3 77.36
7 TJ Sokol Ľubotice 28 13 2 13 56:62 41 -1 74.68
8 FK Humenné 28 13 2 13 60:52 41 -1 74.76
9 FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 28 11 6 11 75:42 39 -3 81.54
10 SLAVOJ Trebišov 28 11 5 12 48:43 38 -4 74.44
11 MFK Slovan Giraltovce 28 9 9 10 39:60 36 -6 80.15
12 MFK Snina 28 8 4 16 44:64 28 -14 79.11
13 MŠK Slavoj Spišská Belá 28 6 4 18 32:100 22 -20 75.79
14 MFK Sobrance 28 5 5 18 34:77 20 -22 70.46
15 FK Svit 28 3 2 23 20:98 11 -31 78.07

16
FK Bodva Moldava nad 
Bodvou (odstúpené)

0 0 0 0 6:40 0 0 67.97

Klub Z V R P Skóre B +/- FP
1 FK Poprad 28 22 3 3 105:11 69 27 0
2 TJ Sokol Ľubotice 28 18 6 4 78:25 60 18 0
3 ŠK Odeva Lipany 28 19 3 6 101:24 60 18 0
4 FK Humenné 28 19 2 7 85:35 59 17 0
5 FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 28 16 6 6 58:27 54 12 0
6 MŠK Tesla Stropkov 28 14 5 9 63:34 47 5 0
7 FK Spišská Nová Ves 28 14 4 10 62:31 46 4 0
8 MFK Vranov nad Topľou 28 14 4 10 60:36 46 4 0
9 MFK Snina 28 13 4 11 64:42 43 1 0
10 SLAVOJ Trebišov 28 12 4 12 87:48 40 -2 0
11 FK Košická Nová Ves 28 8 6 14 37:51 30 -12 0
12 MFK Slovan Giraltovce 28 7 6 15 32:64 27 -15 0
13 MŠK Slavoj Spišská Belá 28 2 3 23 29:76 9 -33 0
14 FK Svit 28 2 2 24 11:103 8 -34 0
15 MFK Sobrance 28 1 0 27 19:251 3 -39 0

16
FK Bodva Moldava nad 
Bodvou (odstúpené)

0 0 0 0 6:39 0 0 0

Klub Z V R P Skóre B +/- FP
1 FK Vysoké Tatry 26 23 2 1 130:23 71 32 0
2 MŠK Spišské Podhradie 26 21 2 3 170:34 65 26 0
3 Spojená škola, Lendak 26 18 3 5 83:42 57 18 0
4 TJ Slovan Smižany 26 15 2 9 77:56 47 8 0
5 FK Družstevník Plavnica 26 15 2 9 106:42 47 8 0
6 MŠK Slavoj Spišská Belá 26 13 3 10 63:56 42 3 0
7 ŠK Nová Ľubovňa D 26 12 4 10 46:40 40 1 0
8 FK 05 Levoča 26 12 3 11 75:56 39 0 0
9 TJ Tatran Ľubica 26 11 4 11 69:51 37 -2 0
10 FK Svit 26 7 4 15 43:93 25 -14 0
11 FK Podolínec 26 6 4 16 43:99 22 -17 0
12 FK Pokrok SEZ Krompachy 26 5 1 20 39:107 16 -23 0
13 FAM Poprad 26 3 2 21 33:154 11 -28 0
14 1. MFK Kežmarok 26 2 2 22 29:153 8 -31 0

Klub Z V R P Skóre B +/- FP
1 Spojená škola, Lendak 26 25 1 0 117:10 76 37 0
2 FAM Poprad 26 20 1 5 75:46 61 22 0
3 MŠK Slavoj Sp. Belá 26 16 3 7 98:38 51 12 0
4 TJ Slovan Smižany 26 14 5 7 55:23 47 8 0
5 ŠK Nová Ľubovňa 26 13 6 7 70:32 45 6 0
6 FK Pokrok SEZ Krompachy 26 14 3 9 50:34 45 6 0
7 FK Podolínec 26 14 3 9 91:50 45 6 0
8 FK Družstevník Plavnica 26 11 3 12 88:59 36 -3 0
9 FK Vysoké Tatry 26 9 2 15 42:71 29 -10 0
10 FK 05 Levoča 26 8 4 14 80:92 28 -11 0
11 1. MFK Kežmarok 26 8 4 14 40:58 28 -11 0
12 MŠK Spišské Podhradie 26 7 0 19 32:99 21 -18 0
13 FK Svit 26 2 2 22 26:140 8 -31 0
14 TJ Tatran Ľubica 26 2 1 23 22:134 7 -32 0

V. liga Podtatranská dospelí VsFZ VI. liga dospelí PFZ

II. liga - starší dorast U19 východ VsFZ II. liga mladší dorast U17 Východ VsFZ

II. liga SŽ U15 sk. C - VsFZ II. liga MŽ U13 sk. C - VsFZ

Z  F U T B A L OV Ý C H   T R Á V N I KOV



JÚN 2017Spišskobeliansky spravodaj

19

• Naši belianski chlapci sa predstavili hneď v prvom zápase Fair Cup-u na 
výbornú a získali prezývku “mašina na góly”. Napokon si z Prahy domov 
odniesli pohár pre víťaza!

• Belianskym hokejbalistom pribudli uplynulý víkend do zbierky ďalšie dve 
trofeje! Na Slovenskom pohári vybojovali kategórie U10 a U12 bronz.

• Rodičia Ondrejka a Sárky Koščákových a Adamka Kačmarčíka zažili 
večer plný nezištnej pomoci. Celý výťažok z koncertu Celeste Buckingham 
poputoval týmto rodinám.

• Mesto Spišská Belá realizuje modernizáciu detského ihriska na Mierovej 
ulici.

• V mestskej kinosále sa nám predviedli členovia komorného orchestra a 
dievčenského speváckeho zboru ZUŠ na ich záverečnom koncerte
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• 14. júna prijal primátor Štefan Bieľak v obradnej sieni MsÚ belianskych 
jubilantov a novonarodené deti.

• Kaštieľ Strážky otvoril počas Kaštieľnych hier svoje brány všetkým, ktorí 
majú radi umenie vo svojich rôznych podobách a to tanečnej, výtvarnej, 
speváckej, či divadelnej.

• Po oficiálnom otvorení Kaštieľnych hier sa nám v komédii Baby na 
palube predstavili vynikajúce slovenské herečky Oľga Belešová a Zuzana 
Martinková.

• Mesto Spišská Belá realizovalo koncom mája výsadbu nových drevín 
v našom meste.

• Primátorskú kvapku krvi sa rozhodlo podporiť až 42 dobrovoľných 
darcov krvi.


