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• Predvianočnú atmosféru v Spišskej Belej umocňoval aj tento rok Domček 
vianočných želaní, ktorý stál na námestí pred budovou Mestského úradu. 
V tomto čarovnom domčeku mohli všetky deti napísať svoje tajné vianočné 
želania. Tie výnimočné sa budú aj plniť...

• Spišskobelianske námestie zdobil počas adventného obdobia 5 metrov 
široký adventný veniec.

• 6. decembra navštívil Spišskú Belú sv. Mikuláš a obdaril sladkosťami 
všetky poslušné belianske detičky.

• Ku Vianociam v Spišskej Belej už neodmysliteľne patrí i Betlehem v 
životnej veľkosti umiestnený pri zvonici na námestí.
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• Vo vianočnom programe na námestí sa nám predstavili žiaci zo všetkých 
základných škôl v meste, mažoretky z CVČ, ľudová hudba Podtatranec, 
spevácka skupina Belan a dychová hudba Belančanka.

Viac fotografií 
na Facebookovej 

stránke mesta 
- Mesto Spišská Belá
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Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 

zasadnutí dňa 13. 12. 2017
 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

VZN o financiách pre školy
• MsZ schválilo Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Spiš-
ská Belá č. 8/2017 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka školy a školského zariade-
nia na rok 2018 v meste Spišská 
Belá. Nariadenie je zverejnené 
na www.spisskabela.sk.

VZN o odpadoch
• MsZ schválilo Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta 
Spišská Belá č. 9/2017, ktorým 
sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie č. 6/2017 
o nakladaní s komunálnymi od-
padmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Spiš-
ská Belá. Nariadenie je zverejne-
né na www.spisskabela.sk.

Zmena rozpočtu mesta
• MsZ schválilo zmenu účelu 

použitia prostriedkov z rezerv-
ného fondu mesta na kapitálové 
výdavky (presun medzi inves-
tičnými akciami bez zvýšenia 
čerpania rezervného fondu). 
Poslanci následne schválili ná-
vrh na zmenu rozpočtu mesta 
na rok 2017 rozpočtovým 
opatrením č. 8/2017. Rozpočto-
vé opatrenie je zverejnené na 
www.spisskabela.sk

Rozpočet mesta na rok 2018
• MsZ schválilo Rozpočet 

mesta na rok 2018 ako vyrovnaný 
– v príjmovej aj výdavkovej časti 
vo výške 6 684 778 eur. Z toho:
a)  bežný rozpočet (t. j. bežné 

príjmy a bežné výdavky)
bežné príjmy  5 267 969 €
bežné výdavky  4 950 387 €
prebytok  317 582 €
b)  kapitálový rozpočet (t.j. ka-

pitálové príjmy a kapitálové 
výdavky)

kapitálové príjmy  993 644 €
kapitálové výdavky  1 317 198 €
schodok  – 323 554 €
Spolu schodok rozpočtu   
 – 5 972 €
c) finančné operácie
- finančné operácie príjmové   
 423 165 €
-  finančné operácie výdavkové   

                                        417 193 €
 prebytok 5 972 €

Celkové príjmy mesta   
 6 684 778 EUR

Celkové výdavky mesta   
 6 684 778 EUR

Rozpočet mesta je zverejnený 
na www.spisskabela.sk

Pridelenie nebytových 
priestorov 

na Hviezdoslavovej č. 8
• MsZ schválilo zámer na 

prenájom nebytového priestoru 
vo vlastníctve mesta na ulici 
Hviezdoslavovej č. 8 v Spišskej 
Belej o celkovej ploche 47,30 m2 
žiadateľke Jane Pružinskej, Sv. 
Anny 284/2, Podolínec za týchto 
podmienok:

1./ výška ročného nájomné-
ho: 25,00 EUR/m2

2./ doba nájmu: doba neurči-
tá s trojmesačnou výpovednou 
lehotou

3./ účel nájmu: predajňa BIO 
drogérie

Uvedená prevádzka už dnes 
pôsobí v súkromných priesto-
roch na Hviezdoslavovej č. 11, 
takže táto prevádzka sa bude 
môcť presťahovať do mestských 
priestorov na Hviezdoslavovej 
č. 8. Na základe zverejnenej 
verejnej výzvy boli mestu do-
ručené 2 žiadosti o prenájom, 
pričom poslanci vybrali jednu 
z nich.

Pridelenie uvoľnených 
mestských nájomných bytov

• Poslanci schválili pridelenie:
1./ dvojizbového bytu na 

Štefánikovej ulici č. 42 v Spiš-
skej Belej do nájmu Daniele 
Knutelskej, toho času Spišská 
Belá, Petzvalova 27 (menovaná 
sa sťahuje do bytu po zomrelom 
bratovi).

2./ garzónky na Petzvalovej 
ulici č. 27 v Sp. Belej do nájmu 
Dominike Szekelyovej, trvale 
bytom Spišská Belá, 1. mája 44

3./ trojizbového bytu na Štefá-
nikovej ulici č. 18 v Spišskej Belej 
do nájmu Jane Vargovej, trvale 
bytom Spišská Belá, Štefánikova 
18 (po rozvode manželstva)

Prenájom pozemku v Ždia-
ri na zriadenie záchytného 

parkoviska
• MsZ prerokovali a násled-

ne schválili zámer na prenájom 
pozemku v Ždiari (lesný sklad 
Pomffy) žiadateľovi spoločnos-
ti IMMOBAU s.r.o., Kuzmányho 
12, Bratislava za nasledovných 

podmienok:
1. Účel nájmu: zriadenie 

záchytného parkoviska pre 
potreby turistických služieb 
poskytovaných v Bachledovej 
doline v obci Ždiar

2. Doba nájmu: 15 rokov 
s možnosťou opätovného pre-
dĺženia tohto nájmu na ďalších 
10 rokov (počas tejto doby je 
možné tento nájom vypovedať 
zo strany mesta len z dôvodu 
porušenia podmienok zmlu-
vy)

3. Nájomné: 2 000 EUR/ročne 
za celú plochu

4. Nájomca (žiadateľ) je 
povinný zabezpečiť všetky 
potrebné povolenia a súhlasy 
v zmysle platných právnych 
predpisov na prevádzkovanie 
uvedeného parkoviska

5. Nájomca musí zabezpečiť, 
že vybudované parkovisko 
bude zároveň bezplatne slúžiť 
aj návštevníkom – užívateľom       
cyklochodníka Spišská Belá 
– Ždiar

6. Nájomca sa zaväzuje, že 
vybuduje náhradný lesný sklad 
pre potreby mestských lesov 
Spišská Belá na svoje náklady 
podľa požiadaviek mesta

7. Nájomca musí garantovať 
mestu prejazdnosť cez navrhova-
né parkovisko pre účely potreby 
mesta, resp. mestských lesov.

8. Nájomca umožní trasova-
nie cyklotrasy Tatranská Kotlina 
– Ždiar cez uvedené parkovisko 
a počas jeho prevádzkovania 
zabezpečiť bezpečný prejazd 
cyklistov

9. Nájomca si bude na svoje 
náklady zabezpečovať údržbu 
prístupovej cesty od štátnej cesty 
1/66 k uvedenému parkovisku 
(prejazdnosť predmetnej cesty) 
vrátane prípadných budúcich 
investičných nákladov do tejto 
prístupovej cesty (ak budú po-
trebné)

10. Na navrhovanom parko-
visku nájomca nebude vyberať 
parkovné – parkovisko bude 
bezplatné pre všetkých

11. Nájomca ako prevádzko-
vateľ strediska cestovného ruchu 
v Bachledovej doline navrhne 
mestu Sp. Belá benefity (výho-
dy), ktoré bude počas celej doby 
nájmu poskytovať obyvateľom 
mesta Spišská Belá, pričom tie-
to benefity budú odsúhlasené 
mestským zastupiteľstvom na 
jeho najbližšom zasadnutí.

Zmena zloženia orgánov Lesy 
Mesta Spišská Belá s.r.o.
• MsZ na návrh Valného 

zhromaždenia spoločnosti Lesy 
Mesta Spišská Belá s.r.o. (primá-
tora mesta) schválilo nasledovné 
zmeny orgánov tejto obchodnej 
spoločnosti mesta s účinnosťou 
od 1. 1. 2018:

1./ MsZ súhlasilo s vymeno-
vaním Ing. Františka Pisarčí-
ka (súčasného vedúceho sprá-
vy mestských lesov) za nového 
konateľa tejto spoločnosti, ktorý 
nahradí súčasného konateľa Bc. 
Petra Novajovského

2./ MsZ súhlasilo s vymeno-
vaním Maroša Vaverčáka (po-
slanca MsZ) za nového člena 
dozornej rady tejto spoločnosti, 
ktorý nahradí súčasného člena 
dozornej rady Ing. Juraja Kulika, 
ktorý sa vzdal funkcie.

Komunitný plán sociálnych 
služieb

• MsZ schválilo Komunitný 
plán sociálnych služieb mesta 
Sp. Belá na roky 2017 - 2023.

IBV Strážky – Nad kaštieľom 
(2. etapa)

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o verejnom prerokovaní ná-
vrhu architektonickej štúdie 
riešenia navrhovanej výstavby 
rodinných domov v lokalite 
IBV Strážky – Nad kaštieľom 
(2. etapa). Poslanci s pripomien-
kami schválili ďalší postup prí-
pravy tejto výstavby rodinných 
domov.

Zámer v bývalej hasičskej 
zbrojnici v Strážkach

• MsZ prerokovalo pred-
ložený zámer občianskeho 
združenia JÁNSKE BLATO so 
sídlom v Spišskej Belej (Stráž-
ky) pod názvom „Klubovňa 
v Strážkach“. MsZ následne 
schválilo tento zámer, ktoré 
základom je prenájom bývalej 
hasičskej zbrojnice v Strážkach 
na ulici L. Medňanského č.1. 
žiadateľovi občianskemu zdru-
ženiu JÁNSKE BLATO za týchto 
podmienok:

1./ výška nájomného: 1 EUR 
ročne (za celý priestor)

2./ doba nájmu: 20 rokov
3./ účel nájmu: realizácia 

projektu „Klubovňa Strážky“ 
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V nedeľu 3. 12. 2017 sa na 
hasičskej zbrojnici v Spišskej 
Belej konala 1. schôdza IMZ 
z dôvodu zlučovania okrskov 
– v Kežmarskom okrese zlu-
čovali okrsky zo štyroch na 
tri (Kežmarský, Beliansky a 
Zamagurský). Do Belianskeho 
okrsku patria obce Slovenská 
Ves, Lendak, Výborná, Bu-
šovce, Podhorany, Vojňany, 
Toporec,  Holumnica, Ihľany, 

Mikuláš neobišiel ani Spiš-
skú Belú a spolu so svojimi 
pomocníkmi, čertom a an-
jelom zavítali 6. decembra 
k Mestskému úradu. V mene 
všetkých detí ich privítali 
belianske mažoretky, ktoré 
si pod vedením p. učiteľky 
Knapíkovej, pripravili krásnu 
choreografiu.
Čert si celou cestou do 

Spišskej Belej brúsil zuby na 
všetky zlé deti. Aj preto si so 
sebou priniesol plné vrece uh-
lia, ktoré im chcel dať namiesto 
sladkostí. Aké však bolo jeho 
prekvapenie, keď mu Mikuláš 
oznámil, že v našom meste 
žiadne zlé deti nenájde. A veru 
mal pravdu… Deti Mikulášovi 
zarecitovali básničky, zaspievali 
pesničky a bolo ich toľko, že ani 
do rána by sa všetky nedostali 
na rad. Mikuláš však za jeden 
večer musí navštíviť veľa miest, 

Mikuláš 2017
preto sa s nami musel rozlúčiť. 
No ešte skôr, ako sa tak stalo, 
odomkol spolu so svojim ver-
ným spoločníkom anjelikom 
Domček vianočných želaní, 
ktorý môžu deti až do 20. de-
cembra (v čase od 7.00 do 20.00 
hod.) navštíviť a nechať v ňom 
svoje vianočné priania.

Mikuláš ani tento rok ne-
zabudol rozsvietiť vianočný 
stromček na námestí a určite nie 
len deti sa už nevedia dočkať, 
kedy sa stromčeky rozžiaria vo 
všetkých domácnostiach a nad-
íde Štedrý deň.

Na belianskej hasičskej zbrojnici sa konala 1. schôdza IMZ
Jurské a mesto Spišská Belá. Po 
privítaní hostí domácim predse-
dom belianskeho Dobrovoľné-
ho hasičského zboru Marošom 
Vaverčákom, sa prešlo k hlav-
ným bodom programu schôdze 
a bilancovalo sa:

1. Taktické cvičenie – Pád 
lietadla a požiar okolitého lesa 
zo dňa 28. 4. 2017

2. Zhodnotenie:
a) osláv sv. Floriána a 5. roč-

níka okrskovej súťaže vo Vojňa-
noch zo dňa 14. 5. 2017

b) čerpania prostriedkov 
v rámci dotácie ministerstva 
vnútra pre rok 2017 a žiadosť 
pre rok 2018

3. Zasadnutie ligovej komisie 
VHL zo dňa 11.  8. 2017

4. Informácie o školiacich 
kurzoch

5. Informácie z 1. zasadnutia 
Pléna ÚzO DPO SR Kežmarok 
zo dňa 10. 11. 2017

a) Výsledky okresného kola 
v Spišskej Starej Vsi zo dňa 
11. 6. 2017

b) Výsledky okresnej hasič-
skej ligy

c) Výsledky KZOMH pla-
meň

d) Vytvorenie novej štruk-
túry – okrskov ÚzO DPO SR 
Kežmarok

e)  Organizačné zabezpe-
čenie a vykonanie členských 
schôdzí DHZ

Zároveň sa zvolil nový 
výbor:

Veliteľ okrsku:  Maroš Va-
verčák

Predseda: Jozef Grivalsky
Tajomník: Jaroslav  Rybovič

(prevádzkovanie malej kaviarne 
pre verejnosť a skladové priesto-
ry pre potreby obč. združenie 
Jánske blato)

4./ modernizácia a stavebná 
úprava interiéru na náklady 
žiadateľa

5./ ďalšie podmienky nájmu 
budú určené neskorším uznese-
ním mestské zastupiteľstva (po 
zverejnení tohto zámeru).

V uvedenom prípade má ísť 
o prenájom chátrajúcej budovy 
mesta (dlhodobo nevyužívanej 
a pôvodne určenej na asanáciu), 
ktorú uvedený žiadateľ opraví 
na svoje náklady (v interiéri) 
a bude prevádzkovať aj za 
účelom podpory každoročného 
kultúrno-športového podujatia 
Jánske blato.

Predaje, prenájmy a zámeny 
pozemkov

1./ MsZ schválilo predaj 
pozemku v Tatranskej Kotline 
žiadateľovi Jakubovi Jašňáko-
vi, Mlynská 546/51, Lendak 
z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod 
jeho stavbou

2./ MsZ schválilo zámer 
na predaj časti pozemku pre 
žiadateľov: Ing. Milan Uličný 
s manž. ul. Zimná 66, Spišská 
Belá pre účely výstavby garáže 
pri svojom rodinnom dome

3./ MsZ schválilo prenájom 
poľnoh. pôdy na dobu 5 rokov 
doterajšiemu nájomcovi Poľno-
hospodárske družstvo podiel-
nikov Kežmarok za doterajších 
zmluvných podmienok

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
4./ MsZ schválilo prenájom 

poľnohosp. pôdy žiadateľovi 
Danielovi Kubicovi, Hviezdo-
slavova 1, Spišská Belá

5./ MsZ schválilo zámenu 
pozemkov medzi Mestom Spiš-
ská Belá a Petrom Fiamčíkom, 
bytom Slnečná 55, Spišská Belá 
pre účely výstavby nájomných 
bytových domov

6./ MsZ schválilo zámenu po-
zemkov medzi Mestom Spišská 
Belá a AT TATRY Spišská Belá 
pre účely výstavby nájomných 
bytových domov

7./ MsZ schválilo zámenu 
pozemkov medzi Mestom 
Spišská Belá a Michalom Čar-
nogurským, Partizánska 3/3, 
Margecany

8./ MsZ schválilo zámenu po-
zemkov medzi Mgr. Michaelou 

Benišovou, bytom Kežmarok, 
Toporcerova 13 a Mestom 
Spišská Belá z dôvodu majet-
koprávneho vysporiadania 
pozemku pri rodinnom dome 
v Strážkach.

Kalendár kultúrnych, 
športových a spoločenských 

podujatí mesta
• MsZ schválilo návrh Ka-

lendára kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí mesta 
Spišská Belá pre rok 2018

Z činnosti hlavnej kontrolórky
• MsZ vzalo na vedomie 

informácie hlavnej kontrolórky 
mesta o vykonaných kontrolách 
a schválilo návrh Plánu kontrol-
nej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta na 1. polrok 2018.

Mestský úrad počas sviatkov
 22. 12. 2017 (piatok)  MsÚ zatvorený 
 27. - 29. 12. 2017 (streda, štvrtok piatok) bez zmeny (ako počas roka)
 od 2. 1. 2018 (utorok)  bez zmeny (ako počas roka)



DECEMBER 2017Spišskobeliansky spravodaj

5

Od 1. decembra sa medzi 
sociálne služby existujúce na 
území mesta Spišská Belá zara-
dila aj Terénna sociálna práca, 
ktorú vykonáva jeden terénny 
sociálny pracovník a jeden te-
rénny pracovník.

Terénna sociálna práca 
je odborná činnosť, ktorá je 
vykonávaná v prirodzenom 
prostredí človeka. Cieľom terén-
nej sociálnej práce je zvyšovať 
úroveň kvality ľudského života 
a pomáhať naplňovať základné 
ľudské potreby všetkých ľudí, 
zvýšenú pozornosť venovať 
ľuďom zraniteľným, utláčaným 
a žijúcim v chudobe. Je prioritne 

zameraná na priamu prácu s 
človekom v nadväznosti na jeho 
primárne prostredie, akým je 
rodina, resp. iné blízke sociálne 
väzby. Je orientovaná na človeka, 
rešpektuje jeho želania, návrhy 
na riešenie problému a stavia na 
schopnostiach a mobilizácii jeho 
vnútorných síl. Pri výkone te-
rénnej sociálnej práce pracovník 
spolupracuje s ďalšími aktérmi 
pôsobiacimi v prostredí jednot-
livca. Terénna sociálna práca je 
chápaná ako dlhodobá a syste-
matická odborná činnosť, ktorá 
svoje ciele dosahuje v spolupráci 
a s podporou ďalších inštitúcií a 
organizácií.

Terénna sociálna práca je ur-
čená obyvateľom sociálne vylúče-
ných komunít, skupinám a oso-
bám rôzneho veku ohrozeným 
sociálnym vylúčením, skupinám 
a osobám žijúcim v podmienkach 
sociálneho vylúčenia (napr. ľudia 
bez domova), a iným špecifickým 
skupinám obyvateľov. Pracovníci 

tejto služby sú k dispozícií aj pre 
úplne najbežnejšie veci, pri kto-
rých klient potrebuje pomoc. Ako 
napr. pomoc pri vypĺňaní žia-
dostí o prijatie do zamestnania, 
či pomoc pri písaní životopisov, 
motivačných listov a pod. 

Služba je k dispozícii bez-
platne!

Kontakty na zamestnancov terénnej sociálnej služby:

Mgr. Vladimír Šelep – Terénny sociálny pracovník
Stanislava Kocibášová – Terénny pracovník

T.č.: 052/468 05 17
e-mail: selep@spisskabela.sk, kocibasova@spisskabela.sk
Zamestnanci terénnej sociálnej služby sídlia na 2. poschodí 
mestského úradu v kancelárii č. 11.

Už môžete využívať služby sociálneho terénneho pracovníka

Novozvolený predseda Pre-
šovského samosprávneho kraja 
Milan Majerský a novozvolení 
poslanci zložili v piatok 1. de-
cembra 2017 slávnostný sľub. 
Nový župan prevzal vedenie 
kraja a Úrad PSK od doterajšieho 
predsedu Petra Chudíka, ktorý 
bol vo funkcii 16 rokov.

Peter Chudík viedol samo-
správny kraj od jeho vzniku 
v roku 2002. „Budem rád, ak 
budete pokračovať v tom, čo 
sme začali. Je toho veľa, čo treba 
urobiť. Želám si, aby nastala 
kontinuita, aby sa niečo končilo 
a niečo nové začínalo,“ povedal 
vo svojom príhovore odstupujúci 
župan. Priznal, že nie je jednodu-
ché z postu odísť, no rešpektuje 
výsledok volieb. „Momentálne 
mám dobrý pocit z toho, že pred-
sedom je práve Milan Majerský, 
ktorý, dovolím si tvrdiť, prinesie 

Nový predseda a poslanci PSK zložili slávnostne sľub
pre kraj niečo lepšie, zdravšie, 
novú energiu. Verím, že tomu 
tak bude a tento môj pocit zo-
stane najbližších päť rokov. Som 
pripravený na spoluprácu, ak 
bude potrebná,“ dodal P. Chu-
dík aj pred novinármi a zdôraznil 
korektnosť výmeny županských 
funkcií.

Nový predseda PSK Milan 
Majerský svojmu predchodcovi 
poďakoval za prácu v prospech 
kraja a uviedol, že chce naďalej 
stavať a nadviazať na všetko 
dobré, čo sa v posledných rokoch 
dosiahlo. Ocenil aj bezproblémo-
vé odovzdanie úradu. „Úprimne 
ti ďakujem za politickú korekt-
nosť a slušnosť. Veľký charakter 
si prejavil aj pri oceňovaní Cien 
PSK, keď si ma pozval odo-
vzdávať ceny spolu s tebou. 
Takého kroku sú schopní iba 
veľkí ľudia,“ povedal vo svojom 

príhovore M. Majerský. Zároveň 
vyzval na spoluprácu aj novozvo-
lený poslanecký zbor. „Nechcem, 
aby sme išli cestou neustálych 
konfrontácií a bojov. Ak nám 
ide o dobro kraja, nepozerajme 
na vlastné záujmy a budujme 
ho spoločne. Názory môžeme 
mať odlišné, kraj však máme 
spoločný a jeho budovanie je 
našou povinnosťou,“ uviedol 
nový župan.

Sľub zložil aj novozvolený 
krajský parlament s tým, že 
61 poslancov písomné zne-
nie sľubu podpísalo v rámci 
slávnostného aktu, 1 člen 
poslaneckého zboru tak urobí 
pre neprítomnosť dodatočne 
na prvom pracovnom rokova-
ní zastupiteľstva. V historickej 
budove Divadla Jonáša Zábor-
ského v Prešove predniesla 
slávnostný sľub poslancov 

prešovská primátorka Andrea 
Turčanová. V novozvolenom 
krajskom zastupiteľstve je 
z celkového počtu 62 poslancov 
22 nezávislých, 21 poslancov 
zastupuje koalíciu KDH, SaS, 
OĽANO, NOVA, 16 poslancov 
má strana Smer–SD, 2 mandáty 
získala SNS a 1 mandát strana 
ÚSVIT. Do poslaneckých lavíc 
zasadne 54 mužov a 8 žien.

Vo voľbách do VÚC 4. no-
vembra získal Milan Majerský 
72 366 hlasov (40,36 %), druhý 
Peter Chudík 54 914 hlasov (30,62 
%) . O post predsedu PSK sa pô-
vodne uchádzalo 12 kandidátov, 
1 kandidát sa vzdal kandidatúry. 
O poslanecký mandát prejavilo 
záujem 500 kandidátov. Volebná 
účasť dosiahla v kraji 29,40 %, 
v rámci Slovenska 29,95 percen-
ta. Daša Jeleňová, 

 hovorkyňa PSK

Na našom meste nám záleží Projektom „Na našom meste 
nám záleží“ sa žiaci ŠZŠ Spišská 
Belá aktívne  zapoja do environ-
mentálnych aktivít, ktoré venujú 
svojmu mestu. 

Počas celého školského roka 
budú žiaci aktívne separovať 
odpad a zapoja sa do súťaže 
Super trieda.  V škole bude pra-
covať záujmový útvar Enviráčik, 
ktorý svojimi aktivitami  bude 
učiť žiakov ochraňovať životné 
prostredie v ktorom žijú.

Celoročne sa žiaci budú 
starať o Beliansky rybník, ktorý 
patrí do prímestskej oddycho-
vej zóny mesta Spišská Belá a o 
Beliansky potok, ktorý preteká 
mestom Spišská Belá.

K mestu patrí aj národná 

kultúrna pamiatka Kaštieľ 
Strážky. Hrabanie lístia patrí k 
typickým aktivitám jesenného 
obdobia.  Tak ako po iné roky, 
aj tento rok sme sa spoločne so 
žiakmi vybrali do miestneho 
parku kaštieľa hrabať lístie. Žiaci 
svojou prácou nielen prispeli ku 
skrášleniu miestneho praku, ale 
pomohli aj pracovníkom kaštie-
ľa a uľahčili im náročné hraba-
nie. Touto aktivitou sme chceli 
žiakom ukázať, ako sa starať o 
prírodu a zároveň  poukázať  na 
to, že  práca je  náročná a preto je 
potrebné si navzájom pomáhať. 
Počasie nám prialo a odmenou 
pre nás  bola pochvala za dobre 
vykonanú prácu.

Mgr. Edita Modlová
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Mnohí z nás nevedia, aké druhy a formy sociálnych služieb 
existujú. Nemajú vedomosť o ich nároku, ani kto ich v našom okolí 
poskytuje. Podľa platnej legislatívy má každý z nás, kto sa ocitol 
v nepriaznivej sociálnej situácii právo na pomoc, ak si nevie pomôcť 
sám a nevie mu pomôcť ani jeho rodina, či niekto blízky, po splne-
ní určitých zákonných podmienok. Mesto Spišská Belá poskytuje 
alebo zabezpečuje v rozsahu zákona tieto sociálne služby svojim 
obyvateľom (osobám s trvalým pobytom v meste):

Opatrovateľská služba v Zariadení opatrovateľskej služby 
(Popradská 11, Spišská Belá-Strážky):

- pobytová forma sociálnej služby

Poskytuje:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
• sociálne poradenstvo
• sociálnu rehabilitáciu
• 24-hod. opatrovateľskú a ošetrovateľskú činnosť
• ubytovanie
• stravovanie
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
• utvára podmienky na úschovu cenných veci  
Kontakt:  
osobne:  ZOS, Popradská 11, Spišská Belá-Strážky
e-mail:  zos@spisskabela.sk 
telefonicky:  052/459 15 39
osobne:    Mesto Spišská Belá, Petzvalová 18, Spišská Belá, 

Ing. Anna Mlaková, kanc. č. 1
e-mail:  mlakova@spisskabela.sk 
telefonicky:  052/468 05 18

Opatrovateľská služba - poskytovaná v byte 
(zabezpečuje ju mesto a Spišská katolícka charita)

-  terénna forma sociálnej služby priamo v prirodzenom prostredí 
opatrovanej osoby

Poskytuje sa fyzickej osobe:
a)  odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkáza-

nosti je najmenej II.
b)  odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 

starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych 
aktivitách 

Kontakt: 
osobne:   Mesto Spišská Belá, Petzvalová 18, Spišská Belá, 

Ing. Anna Mlaková, kanc. č. 1
e-mail:  mlakova@spisskabela.sk 
telefonicky:  052/468 05 18

Denný stacionár – prevádzkuje ho Rímskokatolícky farský 
úrad, Hviezdoslavova 27, Spišská Belá

- ambulantná forma sociálnej služby

Poskytuje:
•  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby ak jej 

stupeň odkázanosti je najmenej III.

SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ SP. BELEJ

• sociálne poradenstvo
• sociálna rehabilitácia
• stravovanie
- zabezpečuje:
• rozvoj pracovných zručností
• záujmová činnosť
Kontakt: 
osobne:    Rímskokatolícky farský úrad, Hviezdoslavova 27, 

Spišská Belá
telefonicky:  0903 496 327 – Metod Kováčik

Denné centrum - Hviezdoslavova 21, Spišská Belá

- ambulantná, terénna forma sociálnej služby 
• poskytuje sociálne poradenstvo
• abezpečuje záujmovú činnosť
Kontakt: 
Mariana Mačáková, vedúca centra, tel. 0917 083 696

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu - Face club, 
Petzvalová 16, Spišská Belá

- ambulantná, terénna forma sociálnej služby

Poskytuje:
• sociálne poradenstvo
• sociálnu rehabilitáciu
• preventívna aktivita
Zabezpečuje:
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
•  pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie 

dieťaťa do a zo školského zariadenia
• záujmovú činnosť
Kontakt: 
osobne:  Mesto Spišská Belá, Petzvalová 16, Sp. Belá
e-mail:  faceclub@spisskabela.sk
telefonicky:   0907 438 865  Miriam Bachledová - zodpovedná 

vedúca Face clubu

Prepravná služba (poskytuje ju mesto)

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s 
ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým 
zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine 
alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Kontakt: 
osobne:   Mesto Spišská Belá, Petzvalová 18, Spišská Belá, 

Ing. Anna Mlaková, kanc. č. 1
e-mail:  mlakova@spisskabela.sk 
telefonicky:  052/468 05 18

V prípade, že máte záujem o poskytovanie niektorej z vyššie 
uvedených služieb a máte trvalý pobyt na území mesta, je po-
trebné  požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
(osobitne pre každý druh sociálnej služby).

Spišskobelianske námestie 
bude počas adventného obdo-
bia až do Vianoc opätovne zdo-
biť päť metrov široký adventný 
veniec. 

Štyri sviece sa budú postupne 

Adventný veniec po roku opätovne na námestí
rozsviecovať (na každú ďalšiu 
adventnú nedeľu sa rozsvieti 
ďalšia svieca). 

Aj tento rok naše mesto pri-
pravilo tento veniec vo vlastnej 
réžii – základnú prípravu 

urobili nezamestnaní pracujú-
ci v rámci menších obecných 
služieb a konečnú výzdobu 
venca zrealizovala manželka 
primátora mesta spolu aj so 
zamestnancami mestského 

úradu (z oddelenia kultúry). 
Tento adventný veniec bude v 
centre nášho mesta symbolizo-
vať adventné obdobie – obdo-
bie prípravy na prichádzajúce 
sviatky Vianoc.
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Gymnázium P. O. Hviez-
doslava v Kežmarku sa zapo-
jilo do národného projektu IT 
Akadémia - vzdelávanie pre 21. 
storočie.

Za projektom IT Akadémia 
stojí päť slovenských univer-
zít, profesijná organizácia IT 
Asociácia Slovenska a klaster 
IT firiem z východu Slovenska 
tzv.  Košice IT Valley. Cieľom 
projektu je, aby žiaci chceli a ne-
báli sa študovať prírodné vedy 
a technické odbory. Zmyslom 
projektu je tvorba a následné 
využívanie  inovovanej metodi-
ky výučby, teda to, ako sa žiaci 

IT Akadémia aj v Kežmarku
učia. Inovatívny spôsob výučby 
prírodovedných predmetov a 
informatiky ich má vyzbrojiť 
bádateľskými kompetenciami, 
aby dokázali úspešne študovať 
na špičkových univerzitách a 
uplatniť sa na pracovných pozí-
ciách, ktoré vyžadujú tvorivosť, 
samostatnosť a inovatívnosť.

Nové metodiky výučby nie 
sú zamerané len na prípravu 
budúcich informatikov tzv.  
ítečkárov. Ich zmyslom je pou-
kázať na význam informačných 
technológií a na to, že zasahujú 
do všetkých vedných disciplín a 
oblastí života. V tomto školskom 

roku sa učitelia nášho gymnázia 
podieľajú na overovaní týchto 
metodík a ich zavedení do 
reálnej praxe na slovenských 
školách.
Ďalším benefitom projektu 

je množstvo mimoškolských 
aktivít (diskusie, workshopy, 
prednášky, exkurzie a iné). 
Žiaci navštívia firmy a vysoké 
školy zapojené do projektu. 
Jednotlivé aktivity im umožnia 
kontakt  s odborníkmi z IT ob-
lasti, z rôznych firiem, vysokých 
škôl a univerzít. Osobný kontakt 
s odborníkmi bude  pre žiakov 
motiváciou nazrieť do nových 

neprebádaných oblastí vedy 
a techniky a nebáť sa nových 
výziev 

V rámci tohto projektu chce-
me v budúcom školskom roku 
otvoriť triedu so zameraním na 
informačné technológie. Veríme, 
že záujemcovia o štúdium na 
kežmarskom gymnáziu  využijú 
túto jedinečnú možnosť byť sú-
časťou spomínaného národného  
projektu.

Viac informácií o projekte 
si môžete nájsť na adrese: http:
//itakademia.sk/sk/domov/

Mgr. Marek Žmijovský,
učiteľ informatiky

Začiatkom roka 2017 spustilo 
Mesto Spišská Belá akciu zame-
ranú na pomoc obyvateľom 
nášho mesta, ktorí sa nachádzajú 
v nepriaznivej sociálnej situácii. 
Pod názvom Beľan Beľanovi s 
podtitulom Spišská Belá pomá-
ha svojim, sa spustil nový druh 
celoročnej pomoci, v rámci kto-

rej sa môžu do projektu zapojiť 
všetci obyvatelia Spišskej Belej. 
Týmto vyslovujeme obrovské 
ĎAKUJEM všetkým, ktorí 
nezištne poskytli v akejkoľvek 
forme dar a tým pomohli „svo-
jim“ – možno to bol práve váš 
sused, o ktorom ste nevedeli, že 
sa nachádza v ťažkej životnej 

situácií, možno to bol človek, 
ktorého dennodenne stretávate 
na ulici a možno to bolo malé 
dieťa, ktoré za vzniknutú situá-
ciu v rodine nemôže... aj týmto 
ľuďom ste pomohli a stále po-
máhať môžete. V priebehu tohto 
roka sme takto vedeli umiestniť 
do takýchto rodín oblečenie či 

nábytok a aj vďaka vám sme 
vyčarovali mnoho úsmevov na 
tvárach tých, ktorí až tak často 
dôvod na úsmev nemajú. 

Ak by ste stále radi aj vy 
pomohli, obráťte sa prosím na 
Ing. Annu Mlakovú z oddelenia 
sociálnych vecí (t. č.: 052/468 05 
18, č. dverí 1).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť

Od 1. januára 2018 Mesto 
Spišská Belá pristupuje k zme-
ne systéme triedeného zberu 
komunálneho odpadu. Po rôz-
nych analýzach a opakovaných 
diskusiách poslanci mestského 
zastupiteľstva prijali Všeobec-
ne záväzné nariadenie č. 9/2017, 
ktorým sa mení VZN mesta č. 
6/2017 o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území 
nášho mesta.

Uvedená zmena znamená, že 
od januára 2018 sa už triedený 
odpad (papier, plasty, sklo, 
kovy) nebude zbierať formou 
vrecového systému. Tento sys-
tém je dlhodobo neefektívny 
-  zapájalo sa do neho veľmi 
málo občanov a náklady na 
jeho zber boli a sú neúmerne 
vysoké. V našom meste je vy-
tvorený dlhodobo fungujúci 
systém tzv. zberných miest, kde 
sú umiestnené 1 100 l kontajnery 
na zber papiera, plastov, skla a 
tiež kovov, vrátane VKM (viac-

vrstvových kombinovaných 
materiálov, napr. tetrapak). Na 
niektorých miestach v našom 
meste dôjde k navýšeniu počtu 
týchto kontajnerov na určité 
druhy odpadov.

Len bioodpad bude naďalej 
zbieraný po uliciach aj formou 
vriec. Okrem toho sa bioodpad 
bude zbierať aj do hnedých 
plastových nádob, ktoré už 
mesto bezodplatne poskytlo 
niektorým záujemcom a ďalším 
poskytne na jar budúceho roka. 
V súlade s aktuálnou legislatí-
vou – mesto zbiera bioodpad v 
mesiacoch apríl až november 
(aj vrecia, aj nádoby) . Harmo-
nogram zberu bioodpadu bude 
vopred zverejnený.

Všetky vyššie uvedené 
zložky komunálneho odpadu 
(papier, plasty, sklo, kovy, bio-
odpad) je možné počas celého 
roka odviezť a bezodplatne 
odovzdať aj do zberného dvora 
v areáli Mestského podniku na 
Továrenskej ulici.  

Zmena v systéme zberu 
triedeného odpadu

www.spisskabela.sk
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Rok 2017 sa Mesto Spišská 
Belá rozhodlo venovať pamiatke 
na nášho najslávnejšieho belian-
skeho rodáka – Jozefa Maximi-
liána Petzvala. Pri príležitosti 
210. výročia jeho narodenia ste 
sa mohli pravidelne stretávať 
na stránkach Spišskobelianske-
hospravodaja so zaujímavými 
informáciami o jeho pútavom 
živote a celosvetovom význame 
jeho diela. Rovnako v tomto roku 
sme odštartovali fotografickú 
súťaž Spišská Belá v štyroch 
ročných obdobiach, ktorá vznik-
la taktiež pri tejto príležitosti 
a stále sa do nej môžete zapojiť 
(viac informácií o súťaži na 
www.spisskabela.sk). Do osláv sa 
zapojila aj ZŠ J. M. Petzvala, ktorá 
počas školského roka 2016/2017 
uskutočnila niekoľko úspešných 
projektov, ktoré venovala tema-
tike diela J. M. Petzvala. Šikovní 
a nadaní žiaci tejto školy tak 
súťažili vo vedomostnom kvíze, 
výtvarnej súťaži, či cudzojazyč-
ných projektoch, ktoré niesli 
meno a odkaz Petzvala.

Prof. Dr. Ing. Jozef Maximi-
lián Petzval sa narodil 6. januára 
1807 v Spišskej Belej Jánovi Krs-
titeľovi a Zuzane Petzvalovým. 
Absolvoval štúdiá na gymnáziu 
v Podolínci, Levoči, na lýceu 
v Košiciach a univerzite v Pešti.  
Ponuka pracovnej pozície pro-
fesora vyššej matematiky ho 
zaviedla na Viedenskú univer-
zitu, kde prednášal 40 rokov 
matematiku. Popri matematike, 
akustike a iným vedám, osobit-

Oslávili sme 210. výročie narodenia svetoznámeho vynálezcu, 
fyzika a matematika Jozefa Maximiliána Petzvala

nú pozornosť venoval optike, 
kde sú najvýznamnejšie jeho vý-
počty fotografických objektívov. 
V roku 1840 dokončil návrhy 
dvoch objektívov – portrétové-
ho a krajinkárskeho (tzv. orto-
skopu). V odborných i laických 
kruhoch prívržencov fotografie 
je meno Petzvala dobre známe 
po celom svete a slovné spoje-
nie “Petzvallens” (Petzvalova 
šošovka) sa dodnes skloňuje 
s patričnou úctou. 

Petzvalov vynález objektívov 
má mimoriadny 
svetový význam. 
Objektív, ktorý 
skonštruoval vďaka 
presným výpočtom 
v roku 1840, umož-
nil 16-násobne vyššiu 
priepustnosť svetla. 
To v praxi zname-
nalo, že samotná ex-
pozícia fotografickej 
platne trvala menej 
ako minútu (predtým 
5 až 30 minút), preto 
je Petzval pokladaný 
za zakladateľa mo-
dernej optiky. Ďalej 
navrhol konštrukcie 
osvetľovacích a pre-
mietacích prístrojov, 
dvojoký ďalekohľad, 
zrkadlovú Petzva-

lovu lampu, kde je maximálne 
možné využitie svetelnej ener-
gie, zdokonalil mikroskop. 
V dnešnom článku, ktorý je 
venovaný výročiu jeho narode-
nia, sa vám pokúsime predsta-
viť osobnosť Petzvala trochu 
inak a okrem najzaujímavejších 
faktov z jeho života sa dozviete 
aj to, že Petzvalov vynález ani 
v súčasnosti nepatrí len do mú-
zea, ale práve naopak, je po ňom 
obrovský dopyt aj dnes. 

Vedeli ste že…?
- okrem Jozefa Maximiliána 

sa dňa 6. januára narodili aj jeho 
bratia Nestor Aemilianus (1804) 

a Otto Baltazár (1809)? Bratov 
v Spišskej Belej preto nazývali aj 
Traja králi Petzvali.

- Jozef Maximilián Petzval bol 
vyznamenaný Rádom Františka 
Jozefa? Boli ním odmeňovaní 
občania monarchie aj cudzinci 
za zásluhy o rozvoj priemyslu, 
techniky, poľnohospodárstva, 
vedy, kultúry a umenia, rovna-
ko ako za zásluhy o duchovný 
rozvoj národov, humanitnú 
a charitatívnu činnosť, ako aj 
reprezentáciu ríše v zahraničí.

- mu bol udelený šľachtický 
titul Josef Ritter von Petzval a do-
stal titul dvorného radcu?

- v Maďarsku bola založená 
pamätná Cena Jozefa Maximili-
ána Petzvala – ocenenie pokro-
kov dosiahnutých na poli optiky, 
akustiky, filmovej a videotechno-
lógie, jemnej mechaniky, fotoché-
mie a divadelnej technológie?

- v mnohých slovenských 
mestách, v Budapešti a Viedni 
sú ulice nesúce jeho meno?

- na mesiaci sa nachádza 
kráter s priemerom 93,47 km po-
menovaný po J. M. Petzvalovi, 
rovnako ako aj planétka objavená 
v roku 1980 českým astronómom 
Antonínom Mrkosom?

- na jeho počesť bola vytvore-
ná k 150. výročiu jeho narodenia 
Eduardom Odehnalom diva-
delná hra opisujúca jeho život 
a dielo?

- Petzvalov portrétny objektív 
ostal svojou svetelnosťou nepre-
konaný 60 rokov?

- prepočítal optiku mikro-
skopu a Galileiho ďalekohľadu, 
z ktorého sa neskôr odvodili vo-
jenské a turistické ďaleko hľady?

• Petzvalov autoportrét, v dnešnom slangu 
„selfie” z roku 1856.
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MESTO SPIŠSKÁ BELÁ 
zastúpené  JUDr. Štefanom Bieľakom, primátorom  mesta

vyhlasuje

podľa ustanovenia  § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov výberové konanie na obsadenie  funkcie

príslušník Mestskej polície v Spišskej Belej
Pracovný pomer: 1 pracovné miesto na dobu neurčitú
Predpokladaný nástup: po dohode (najneskôr 1. marca 2018)

Základné predpoklady:
• Úplné stredné vzdelanie
• Vek – starší ako 21 rokov
• bezúhonnosť
•   zdravotná, fyzická a duševná spôsobilosť pre prácu v mestskej 

polície
• znalosť
• vodičsk

Ďalšie pr
• komun
• zodpov
• tímová 

Vítané do
•  osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh

mestského policajta alebo splnenie podmienok na udelenie 
osvedč

•zbrojný 
•  znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na

činnosť MP (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestup-
koch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe
k inform

Prihlášky
•   meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónny 

kontakt a e-mailovú adresu
•  fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• stručný profesijný životopis
•  výpis registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
•  lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon 

funkcie príslušníka MsP nie starší ako 3  mes.
• fotokópia zbrojného preukazu (ak je držiteľom)
• fotokópia vodičského preukazu
•  súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 

zákona č. 122/2013 Z. z.

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú 
uvedené základné predpoklady. Súčasťou výberového konania 
bude aj previerka fyzickej zdatnosti uchádzača.

Termín doručenia  prihlášky je do 31. 12. 2017.

(Predĺženie pôvodnej lehoty, ktorá bola do 6. 12. 2017)  

Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, 
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá (na obálku napíšte 
„Výberové konanie - príslušník MP“)

Viac aktuálnych Viac aktuálnych 

informácií získateinformácií získate  

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk

- vypracoval 
princíp divadelné-
ho ďalekohľadu aj 
nový typ zväčšo-
vacieho a projekč-
ného prístroja?

- skonštruoval 
prenosný reflektor 
na osvetľovanie 
predmetov až do 
vzdialenosti 2,65 
km?

- vynikal v rie-
šení algebraických 
a diferenciálnych 
rovníc?

- skonštruoval 
klavír, ktorého 
klávesnica obsa-
hovala tri rady 
klávesov a harfogitaru?

- sa zaoberal balistikou a pod-
ľa vlastných výpočtov skonštru-
oval nový druh pušky?

- Petzvalove objavy prispeli 
k rozvoju astrofotografie a bol 
autorom prvých radových sní-
mok jednotlivých fáz Mesiaca?

- patril k zakladajúcim čle-
nom Fotografickej spoločnosti 
vo Viedni (Photographische 
Gesellschaft Wien)?

- sa zaoberal teóriou hudby 
a akustiky? Zostavil kvadratickú 
rovnicu kmitočtu strún a vytvoril 
matematickú teóriu hudobných 
nástrojov.

- sa prvý krát oženil vo veku 
62 rokov?

Fenomén Petzval ožíva po 
viac ako sto rokoch

Petzvalovo sklo síce nedo-
káže konkurovať súčasným 
vynálezom z technologického 
hľadiska, jeho jedinečnosť však 

tkvie úplne inde. Aktuálny dopyt 
po Petzvalovom objave spočíva 
v módnom trende, ktorý určil 
reklamný a módny priemysel, 
doba retro dizajnu a hipsterskej 
subkultúry. Ošiaľ za fotografic-
kými sklami z 19. storočia zašiel 
tak ďaleko, že ceny historických 
exponátov začali cenovo konku-
rovať tým súčasným. Petzvalov 
vynález sa vďaka startupovej 
kampani firmy Lomography 
dočkal redizajnu a začal sa opäť 
vyrábať. Na jeho výrobu sa 
vďaka tejto kampani vyzbieralo 
až jeden a štvrť milióna dolárov 
(prispelo viac ako tritisíc darcov). 
Redizajnovaný Petzvallens´ si 
môžete zakúpiť online na strán-
ke https://shop.lomography.com/
en/lenses.

V Spišskej Belej je v rodnom 
dome J. M. Petzvala zriadená 
vysunutá expozícia dejín foto-
grafickej a kinematografickej 
techniky Slovenského technické-
ho múzea v Košiciach. Ulica, na 
ktorej múzeum nachádza, nesie 
hrdo meno po svojom slávnom 
niekdajšom obyvateľovi – Pe-
tzvalova ulica.
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Nahliadnite do jedinečných fotografií Spišskej Belej, ktoré boli 
zhotovené v priebehu niekoľkých rokov minulého storočia počas 
zimy. Poniektorí si určite i s nostalgiou zaspomínate na časy svojho 
detstva…

Jedinečné archívne fotografi e Spišskej Belej z minulého 
storočia prinášajú pohľad na naše mesto počas zimy
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KÚPIM GARÁŽ 
v Spišskej Belej. 

V prípade ponuky ma 
prosím kontaktujte 

na: Rastislav Tomala, 
T. č.: 0944 668 105.

V novembri mesto začalo 
s rekonštrukciou chodníka na 

Chodník na Medňanského ulici

Medňanského ulici v mestskej 
časti Strážky. Decembrové 
počasie neumožnilo dokončiť 
celý chodník a tak úsek od au-
tobusovej zastávky po kostol sa 
zrealizuje na jar budúceho roka. 
Rovnako sa na jar opraví posled-
ný úsek už nového chodníka, 
nakoľko chodníková dlažba sa 
pokladala za mrznúceho poča-
sia, ktoré neumožnilo potrebné 
zhutnenie podložia chodníka a 
to spôsobilo mierne nerovnosti 
na novom chodníku. Snahou 
Mestského podniku Spišská 
Belá ako zhotoviteľa chodníka 
však bolo nenechať chodník 
rozkopaný a nedokončený po-
čas zimy. 
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Dňa 17. decembra 2017, na 
tretiu adventnú nedeľu, sa po-
poludní na belianskom námestí 
zišli tí, ktorí radi slávia vianoč-
né sviatky hudbou, spevom, 
tancom, či hovoreným slovom 
v podobe vinšov. Mesto Spišská 
Belá totižto zorganizovalo aj 
tento rok podujatie s názvom 
Belianske Vianoce. 

V bohatom programe sme si 
mohli vypočuť vianočné pásma 
kolied, piesní, básničiek a tanca, 
ktoré nám predviedli žiaci ZŠ J. 
M. Petzvala i ZŠ M. R. Štefánika. 
Vystúpili aj mažoretky z Centra 
voľného času, ktoré nám pred-
viedli pozitívnou energiou nabi-
té vystúpenie. Vianočné sviatky 
s nami prišli osláviť aj šikovní 
žiaci zo Špeciálnej základnej 
školy. V strede programu sa 
nám predstavili nadaní žiaci z 

Belianske Vianoce 
našej Základnej umeleckej školy. 
O dobrú náladu sa postarala aj 
ľudová cimbalová hudba Pod-
tatranec spolu so speváckou 
skupinou Belan, ktorí predviedli 
zmes tradičných goralských ľu-
dových vianočných skladieb. V 
programesa tradične predstavila 
aj belianska dychová hudbaBe-
lančanka, ktorá interpretovala 
známe tradičné i moderné 
vianočné piesne s Tichou nocou 
na záver. Záver programu patril 
opäť žiakom zo ZŠ J. M. Petzva-
la, ktorí svoj herecký talent pred-
viedli v divadelnom predstavení 
Ľadová kráľovná.

Pre tých, ktorí prišli na 
námestie osláviť tento pred-
vianočný čas, boli okrem vy-
stúpení pripravené aj vianočné 
stánky, v ktorých svoje zručnosti 
a kreativitu ukázali naše školy, 

spolky a združenia. Dobrovoľ-
níci z Faceclubu predávali za 
dobrovoľný príspevok vlast-
noručne vyrábané vianočné 
dekorácie. Na námestí si bolo 
možné zakúpiť i zaujímavé via-
nočné predmety a malé prezenty 
vyrobené žiakmi a pedagógmi 
Špeciálnej základnej školy, Zá-
kladnej školy M. R. Štefánika 
a ZŠ J. M. Petzvala. Gazdinky 
z belianskeho klubu dôchodcov 
(Denného centra) ponúkali na 
ochutnávku výbornú tradičnú 
kapustnicu, ako aj chutné drob-
né pečivo. Členovia Slovenského 
orla si pre návštevníkov Belian-
skych Vianoc pripravili zdobe-
né medovníčky. Zamestnanci 
Mestského úradu ponúkali za 
dobrovoľný príspevok teplý 
čaj a varené víno. Pre všetkých, 
ktorí si ešte nestihli zadovážiť 

svoj vianočný stromček, boli 
na predaj živé stromčeky. Celú 
slávnostnú atmosféru podčiark-
la aj všadeprítomná belianska 
vianočná výzdoba na námestí, 
počnúc vianočným stromčekom, 
až po Domček vianočných želaní 
a adventný veniec.

Našou snahou bolo aj 
prostredníctvom Belianskych 
Vianoc aspoň malou trochou 
priblížiť čaro blížiacich sa vianoč-
ných sviatkov a najmä poskytnúť 
možnosť stretnúť sa s priateľmi 
či známymi a tak si navzájom 
zaželať „Šťastné a Veselé“.

Belianske Vianoce… poduja-
tie unikátne aj tým, že k vytvore-
niu vianočnej atmosféry v meste 
prispievajú najmä obyvatelia 
Spišskej Belej. A práve preto je 
dôležité, aby sme túto obnovenú 
tradíciu uchovávali.

Dňa 13. decembra 2017 si 
pripomenula Materská škola 
na Mierovej ulici významné 
jubileum – 30 rokov od jej 
otvorenia.

Pri tejto príležitosti vedenie 
materskej školy pripravilo malú 
školskú slávnosť. Najprv sa po-
zvaní hostia stretli v priestoroch 
Materskej školy na Mierovej 
ulici a následne sa presunuli do 
kinosály mesta na slávnostnú 
akadémiu. Po príhovore p. ria-
diteľky školy Margity Labiso-
vej sa predstavili naši škôlkári 
tancom, spevom, či recitovaním 
a boli skvelí. Na záver primátor 
mesta Štefan Bieľak poďakoval 
v mene celého mesta vedeniu 
školy, všetkým bývalým i sú-
časným zamestnancom školy 
za ich prístup a prácu s našim 
najmenšími. Poďakoval aj 
všetkým, ktorí podporovali 

Tridsať rokov Materskej školy na Mierovej ulici

školstvu. Po skončení tejto aka-
démie sa všetci streli na malom 
spoločenskom posedení.

Poďme trochu do histórie: 
Dôležitým medzníkom v pred-
školskej výchove v Spišskej Be-
lej bol 15. september 1987, keď 
bola otvorená nová budova MŠ 
na Mierovej ulici a od začiatku 
roka 1988 boli k nej pričlenené 
detské jasle. Budovu postavilo 
mesto v rámci akcie „Z“. Nové 
predškolské zariadenie malo 
dve oddelenia MŠ (spolu 66 
detí) a tri oddelenia jasieľ (56 
detí). Riaditeľkou tejto škôlky sa 
stala Margita Labisová, ktorá túto 
pozíciu zastáva dodnes. Po zave-
dení dvojročnej materskej dovo-
lenky a po zmenách v legislatíve 
boli postupne zrušené oddelenia 

jasieľ a založili štyri, od šk. roku 
1992/1993 päť oddelení MŠ. V šk. 
r. 2003/2004 sa k MŠ pričlenili 
učiteľky a pracovníčky z MŠ na 
Letnej ulici, a tak pribudli tri 
oddelenia. Vznikla osemtried-
na MŠ, ktorá bola jedinou MŠ 
v Spišskej Belej. Po r. 1989 nastali 
zmeny v spravovaní materských 
škôl. Do 31. decembra 1990 ich 
po hospodárskej stránke spra-
voval Mestský národný výbor 
v Spišskej Belej. Od 1. januára 
1991 prešli pod Školskú správu 
v Poprade, od 15. augusta 1996 
ich spravoval Okresný úrad 
v Kežmarku a od r. 2003 prešlo 
materské školstvo do zriaďova-
teľskej pôsobnosti miest a obcí, 
teda uvedená materská škola do 
pôsobnosti mesta Spišská Belá.

a podporujú túto školu. A záro-
veň zdôraznil, že „investícia do 
detí“ je tou najlepšou investíciou 
a aj preto mesto venuje takú 
veľkú pozornosť materskému 
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Spoločenská kronika 
V NOVEMBRI 2017

• narodili sa: Miroslav Gombár, Dalibor Mižigar, Tibor 
Praško, Liliana Sisková, Marko Staviarský.

• navždy nás opustili: Mária Milistenferová vo veku 96 
rokov.

• životného jubilea sa dožili: Jozef Rams – 80 rokov, Andrej 
Just – 70 rokov, Viera Kozová – 70 rokov, Albína Lešundáková– 70 
rokov, Mária Ovčariková– 70 rokov, Jozef Smolen – 70 rokov.

FaceClub sa počas víkendu 
stal medzinárodným a navštívi-
lo nás dokopy 12 dobrovoľníkov 
EDS (Európska dobrovoľnícka 
služba) z celkovo 6 krajín sveta, 
a to: Lotyšsko, Nemecko, Ma-
cedónsko, Grécko, Španielsko, 
Francúzsko. Strávili sme spolu 
zaujímavé dva dni, ktoré boli 
plné rôznorodosti, výziev a 
zábavy. Taktiež tu boli dvere 
otvorené aj pre verejnosť, kedy 
si Beľania mohli prísť zakúsiť inú 
kultúru, jazyk či vypočuť si prí-
behy týchto ľudí. Taktiež niektorí 
z vás mohli EDS dobrovoľníkov 
zazrieť v uliciach mesta, kedy sa 
snažili splniť úlohu a spoznať čo 
najviac miestnych ľudí.

Veríme, že množstvo podob-
ných akcií v našom meste bude 

rásť. Nezabúdajte ale, že našu 
Zandu (z Lotyšska) a Valentína 
(z Nemecka) máte možnosť 

Multikulti Noc vo FaceClube

stretnúť skoro dennodenne v  
priestoroch FaceClubu počas 
nášho programu.

Viac fotografií tu na našom 
FB:www.facebook.com/face-
club.sk/ Miriam Bachledová

Mesto Spišská Belá získalo 
dotáciu vo výške 15 tis. EUR zo 
štátneho rozpočtu na podporu 
prevencie kriminality na základe 
ním vypracovaného projektu. V 
spolupráci s Faceclubom mesto 
rozšíri podkrovné priestory v 
budove, kde sídli tento klub 
(Petzvalova ulica č.16). Ten po-
trebuje pre svoju činnosť ďalšie 
priestory, najmä väčšiu pred-
náškovú miestnosť, kanceláriu 
pre dobrovoľníkov a kanceláriu 

20 tis. EUR na rekonštrukciu podkrovia budovy Faceclubu
pre poradenskú činnosť (soci-
álne poradenstvo) a rovnako 
aj skladové priestory. Mesto sa 
teda aj v tomto roku zapojilo do 
výzvy Ministerstva vnútra SR na 
poskytnutie dotácie na podporu 
prevencie kriminality podaním 
vlastného projektu. V rámci 
tejto výzvy sa nepodal projekt 
na ďalšie rozšírenie mestského 
kamerového systému, hoci s 
takýmto projektom bolo mesto 
každoročne úspešné za ostatné 

4 roky. V rámci stavebnej úpra-
vy podkrovných priestorov 
sa má preinvestovať uvedená 
suma 20 tis. EUR, z toho mesto 
prispeje zo svojho rozpočtu su-
mou 5 tis. EUR. Tieto financie 
sa použijú na výmenu okien, na 
nový strop a podlahu, na nové 
priečky a nové inžinierske siete 
(elektroinštalácia, vykurovanie, 
zdravotechnika). Uvedené sta-
vebné práce (ako 1. etapa) sa 
budú realizovať v 1. polroku 
2018. Uvedené financie nebudú 
však postačovať na všetky sta-
vebné práce v podkroví, preto 
sa úprava podkrovia rozdelí tiež 
na určité etapy v závislosti od 
množstva ďalších financií, ktoré 
sa mesto bude snažiť získať.

Podľa primátora mesta Šte-
fana Bieľaka: „V tomto roku 
sme v rozpočte mesta vyčlenili 
takmer 27 tis. EUR na novú 

strechu tejto budovy. Tá sa už 
zrealizovala v priebehu no-
vembra a to tak, aby sa mohli 
následne v ďalšej etape upraviť 
uvedené podkrovné priestory“. 
Rekonštrukcia strechy už bola 
nevyhnutná vzhľadom na ha-
varijný technický stav strešnej 
krytiny a zároveň vzhľadom na 
potrebu znižovania energetickej 
náročnosti tejto budovy. Takže sa 
vymenila plechová strešná kryti-
na, vymenili sa niektorých časti 
krovu a zateplila sa celá strecha 
zvnútra (v podkroví).

Okrem toho sa mesto bude 
snažiť čo najskôr získať potreb-
né financie aj na komplexnú 
obnovu vonkajšej fasády tohto 
meštianskeho domu, ktorá asi 
po 20 rokoch určite vymení 
svoju výraznú modrú farbu 
za inú, určenú pamiatkovým 
úradom.
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Dňa 6. decembra sa žiaci 
5. a 6. ročníka zúčastnili Miku-
lášskeho turnaja v telocvični ZŠ 
v Lendaku. Turnaja sa zúčastni-
lo šesť kvalitných družstiev: ZŠ 
Lendak A, B, ZŠ M. R. Štefánika 
Spišská Belá, ZŠ Vrbov, ZŠ Hun-
covce, ZŠ Spišská Stará Ves.

Naši chlapci sa stali víťazmi 
skupiny, a tak sa z prvého miesta 

dostali do finále, kde si zmerali 
sily s najlepším súperom druhej 
skupiny – Lendakom A.

Každý jeden zápas bol ná-
ročný a napínavý, o víťazstve 
niekedy rozhodovali  maličkosti, 
niektoré stretnutia boli vyrovna-
né a mali svoju kvalitu. Napriek 
tomu, že všetci bojovali s veľkým 
nasadením, víťaz mohol byť iba 

jeden. Finále bolo také, aké by 
malo byť. Stretnutie sa skončilo 
nerozhodne 8:8, nasledovalo 
predĺženie 5 min., kde ani jed-
no družstvo neskórovalo, a tak 
nasledovali samostatné nájazdy, 
kde naši chlapci ukázali svoju 
kvalitu a priniesli nám vytúžené 
a zaslúžené víťazstvo. Na záver 
turnaja si všetky zúčastnené 

družstvá prevzali diplom a prvé 
tri víťazné družstva zdvihli nad 
hlavu víťaznú trofej a tešili sa z 
celkového turnajového zážitku. 
Okrem toho sa najlepším hrá-
čom turnaja stal náš žiak Matej 
Zemjanek, ktorý za svoju snahu 
a florbalové majstrovstvo získal 
novú florbalovú hokejku.

Celkové poradie:
1. miesto – ZŠ M. R. Štefá-

nika
2. miesto – ZŠ Lendak A
3. miesto – ZŠ Huncovce
4. miesto – ZŠ Vrbov
5. miesto – ZŠ Sp. Stará Ves
6. miesto – ZŠ Lendak B
Našu školu reprezentovali: 

Gabriel Talar, Róbert Hadzima, 
Erik Pisarčík, Miroslav Polhoš, 
Samuel Polhoš, Šimon Krem-
paský, František Korenko, Ma-
tej Zemjanek, Dominik Repka, 
Marek Humeňaj, Jozef Pajer, 
Alex Blažkovič

K úspechu im blahoželáme a 
držíme palce, aby sa im podobne 
darilo aj v ďalších nielen florba-
lových turnajoch. ĎAKUJEME.

PaedDr. Ľudovít Gumulák
ZŠ M. R. Štefánika

Majstri fl orbalu

,,Príroda môže existovať bez nás, 
no my bez nej zahynieme“

Tento citát nás motivo-
val k tomu, aby aj tento rok 
bola zrealizovaná výstava v 
Špeciálnej základnej škole v 
Spišskej Belej,  pod názvom 
Plody našej záhrady. Mesiac 
október má svoje čaro, okrem 
svojich pestrých farieb ponúka 
aj plody zeme, ktoré majú veľký 
význam pre naše zdravie. Sú to 
predovšetkým ovocie a zelenina, 

Plody našej záhrady
ktoré obsahujú dôležité vitamí-
ny pre náš organizmus. Výstavu 
sme zrealizovali v rámci týždňa 
zdravej výživy, čím sme chceli 
poukázať na dôležitosť a po-
trebu zdravého stravovania 
najmä vo veku dospievania. Už 
z názvu Plody našej záhrady 
vyplýva, že vystavované plody  
sme si vypestovali so žiakmi na 
hodinách pracovného vyučova-
nia na školskom pozemku.  
 Mgr. Edita Modlová

Dňa 13. decembra 2017 pri-
jal v dopoludňajších hodinách 
primátor mesta Štefan Bieľak 
jubilantov, ktorí sa dožili v 
posledných troch mesiacoch 
okrúhleho alebo vysokého jubi-
lea. V obradnej sieni mestského 
úradu sa na túto počesť zišlo 19 
oslávencov. Každému z jubilan-
tov osobitne zablahoželal k na-
rodeninám a zároveň odovzdal 
finančný dar a kyticu kvetov. Na 

Prijatie jubilantov 
a novonarodených detí

záver si všetci prítomní štrngli na 
zdravie s čašou vína a spoločne 
zaspievali s belianskou skupinou 
Belan „Živio.“ Hneď popoludní 
sa konal slávnostný obrad aj pre 
23 najmladších občiankov mesta 
Spišská Belá. Primátor odovzdal 
rodičom novonarodených detí 
finančný dar a kyticu kvetov. 
Zároveň im poprial veľa zdravia, 
lásky a radostných chvíľ stráve-
ných s ich ratolesťami. 

www.spisskabela.sk

Nové pracovné miesto na mestskom úrade

Mesto Spišská Belá hľadá do pracovného pomeru 
odborného zamestnanca mestského úradu

na pracovnú pozíciu

zamestnanec oddelenia 
investičnej výstavby mesta

Pracovná náplň :
–  Administratívna príprava investičných (stavebných) 

akcií mesta (od zámeru až po stavebné povolenie)
–  Dohľad nad realizáciou investičných (stavebných) 

akcií mesta (od verejného obstarávania až po kolau-
dáciu stavby)

–  Dohľad nad stavebnou činnosťou v meste, ktorú 
realizujú iné osoby (ako mesto) a koordinácia tejto 
stavebnej činnosti

Minimálne predpoklady:
 minimálne stredoškolské vzdelanie stavebného 

alebo iného technického zamerania
 prax v danej oblastí – je výhodou
 vodičské oprávnenie B, ovládanie PC, bezúhonnosť

V prípade záujmu vašu žiadosť zašlite na adresu mest-
ského úradu v Sp. Belej v termíne do 19. 1. 2018.

Viac informácií na adrese: jneupauerova@spisskabela.sk 
alebo osobne na sekretariáte primátora mesta.
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JANUÁR
 13. 1. (sobota)  –  Tenisový turnaj ED CUP – vo štvorhre mužov 
 14. 1. (nedeľa)  –  Slávnosť sv. Antona Pustovníka – patróna mesta
 21. 1. (nedeľa)  –   Novoročná bezpečná jazda – automobilová orientačná súťaž 

pre rodičov s deťmi – usporadúva Automotoklub Sp. Belá
 26. 1. (piatok)  –   Pietna spomienka na Oslobodenie mesta počas 2. svetovej 

vojny (73. výročie)
 30. 1. (utorok)  –  Hauskonzert ZUŠ Spišská Belá
  – Futbalový turnaj dorastencov (organizuje MŠK Spišská Belá) 

FEBRUÁR

 11. 2. (nedeľa)  –  Valentínska kvapka krvi
 15. 2. (štvrtok)  –   Obvodová súťaž Miss bábika – súťaž v speve slovenskej 

uspávanky a ľudovej piesne
 25. 2. (nedeľa)  –   súťaž v jazde zručnosti O pohár primátora mesta Spišská 

Belá – usporadúva Automotoklub Spišská Belá
 

MAREC

 3. 3. (sobota)  –   Turnaj v bedmintone dospelých (amatérov) – telocvičňa ul. 
Moskovská 

 12. – 18. 3.  –  Medzinárodný týždeň knižníc – súbor aktivít mestskej knižnice
 16. 03. (piatok)  –   Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – súťaž v prednese 

poézie a prózy
 18. 3. (nedeľa)  –   Jarná bezpečná jazda – automobilová orientačná súťaž pre 

rodičov s deťmi – usporadúva Automotoklub Spišská Belá 
 21. 3. (streda)  –  Jarný koncert ZUŠ Spišská Belá
  – Deň učiteľov – slávnostná akadémia
  –  Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá (hoke-

jový štadión v Poprade)
  –  Memoriál Ľubomíra Mačugu – halový futbalový turnaj žiakov 

(telocvičňa ul. Moskovská) 
  –  Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie 

jubilantov 

APRÍL

 7. 4. (sobota)  –   Volejbalový turnaj amatérov o Pohár primátora mesta (telo-
cvičňa ul. Moskovská)  

 12. 4. (štvrtok)  –   Obvodová súťaž Beliansky slávik – súťaž v speve ľudových 
piesní

 29. 4. (nedeľa)  –   súťaž v jazde zručnosti O pohár primátora mesta Spišská 
Belá – usporadúva Automotoklub Spišská Belá 

MÁJ

 6. 5. (nedeľa)  –  Svätofl oriánska (hasičská) slávnosť
 7. 5. (pondelok)  –  Koncert učiteľov ZUŠ Spišská Belá
 9. 5. (streda)  –  Pietna spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom
 12. 5. (sobota)  –   Rybárske preteky detí Zlatý Blyskáč a Rybárske preteky 

dospelých
 13. 5. (nedeľa)  –  Deň matiek – kultúrne pásmo v kinosále mesta
 20. 5. (nedeľa)  –  Hauskonzert ZUŠ Spišská Belá
 20. 5. (nedeľa)  –  Cyklisticko-korčuliarske preteky detí (cyklotrasa)
 20. 5. (nedeľa)  –  Beliansky majáles (pri Belianskom rybníku) 
 22. 5. (utorok)  –   Koncert absolventov primárneho štúdia ZUŠ Spišská Belá
  – Challange day –  Medzinárodný deň pohybu
 

JÚN

 1. – 3. 6.  –  Dni Mesta Spišská Belá (pripomenutie si 755. výročia prvej 
písomnej zmienky o Spišskej Belej) a v rámci toho: 

 1. 6. (piatok)  –   Firemné športové dni – rôzne športové turnaje a súťaže pre 
zamestnancov fi riem zo Spišskej Belej a okolia

 1. 6. (piatok)  –  slávnostné odovzdanie Cien mesta a Cien primátora mesta 
 2. 6. (sobota)  –  Železný hasič – silová súťaž hasičov
 2. 6. (sobota)  –   Súťaž vo varení gulášu + Prezentácia spišskobelianskych 

spolkov
 2. 6. (sobota)  –  Beliansky škovránok– prezentácia detí z okolitých materských škôl
 2. 6. (sobota)  –  25. výročie založenia (obnovenia) mestských lesov  
 3. 6. (nedeľa)  –  Regionálne hasičsképreteky O putovný pohár primátora mesta
 12. 6. (utorok)  –   Záverečný koncert komorného orchestra a speváckeho 

zboru ZUŠ Spišská Belá
 15. 6. (piatok)  –  Primátorská kvapka krvi
 15. 6. (piatok)  – Junior cup – žiacky futbalový turnaj O pohár primátora mesta

 20. 6. (streda)  –   Slávnostné ukončenie štúdia absolventov spojené s 
koncertom a výstavou ZUŠ Spišská Belá

 30. 6. – 1. 7.  –  Kaštieľne hry Strážky 
 20. 6. - 27. 6.  –   Absolventská výstava výtvarných prác ZUŠ Spišská Belá  

(v priestoroch AT TATRY)
 23. 6. (sobota)  –  Jánske blato – adrenalínová súťaž (v Strážkach)
 24. 6. (nedeľa)  –  Koncert tanečnej a ľudovej kapely žiakov ZUŠ Sp. Belá 
 24. 6. (nedeľa)  –   súťaž v jazde zručnosti O pohár primátora mesta Spišská 

Belá – usporadúva Automotoklub Spišská Belá
  –  Ocenenie najlepších žiakov základných škôl a ukončenie 

dochádzky detí v materskej škole
  –  Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie 

jubilantov

JÚL

 7. 7. (sobota)  –   Memoriál M. Garaniča – otvorený futbalový turnaj pre amaté-
rov (vonkajšie ihrisko Moskovská)

 8. 7. (nedeľa)  –  Belianske jedenástky – regionálna súťaž v kopaní jedenástok
 14. – 15. 7.  –   Belá mix Volley Cup – volejbalový turnaj amatérskych zmieša-

ných družstiev
  – Hokejbalový turnaj mužov/chlapcov
 

AUGUST

 10. – 12. 8.  –  Beliansky kapor – 48 hod. rybársky maratón (Beliansky rybník)
 25. 8. (sobota)  –   Regionálna hasičská liga – hasičská súťaž na futbal. ihrisku 

v Strážkach  
 26. 8. (nedeľa)  –  Belianska 25 – cyklisticképreteky Spišská Belá – Ždiar
 

SEPTEMBER

 1. 9. (sobota)  –  Svätohubertská poľovnícka slávnosť
 4. 9. (utorok)  –  Pietna spomienka na 74. výročie SNP 
 8. 9. (sobota)  –  Prúdnička Cyrila Kováčika – regionálna detská hasičská súťaž
 8. 9. (sobota)  –  Belianska podkova – furmansképreteky (areál „Nižné lúky“)
 15. 9. (sobota)  –   Plenér fotografov – Petzvalova fotografi a, súťaž amatérskych 

fotografov
 22. 9. (sobota)  –  16. ročník Spišský zemiakarský jarmok 
 30. 9. (nedeľa)  –   súťaž v jazde zručnosti O pohár primátora mesta Spišská 

Belá – usporadúva Automotoklub Spišská Belá
  –  Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie 

jubilantov 

OKTÓBER

 5. - 6. 10.  –   32. ročník medzinárodnej orientačnej automobilovej súťaže 
O pohár Slavomila Rusiňáka – usporadúva Automotoklub Sp. Belá

 6. 10. (sobota)  –   Jesenná bezpečná jazda + 6. kolo Rodičia, jazdite opatrne 
Majstrovstvá SR – automobilová orientačná súťaž pre rodičov 
s deťmi – usporadúva Automotoklub Spišská Belá

 13. 10. (sobota)  –  Beliansky turistický pochod na chatu Plesnivec
 19. – 20.  –  GORAL RUN – bežecké preteky (Motorest Goral)
  – Október - Mesiac úcty k starším – kultúrne podujatia pre seniorov 
  –  Vyhodnotenie súťaže Petzvalova fotografi a spojená s 

vernisážou najlepších fotografi í
  – Imatrikulácia prvákov základných škôl
 

NOVEMBER

 16. 11. (piatok) –  Pietna spomienka na Deň boja za slobodu a demokraciu
 19. 11. (pondelok) – Zamatová kvapka krvi
 24. 11. (sobota)  –  Futbalový polmaratón (futbalová 12-hodinovka)
 25. 11. (nedeľa)  –   súťaž v jazde zručnosti O pohár primátora mesta Spišská 

Belá – usporadúva Automotoklub Spišská Belá
 

DECEMBER

 6. 12. (štvrtok)  –  Mikulášske popoludnie
 16. 12. (nedeľa)  –   Belianske Vianoce (na námestí) – prezentácia miestnych 

spolkov, združení a škôl
 26. 12. (streda)  –   Vianočný halový futbalový turnaj o Pohár primátora mesta 

– amatérske družstvá (otvorený turnaj – telocvičňa ul. Moskovská)
 27. 12. (štvrtok)  –  Tenisový turnaj – Memoriál Jána Gallika – v dvojhre mužov
 31. 12. (pondelok)  –  Privítanie nového roka - Silvester
  –  Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie 

jubilantov

Kalendár športových,  kultúrnych a spoločenských podujatí
mesta Spišská Belá na rok 2018



Spišskobeliansky spravodajDECEMBER 2017

16

V piatok 8. 12. 2017 sa konal 
v hoteli Agro Veľká Lomnica už 
13. ročník podujatia Jedenástka 
roka 2017. Podtatranský futba-
lový zväz pri tejto príležitosti 
ocenil najlepších hráčov, ako 
aj najlepšieho strelca sezóny 
2016/2017. Medzi jedenástku 
roka sa prebojovali aj dva 
Beľania a to Tomáš Tomala 
a Marek Podolinský, ktorý sa 
stal najlepším strelcom sezóny!
Ocenenia si prevzali aj jubilan-
ti, ktorí sa v roku 2017 dožili 
svojich „okrúhlin”, taktiež si 
prevzali ocenenia aj páni za 
futbalový prínos či už v rámci 
klubovej, zväzovej alebo roz-
hodcovskej činnosti.

Jedenástka roka PFZ 2017: 
Kaleta Štefan (Veľký Slavkov), 
Jarkuliš Juraj (Spišská Teplica), 
Gonda Vlastimil (Sp. Hrhov), 
Tomala Tomáš (Spišská Belá), 

Do Jedenástky roka 2017 sa prebojovali dvaja Beľania
Rušin Peter (Poprad-Stráže), 
Korenko Tomáš (Hôrka), Filo 
Marek (Spišské Bystré), Mitu-
ra Stanislav (Toporec), Cihoň 

Tomáš (Vikartovce), Paločko 
Stanislav (Batizovce), Bednar-
čík Lukáš (Spišská Stará Ves), 
Podolinský Marek (Spišská 

Belá) – najlepší strelec sezóny 
2016/2017 – 27 gólov

Marek a Tomáš, GRATULU-
JEME VÁM!

Dňa 29. 11. 2017 úspešne 
reprezentovala našu školu na 
okresnom kole Olympiády zo 
slovenského jazyka naša naj-
lepšia žiačka Monika Grichová. 
Spomedzi desiatich súťažiacich 
si zaslúžene odniesla 1. miesto, 
a tým postúpila na krajské kolo, 
ktoré sa uskutoční v januári v 
Prešove. Monike blahoželáme 
a ďakujeme za vzornú a úspeš-
nú reprezentáciu našej školy 
a zároveň jej prajeme úspešné 
zvládnutie krajského kola.

PaedDr. Ľ. Gumulák, 
ZŠ M. R. Štefánika

1. miesto v okresnom kole

Žiaci 5. ročníka si  zábavnou 
a hravou  formou vyskúšali 
prácu historika, pri ktorej 
pracovali s hmotnými, písom-
nými a obrazovými prameň-
mi. Spoznali históriu rodiny 
Medňanských a analyzovali 
obrazové pramene. Zisťovali 
autora obrazov a okolnosti ich 
vzniku. Taktiež sa oboznámili 

Netradičná hodina dejepisu
s históriou Kaštieľa Strážky. 
Následne zodpovedali na otáz-
ky nášho sprievodcu, ktorým 
bol Mgr. Lukáš Lisý. Žiakom sa 
takáto hodina dejepisu veľmi 
páčila, obohatila ich a možno aj 
natoľko zaujala, že niekto z nich 
sa raz stane sprievodcom či his-
torikom. Mgr. M. Fudalyová, 

ZŠ M. R. Štefánika

Dňa 1. 12. 2017  pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového 
volania 112 sa konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže “Ochanárik 
čísla tiesňového volania 112  a civilnej ochrany.” Našu školu repre-
zentoval žiak 3.A triedy Martin Kňazovický, ktorý sa umiestnil na 
2. mieste v II. kategórii okresného kola.

Mgr. Ľ. Lešundáková, ZŠ M. R. Štefánika

2. miesto v okresnom kole
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VÝSLEDKY
XVIII. ročník súťaže v jazde zručnosti 

O pohár primátora mesta Spišská Belá sezóna 2017

Kategória – PRVÁ JAZDA V KOLE
Poradie Meno a Priezvisko Počet bodov

1. Viktor Magdolen 510
2. Anton Štolc 504
3. František Monka 445

V sobotu 9. decembra 2017 v priestoroch Belianskych kúpeľov 
Automotoklub Spišská Belá (AMK) vyhodnotil práve končiacu 
jazdeckú sezónu 2017. Predseda AMK Peter Rusiňák spolu s pri-
mátorom mesta Spišská Belá Štefanom Bieľakom ocenili najlepších 
vodičov v dvoch súťažiach: v 18. ročníku súťaže v jazde zručnosti 
“O pohár primátora mesta Spišská Belá“ a v 10. ročníku seriálu “Be-
lianske bezpečné jazdy” – automobilová orientačná súťaž. Primátor 
mesta vyjadruje verejné poďakovanie vedeniu AMK ako aj aktívnym 
členom tohto klubu za ich klubovú činnosť, za reprezentáciu nielen 
samotného klubu, auto-moto športu, ale aj nášho mesta (nielen na 
Slovensku, ale aj na súťažiach v zahraničí). ĎAKUJEME!

Automotoklub vyhodnotil 
súťažnú sezónu 2017

Kategória – Dospelí
Poradie Meno a Priezvisko Počet bodov

1. František Monka 516
2. Anton Štolc 469
3. Viktor Magdolen 458

Kategória – JUNIOR

Poradie Meno a Priezvisko Počet bodov

1. Dávid Magdolen 528
2. Vladislava Libiaková 120
3. Matej Musil 120

Kategória – ŽENY
Poradie Meno a Priezvisko Počet bodov

1. Slávka Dócyová 540

10. ročník seriálu Belianské bezpečné jazdy
– automobilová orientačná súťaž Jazda zručnosti 2017

Poradie Meno a Priezvisko Mesto
Počet 
bodov

1.
Magdolen Viktor
Magdolen Richard

Handlová 213

2.
Bielik František
Bielik Maroš

Sp. Belá 159

3.
Orlík Juraj
Línek Jaroslav

Prievidza 147

Dňa 5. decembra 2017 sa v  telocvični Základnej školy J. M. Pe-
tzvala v Spišskej Belej uskutočnil halový futbalový turnaj žiakov 5. 
a 6. ročníkov medzi oboma základnými školami v Spišskej Belej, 
ktorý zorganizoval futbalový klub MŠK Slavoj Spišská Belá. Turnaja 
sa zúčastnilo 49 žiakov. 

Vyhodnotenie turnaja:
• ZŠ J. M. Petzvala – ZŠ M. R. Štefánika 13:18
• Najlepším strelcom turnaja sa stal E. Pisarčík (6 gólov)
• Najlepšími brankármi turnaja sa stali G. Talár a R. Horák.
Traja najlepší hráči z každej školy:
• ZŠ J. M. Petzvala – D. Tomeček, Š. Pitoňák, F. Koščák
• ZŠ M. R. Štefánika – M. Zemjanek, S. Polhoš, S. Hangurbadžo
Turnaj sa spestrili aj kopaním pokutových kopov, najlepším 

bol E. Pisarčík, ktorému konkuroval J. Ulbrich, ktorý skončil na 
druhom mieste.

Za pomoc pri usporiadaní turnaja ďakujeme obom školám, ktoré 
uvoľnili žiakov, ako aj ZŠ J. M. Petzvala za poskytnutie priestorov 
školy a telocvične. Za organizáciu turnaja ďakujeme Marekovi Mi-
laňákovi, Jaroslavi Dobešovi, Ľudovítovi Gumulákovi, Martinovi 
Strakulovi, Miroslavovi Duchnitzkému a Martinovi Kurajovi.

Halový futbalový turnaj medzi 
našimi školami
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• 5. decembra sa v telocvični Základnej školy J. M. Petzvala uskutočnil halový futbalový turnaj žiakov 5. a 6. ročníkov medzi oboma základnými 
školami v Spišskej Belej.

• Nadaní škôlkarikovia z našej materskej školy spríjemňovali mikulášske 
dopoludnie básničkami a pesničkami všetkým, ktorí navštívili beliansku 
predajňu Tesco. Mikuláš ich za to odmenil sladkými dobrotami.

• Automotoklub Spišská Belá vyhodnotil súťažnú sezónu 2017.

• Nový predseda PSK Milan Majerský a poslanci PSK zložili slávnostný 
sľub. Poslancom PSK sa opätovne stal aj primátor Spišskej Belej Štefan 
Bieľak.


