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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo
v Spišskej Belej na svojom
zasadnutí dňa 24. 4. 2014 sa
venovalo aj týmto témam:
Hospodárenie mesta za rok
2013 (záverečný účet)
MsZ vzalo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k hospodáreniu a Záverečnému účtu Mesta Spišská Belá za
rok 2013. Poslanci prerokovali
a vzali na vedomie Hodnotiacu
správu o plnení Programového
rozpočtu Mesta Spišská Belá
za rok 2013 a tiež Správu nezávislého audítora z overenia
účtovnej závierky mesta za
rok 2013 a Správu nezávislého audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou
závierkou Mesta Spišská Belá.
MsZ schválilo Záverečný účet
Mesta Spišská Belá za rok 2013
bez výhrad a zároveň schválilo
výsledok hospodárenia mesta
za rok 2013 – prebytok v sume
139 318,22 €, ktorý bude prevedený do rezervného fondu
mesta. Záverečný účet a výročná správa je zverejnená na
www.spisskabela.sk.

3. zmena rozpočtu mesta
na rok 2014
MsZ schválilo zmenu rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2014
rozpočtovým opatrením č. 3/2014
a zároveň schválilo použitie rezervného fondu mesta vo výške
24 342 EUR na čiastočnú úhradu
na dokončenie rekonštrukcie
chodníkov na starom cintoríne
v Spišskej Belej (2. etapa), pričom
celkové náklady sú plánované vo
výške 50 tis. EUR (zvyšok bude
uhradený z existujúcich príjmov
mesta). Táto 3. zmena rozpočtu je
zverejnená na stránke mesta.
Nový prevádzkový poriadok
cintorínov a domu smútku
MsZ schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
č. 2/2014, ktorým sa vydáva
prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v Spišskej Belej.
MsZ zároveň schválilo cenu za
použitie chladiaceho zariadenia
v Dome smútku v Spišskej Belej
vo výške 8 EUR/osoba za deň.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o ďalších podmienkach
prevádzkovania Domu smútku
a cintorínov (prevádzkovú
dobu kancelárie správcu v dome

ROK 2014
170. výročie
narodenia Augustína Kaltsteina (1844)
– obyvateľa Spišskej Belej, zakladateľa
osady Tatranská Kotlina a spoluobjaviteľa
Belianskej jaskyne

125. výročie
založenia miestneho rybárskeho spolku
v Spišskej Belej (1889)

50. výročie
založenia Múzea J. M. Petzvala v Spišskej
Belej (1964)

smútku, či cenník služieb a pod.)
a rozsah činnosti budúceho
mestského správcu cintorínov.
Prevádzkový poriadok je zverejnený na www.spisskabela.sk.
Návrh zonácie TANAP-u
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o príprave zonácie TANAP-u, t.j. aj na
území lesov mesta Spišská Belá
a návrhu Štátnej ochrany prírody SR na túto zonáciu. V mene
mesta sa k tejto téme vyjadruje
najmä Mestský podnik Spišská
Belá, s. r. o. ako správca mestských lesov. Zatiaľ je predbežný
súhlas mesta s rozdelením územia našich mestských lesov do
navrhovaných ochranných zón,
pričom však čakáme na ďalšie
podmienky, za akých by mala byť
táto zonácia vyhlásená. Štát by si
mal od mesta prenajať pozemky
v budúcej bezzásahovej zóne A
(najprísnejšia ochrana), za čo
by mal mestu platiť učené ročné
nájomné. A ako to dopadne, uvidíme v najbližších mesiacoch.
Ťažba štrkopieskov
MsZ schválilo zmenu zmluvy o spolupráci s Agrostavom,
výrobno-obchodné družstvo Poprad ohľadne ťažby štrkopieskov
v Strážkach tak, že sa zmenila
doba ukončenia ťažby do 31. 12.
2016 (v zmysle príslušného
územného rozhodnutia z dôvodu posunutia termínu, kedy
bol schválená zmena územného
plánu mesta – až v marci tohto
roka t. j. ročné omeškanie).
Ostatné podmienky zostávajú
v platnosti po starom.
Havarijný stav cintorínskeho
múra (oplotenia)
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o havarijnom stave oplotenia starého
cintorína v Spišskej Belej a o pracovnom rokovaní s Krajským
pamiatkovým úradom Prešov.
Murované oplotenie je v zlom
technickom stave – rozpadáva

sa najmä jeho vrchná časť – tak
zvnútra cintorína ako aj z vonkajšej strany. A predovšetkým
dochádza k poškodzovaniu náhrobkov a murovaných portálov.
V havarijnom stave je náhrobok
Szimonisz, ktorý je staticky narušený. Tento problém bude mesto
riešiť v najbližších týždňoch.
Predaj stavebných
pozemkov v Lendaku
MsZ vzalo na vedomie vyhodnotenie verejnej obchodnej
súťaže na predaj stavebných pozemkov v k. ú. Lendak (pod Kycorou). Predložené boli 2 cenové
ponuky (s rozdielnou cenou) na
ten istý pozemok, pričom lepšiu
ponuku dala Helena Martičeková, bytom Tatranská Kotlina 15,
Vysoké Tatry, a to 20,35 EUR/m2,
ktorej bol pozemok schválený
na predaj.
Zároveň poslanci schválili
podmienky novej (opätovnej)
obchodnej verejnej súťaže na
predaj týchto stavebných pozemkov, pričom na niektoré
pozemky bola znížená kúpna
cena. Podmienky obchodnej
verejnej súťaže sú zverejnené na
www.spisskabela.sk
Predaj pozemkov v lokalite
IBV Webera
MsZ schválilo odpredaj časti
pozemkov za pozemkami rodinných domov v lokalite IBV S.
Webera v Spišskej Belej:
1.) kupujúcim Ing. Jánovi
Poliakovi a manž., ul. Krátka 17,
Spišská Belá:
2.) kupujúcim Jánovi Galantymu a manž., Tomášikova
2570/32, Poprad:
3.) kupujúcemu Bc. Michalovi
Ondrášekovi, Kukučínova 2195/
40, Kežmarok
4.) kupujúcim PaedDr. Miroslavovi Varšovi a manž., Nad
traťou 22, Kežmarok
5.) kupujúcej Ivane Šajtyovej,
Nová 468/19, Spišská Belá
6.) kupujúcim Jaroslavovi
(Pokračovanie na 3. str.)
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Hasiči si slávnosťou uctili svojho patróna
V nedeľu 4. mája sa v našom
meste uskutočnila Svätofloriánska hasičská slávnosť. Túto
slávnosť po piatykrát pripravili
spišskobelianski dobrovoľní
hasiči pri príležitosti sviatku
sv. Floriána, patróna hasičov.
Pred sv. omšou si hasiči uctili
pamiatku zosnulých hasičov
na miestom cintoríne. Slávnosť
pokračovala svätofloriánskou
bohoslužbou v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka s hasičským sprievodom,
ktorú slúžil Peter Hámor, ktorý
bol kaplánom v našom meste
a v súčasnosti je už 3 roky kňazom v službe Policajné zboru SR
(pridelený pre Žilinský kraj). Po
sv. omši sa za účasti rímskokatolíckych kňazov sprievod presunul pred mestský úrad, kde
Peter Hámor spolu s Petrom

Petrekom, správcom našej farnosti, požehnal všetku hasičskú
techniku, ale aj nové policajné
auto belianskych „štátnych“
policajtov (Pozor na nový WV
Golf combi! :-)). Následne sa
hasičský sprievod presunul do
evanjelického kostola, kde si primátor mesta spolu s predsedom
dobrovoľných hasičov Marošom
Vaverčákom pri pamätnej tabuli
uctili pamiatku Samuela Webera
(zakladateľa a prvého predsedu
dobrovoľného hasičského zboru v našom meste) a taktiež
pamiatku zosnulých hasičov aj
za prítomnosti už spomínaných
katolíckych kňazov a evanjelického farára Martina Fečka.
Následne pokračovala slávnosť
„otvorením dverí“ hasičskej
zbrojnice pre širokú verejnosť,
kedy bolo možné si prehliadnuť

celú hasičskú zbrojnici a hasičskú
techniku. Rovnako bolo možné
ochutnať hasičský guláš, ale aj
vidieť používanie hasičskej techniky pri zinscenovanej dopravnej
nehode, ale aj malú, ale veľmi

zaujímavú výstavu miniatúr hasičských autíčok. Poďakovanie
patrí všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu tejto slávnosti a
najmä našim hasičom, ktorí túto
slávnosť pripravili.

Rokovanie k priechodom pre chodcov v Spišskej Belej
Dňa 6. mája sa uskutočnilo
na podnet primátora mesta
pracovné rokovanie k téme
zriadenia nových priechodov
pre chodcov v našom meste.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovi Slovenskej správy ciest

z Košíc, zástupca cestného
správneho orgánu – Okresného
úradu, odboru cestnej dopravy
v Prešove a zástupcovia Okresného dopravného inšpektorátu
v Kežmarku. Prítomní si najprv
fyzicky prešli 3 miesta, ktoré je
podľa primátora
mesta
potrebné
riešiť zriadením noTRIEDENÉHO ZBERU ODPADU
vých priechodov pre
v Spišskej Belej
chodcov, nakoľko cez
tzv. vrecový systém
tieto mesta na štátnej
ceste pravidelne pre(zber vriec z domácností)
chádza mnoho chodPLASTY
SKLO,
cov a tieto miesta sú
PAPIER nebezpečné tak
pre nich ako aj pre
05. 6. 2014
06. 6. 2014 vodičov. Konkrétne
ide o návrh mesta
03. 7. 2014
04. 7. 2014 zriadiť priechod pre
chodcov:

HARMONOGRAM

1.) pri obchodnom dome
- prechod cez štátnu cestu smerom na sídlisko Družstevná pri
autobusovej zástavke
2.) „pod“ mestským úradom
- prechod cez štátnu cestu smerom k evanjelickému kostolu.
3.) oproti ZUŠ – prechod cez
štátnu cestu na druhú stranu
- k parkovisku.
Prítomní akceptovali argumenty primátora mesta a zhodli
sa na tom, že predmetné priechody sú potrebné, aj keď budú
potrebovať výnimku z príslušných STN (menšia vzdialenosť
medzi existujúcimi priechodmi
v hlavnej križovatke).
Mesto bude musieť:
1.) dať spracovať jednoduchý projekt umiestenia nových
priechodov a požiadať všetky

dotknuté orgány o ich súhlasy
a následne o povolenie na ich
umiestnenie
2.) stavebne upraviť tieto
miesta (aby boli bezbariérové
a bezpečné pre chodcov)
3.) pred priechodmi zriadiť
v dlažbe tzv. vodiace pásy pre
nevidiacich a slabozrakých
4.) nasvietiť priechody
svetlom (tak ako už niektoré
iné priechody v našom meste,
ktoré sú nasvietené).
Mesto má záujem, aby do
septembra boli tieto priechody zrealizované. Okrem toho
prítomní vzniesli požiadavku
opätovne riešiť hlavnú križovatku v centre mesta. Primátor
mesta navrhol, aby sa k tejto veci
spoločne vrátili po zrealizovaní
vyššie uvedených priechodov.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany)
Stupákovi a manž., Školská 21,
Lendak
7.) kupujúcim Štefanovi Liškovi a manž., Poráč 30, Poráč
8.) kupujúcim Jánovi Štefaniakovi a manž., Weberova 1335/15,
Spišská Belá.
Majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov
1.) MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi Mestom Spišská
Belá a Milošom Pajerom a manž.,
Letná č. 1255/69, Spišská Belá pri
jeho rodinnom dome.
2.) MsZ schválilo zámenu
pozemkov medzi mestom
a Máriou Kolodzejovou, trvale
bytom ul. Kúpeľná 38, Spišská
Belá a Máriou Rušinovou, rod.
Kolodzejovou, trvale bytom ul.
Petzvalova 68, Spišská Belá,
3.) MsZ schválilo zámenu
pozemkov medzi mestom a Rudolfom Pavličkom, bytom Letná
62, Spišská Belá,
4.) MsZ schválilo odkúpenie
časti pozemku od kupujúcich
Jozefa Leščáka a manželky
Tatiany Leščákovej rod. Ridziková, trvale bytom ul. Zimná 55,
Spišská Belá.
5.) MsZ schválilo predaj časti
pozemku pre kupujúcich Františka Kubáňa a manž., Nová ul. 13,
Spišská Belá z dôvodu vysporiadania vlastníctva k pozemku pri
rodinnom dome

6.) MsZ schválilo odkúpenie 2
pozemkov od Márie Budzákovej,
bytom ul. Popradská 5, Spišská
Belá (vysporiadanie záhrady za
ZOS v Strážkach).
Ďalšie využitie nákladnej
železničnej stanice
MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o ďalšom využití nákladnej
železničnej stanice v Spišskej
Belej. Primátor mesta zvolal pracovné rokovanie so zástupcami
Železničnej spoločnosti SR vo
veci ďalšieho využitia a správy
a údržby budovy na nákladnej
stanici ako aj okolitých pozemkov (na snímke). Po tom, čo táto
železničná stanica prestavala
slúžiť svojmu účelu, začali
ju „využívať“ a poškodzovať
našli „spoluobčania“.... najprv
poškodili a zničili garáž, potom
sa pustili aj do hlavnej budovy.
Zástupcovia železničnej spoločnosti jednoznačne prehlásili, že
neplánujú túto stanicu zrušiť
ani sa jej nechcú „zabaviť“ (len
ju nebudú využívať) a naďalej ju
budú viesť ako svoj majetok. Prisľúbili, že do konca tohto roka
dôjde k zbúraniu poškodenej
garáže a zároveň sa dohodli
s mestom na režime užívania
okolitých pozemkov a starostlivosti o ne (to sa však netýka
stavieb, o ktoré sa železničiari
musia naďalej starať).

Polyfunkčné prevádzky
za obchodným domom
MsZ vzalo na vedomie
písomného oznámenia Ivety
Šmijovskej, Mierová 7, Spišská
Belá o odstúpení od zámeru
odkúpenia pozemku určeného
na výstavbu polyfunkčného
objektu za Obchodným domom
COOP Jednota na Mierovej
ulici (pozemok č.1). Na základe
výsledku pôvodnej obchodnej
verejnej súťaže MsZ schválilo budúci predaj stavebného pozemku
č. 1 Marcele Džadoňovej, bytom
Spišská Belá, L. Medňanského
62 za kúpnu cenu 60 EUR/m2 na
zriadenie prevádzky kaderníctva.
K dnešnému dňu je už vydané
právoplatné územné rozhodnutie na pre celý polyfunkčný

objekt (pre všetky prevádzky)
a pripravuje sa vydanie stavebného povolenia, aby následne
mohli byť predmetné pozemky
aj fyzicky odpredané schváleným kupujúcim, aby mohli
začať s výstavbou jednotlivých
prevádzok.
Projekt dopravného značenia
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu primátora mesta
o novom komplexnom projekte
dopravného značenia na miestnych komunikáciách v Spišskej
Belej. Viac na www.spisskabela.sk.
Kontroly HK
MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o vykonaných kontrolách.

Dni mesta Spišská Belá 6. - 8. jún 2014
Námestie pred mestským úradom

6. jún (piatok)
od 9.00 h - Firemné mestské športové hry (telocvičňa a ihrisko na Moskovskej ul.)
19.30 h - Divadelné predstavenie THEATROBALANS Spišská Belá – Trúchliaci pozostalí
(v kinosále)
7. jún (sobota) - na námestí
11.00 h – Súťaž vo varení gulášu o Spišskobeliansky kotlík
• Prezentácia Spišskobelianskych spolkov
13.00 h - Belianska dychovka
• Skupina Belan s doprovodom skupiny Olekšanka
• Tanečná skupina SALTARELLO

• Divadlo ACTORES; The Family BandWagon - komická divadelno-hudobná show
• Jamadan, zoskupenie bubeníkov interpretujúcich
tradičné rytmy a piesne západnej Afriky
• Hudobný koncert skupiny Heľenine oči
A ešte jedno hudobné prekvapenie!
8. jún (nedeľa) - na námestí
9.00 h - Regionálne hasičské preteky
13.00 h - Beliansky škovránok - prezentácia
materských škôl z nášho regiónu v tanci
a speve
• Divadlo spod Spišského hradu; Giňolove starosti
• Cimbalová hudba Primáš
• Vystúpenie hudobnej skupiny Senzus
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Stretnutie s pohrebnými
službami

Rokovanie o budúcej
cezhraničnej spolupráci

Dňa 5. mája sa uskutočnilo
pracovné stretnutie, ktoré zvolal
primátor mesta s majiteľmi troch
pohrebných služieb pôsobiacich
v našom meste. Cieľom tohto
stretnutia bolo informovať
pohrebné služby ako sa budú
prevádzkovať cintoríny a dom
smútku po 10. máji, od kedy
bude platiť nový prevádzkový
poriadok pohrebísk v našom
meste. Primátor mesta vysvetlil
zmeny v novom prevádzkovom,
ako aj podmienky, za akých budú

V stredu 30. apríla sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie
zástupcov Združenia Euroregión
TATRY so zástupcami Prešovského a Žilinského samosprávneho
kraja. Hlavnou tému rokovania
bola príprava nového programovacieho obdobia Programu
slovensko–poľskej spolupráce na
tok 2014-2020. Prítomní rokovali
najmä o budúcej forme tzv. mikroprojektov, ktoré sa tešili veľkému záujmu. Momentálne panuje
nejednotnosť medzi slovenskou

tieto pohrebné služby vykonávať svoju činnosť a predstavil
im nového správcu cintorínov
a domu smútku – p. Ľubomíra
Pavlarčíka (zamestnanca mesta). Zároveň si dohodli spôsob,
akým budú používať dom smútku pri pohrebných obradoch,
ktorý bude zmluvne upravený
v samostatných zmluvách. Viac
informácii o novom prevádzkovom poriadku a o prevádzkovaní domu smútku prinesieme
v samostatnom článku.

22. apríl - Deň Zeme
Aj tento rok sme si v našej
škole pripomenuli deň Zeme,
a to rozhlasovou reláciou,
pozeraním prírodopisných filmov, žiaci zhotovovali výtvarné
práce, písali slohové práce na
témy súvisiace s dňom Zeme.
Na vyučovacích hodinách sme
diskutovali o globálnych ekologických problémoch a možnostiach ich riešenia. Na hodinách
Tvorby životného prostredia
žiaci ošetrovali biohriadky,
skalku v našom environmentál-

nom komplexe. Separovali sme
odpad, žiaci školského klubu
detí kreslili na chodník pred
školou planétu Zem v rôznych
jej podobách. Ako to už v našej
škole býva zvykom, obliekli sme
sa do zemitých farieb, aby sme
si aj takýmto spôsobom pripomenuli tento vzácny sviatok
– deň Zeme. Všetkým, ktorí si
pripomenuli tento deň a urobili
niečo pozitívne pre našu Zem
patrí veľká vďaka.
Zuzana Popiková

a poľskou stranou v názore ako
sa majú v budúcnosti riadiť a implementovať tieto mikroprojekty
s cieľom nájsť lepší a jednoduchší spôsob než aký bol doposiaľ.
Predpokladáme, že to ešte budú
dlhé a zložité spoločné rokovania. Tohto rokovania sa zúčastnil
aj primátor nášho mesta Štefan
Bieľak ako predseda Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce
EZUS TATRY, ktorý zároveň zastupuje pri týchto rokovaniach
ZMOS.
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Zasadalo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
Dňa 22. apríla 2014 sa zišli na svojom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ktorým je aj primátora
nášho mesta), ktorí sa venovali aj nasledovným témam:
ZÁVEREČNÝ ÚČET PSK
Poslanci schválil záverečný účet PSK za rok 2013 s nasledovným
výsledkom:
Príjmy za rok 2013:
162 640 900 EUR
Výdavky za rok 2013 :
153 783 631 EUR
Prebytok rozpočtu 2013:
8 857 269 EUR
Zostatok príjmových fin. operácii:
4 668 754 EUR
Konečný výsledok hospodárenia
12 476 461 EUR
(tieto fin. prostriedky boli prevedené do rezervného fondu PSK)
OPRAVA REGIONÁLNYCH CIEST
Poslanci schválili zmenu rozpočtu PSK na rok 2014, pričom vyčlenili na opravu regionálnych ciest (ciest 2. a 3. triedy v majetku PSK)
sumu 1664 000 EUR. V okrese Kežmarok a Poprad sa zrekonštruujú
nasledovné úseky ciest:
1. III/067019 Poprad – Poprad Stráže – 150 tis. EUR
2. III/018152 Poprad – Spišská Teplica – 37 tis. EUR
3. II/538
Tatranská Štrba – Štrbské Pleso – 140 tis. EUR
4. II/542
Spišská Belá – Slovenská Ves – 51 tis. EUR
Ďalšie predložené návrhy za okresy Kežmarok a Poprad neboli
schválené.
VÝZVA NA POSKYTNUTIE DOTÁCII PRE MESTÁ A OBCE
NA ÚZEMÍ PSK
Poslanci schválili výzvu na predkladanie žiadosti na poskytovanie dotácie z rozpočtu PSK. O dotáciu môžu žiadať len mestá a obce,
pričom môžu získať od 1 000 do 5 000 EUR na projekty zamerané
na oblasť športu alebo kultúry. Spolufinancovanie projektu je 20 %.
Každá obec môže podať len jednu žiadosť. Žiadosť je potrebné podať
do 13. mája 2014. Na tento účel poslanci vyčlenili v rozpočte PSK
sumu 300 tis. EU, pričom poslanci rozhodnú o sume 270 tis. EUR a 30
tis. EUR je v kompetencii predsedu PSK. Viac na www.vucpo.sk.
POMOC AJ SOCIÁLNYM ZARIADENIAM V KEŽMARKU
A V BATIZOVCIACH
Poslanci schválili aj financie na investície do sociálnych zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Na pokračovanie rekonštrukcie

Výsadba stromov na Ul. 1. mája

budovy Denného stacionára v Kežmarku, ktorý je vysunutým pracoviskom DSS Ľubica, je vyčlenených 36 tis EUR (rekonštrukcia
sociálnych zariadení) a ďalších 36 tis. EUR na ďalšiu údržbu tejto
budovy (oprava strechy a odizolovanie budovy). Vo veľmi zlom
technickom stave sú budovy sociálneho zariadenia - Centra sociálnych služieb v Batizovciach. Aj preto poslanci schválili 300 tis.
EUR na rekonštrukciu centrálneho kúrenia – na riadenie nových
menších kotolní.
RACIONALIZÁCIA STREDNÝCH ŠKÔL
Poslanci schválili návrh na zrušenie týchto stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:
1./ Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska v Humennom bude zrušená a začlenená do SOŠ technickej v Humennom
2./ Obchodná akadémia v Sabinove a Stredná odborná škola, ul.
SNP 16 v Sabinove budú zlúčené do Spojenej strednej školy.
Dôvodom týchto zmien je výrazný pokles záujmu žiakov o štúdium na týchto školách.
SPRÁVA O ČINNOSTI KOCR ZA ROK 2013
Poslanci vzali na vedomie Výročnú správu o činnosti Krajskej
organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska so sídlom
v Prešove za rok 2013. Od 22. marca 2014 je novým predsedom tejto
organizácie Michal Sýkora (starosta obce Štrba), ktorý vystriedal
v tejto pozícii Štefana Bieľaka (primátora Spišskej Belej), ktorý
nastúpil na post podpredsedu PSK. Celá správa je zverejnená na
webstránke mesta.
PRÍPRAVA REGIONÁLNEJ INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ
STRATÉGIE
Poslanci PSK vzali na vedomie informáciu o súčasnom stave
prípravy Integrovaného regionálneho operačného programu (t.
j. „IROP“ ako jedného z programov nového programovacieho
obdobia čerpania prostriedkov EÚ na roky 2014-2020) a o príprave
Regionálnej integrovanej územnej stratégie pre Prešovský kraj.
Práve táto stratégia má určiť priority a alokácie pre PSK a mestá
a obce na území Prešovského kraja, pre ktoré sa vyčlenia finančné
prostriedky z IROP. Túto stratégiu bude schvaľovať Rada partnerstva Prešovského kraja, ktorej zriadenie sa v súčasnosti pripravuje.
Z poverenia predsedu PSK je zriadená prípravná (koordinačná)
skupina pre prípravu všetkých týchto procesov, ktorej členom je aj
primátor nášho mesta Štefan Bieľak ako podpredseda PSK zodpovedný za regionálny rozvoj PSK.

Pietna spomienka v Podolínci

Začiatkom mája mesto vysadilo nové stromy na Ul. 1. mája – 14
nových líp, ktoré nahradili namiesto doterajších agátov. Tie postupne začali z neznámych dôvodov vysychať a odumierať a napriek
zásahu a dohľadu odborníka na zeleň sa tieto stromy nedalo zachrániť. Výsadbu nových stromov zabezpečovalo mesto samo – ľuďmi
pracujúcimi na menších obecných službách. V najbližších dňoch ešte
sa vysadia stromy pri parkovisku pred futbalovým štadiónom.

V utorok 29. apríla 2014 sa
pri príležitosti 64. výročia Barbarskej noci a 60. výročia zrušenia VTNP - PTP uskutočnila v
Podolínci pietna spomienková
akcia a celoslovenské stretnutie
účastníkov Vojenských táborov nútených prác. Podujatie
pripravil a uvádzal, Ondrej
Bartko, predseda organizácie
VTNP-PTP z Kežmarku. Svätú
omšu za zosnulých členov Vojenských pracovných táborov a
obete Barbarskej noci celebroval
Spišský diecézny biskup Štefan
Sečka. Po odznení štátnych hymien Slovenskej a českej republiky účastníci položili vence k
pamätníku na nádvorí kláštora.

V príhovoroch vystúpili: predseda SZ VTNP-PTP Ferdinand
Varga, člen VTNP-PTP Jaroslav
Václavek, zástupca Českej organizácie PTP František Možný,
predseda Správnej rady Ústavu
pamäti národa Ondrej Krajňák,
predseda Svetového združenia
bývalých čsl. politických väzňov
František Bednár, podpredseda
VÚC Prešov a primátor Spišskej
Belej Štefan Bieľak, primátorka
Podolínca Iveta Bachledová,
ktorá pozvala účastníkov na
výstavu obrazov maliara, Františka Guldana, Spišské Exody
do mestskej knižnice v Podolinci. Podujatie bolo ukončené
spoločným obedom.
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Podchod sa búrať nebude

Mesto malo zámer zbúrať podchod vedľa rímskokatolíckej fary
pri G-penzióne na Hviezdoslavovej ulici a následne upraviť celé
okolie. Uvedený podchod je zvyšok pôvodného meštianskeho
domu č. 28, ktorý stál medzi budovou katolíckej fary a súčasným
G-penziónom. Keďže ide o objekt v pamiatkovej zóne, mesto požiadalo Krajský pamiatkový úrad v Prešove (pracovisko v Poprade)
o povolenie na zbúranie tohto podchodu pre jeho zlý technický
stav a zámer upraviť chodník a okolie tohto podchodu. Avšak

pamiatkový úrad nesúhlasil s jeho asanáciou z dôvodu, že tento
podchod (tzv. „dufart“) ako zvyšok bývalého meštianskeho domu
má vzácnu pamiatkovú hodnotu (jeho vnútorné klenby) a zároveň
symbolizuje existenciu pôvodného domu, ktorý bol v roku 1987
zbúraný. Takže mesto provizórne opraví tento podchod, aby bol
bezpečný pre chodcov a zabezpečí, aby povrchové vody netiekli
do základov tohto podchodu a nenarušovali vo väčšom rozsahu
statiku tohto podchodu.

8. ročník súťaže vo varení gulášu
7. júna 2014 v rámci Dni mesta 2014
sa uskutoční 8. ročník súťaže o Putovný

spišskobeliansky kotlík vo varení gulášu.

Variť sa bude priamo na námestí na určených miestach. Súťaž je verejná a určená pre širokú verejnosť.
Pravidlá súťaže
1. Do súťaže sa družstvá musia nahlásiť pred jej konaním v RTIC (Regionálnom turistickom informačnom centre), Petzvalova 18, Spišská
Belá, tel.: 052/468 05 17; 468 05 10, osobne, písomne alebo telefonicky.
2. Veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že súhlasí s pravidlami a organizačnými pokynmi súťaže. Súťažiaci sa tejto súťaže
zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.
3. Súťažné družstvá súťažia pod názvom, ktorý si sami zvolia.
4. Všetky suroviny a ingrediencie, ako i kotlík a všetko potrebné náradie k vareniu guláša, vrátane dreva si zabezpečia súťažné družstvá
samé na svoje náklady. Pitnú vodu poskytne Mesto Spišská Belá (v budove úradu) – súťažiaci si zabezpečí nádobu na vodu.
5. Ak súťažné družstvo použije taký kotlík, pri ktorom by mal byť oheň voľne na zemi, musí zabezpečiť aby medzi zemou a ohňom bol
železný plech (platňa) v hrúbke min. 3 mm.
6. Množstvo vareného guláša, a jeho zloženie si družstvá určia samé. Jedinou podmienkou je, aby guláš bol z mäsa.
7. Registrácia súťažiacich bude prebiehať v čase od 10.30 do 11.00 hod. na námestí pred mestským úradom. Každému súťažiacemu
družstvu bude presne určený priestor, potrebný pre varenie guláša a vylosuje si súťažné číslo.
8. Súťažiť sa začne o 11.00 hod. Po oficiálnom „odštartovaní“ môžu súťažiaci zapáliť ohne pod kotlíkmi. Do toho času môžu vykonávať
akúkoľvek „neohňovú“ prípravu pre varenie guláša.
9. Súťaž bude prebiehať do 15.00 h. Po jej oficiálnom ukončení odovzdá každé družstvo vzorku svojho guláša hodnotiacej komisii.
10. Súťažné družstvá môžu uvarený guláš návštevníkom rozdávať bezplatne alebo predávať za nejakú symbolickú cenu.
11. Ocenené budú prvé tri miesta. Guláš posudzuje minimálne 5-členná hodnotiaca komisia. Hodnotiaca komisia posudzuje guláš
z hľadiska jeho chuti a vzhľadu. Každý člen komisie hodnotí jednotlivé vzorky istým počtom bodov. Zvíťazí guláš, ktorý po sčítaní
bodov od všetkých členov komisie získa ich najvyšší počet.
12. Zvíťazí družstvo, ktoré navarí chuťovo a vizuálne najlepší guláš. Víťazné družstvo tiež získava na dobu 1 roka Putovný spišskobeliansky
kotlík, na ktorý bude vygravírovaný názov víťazného družstva.
13. Putovný spišskobeliansky kotlík je majetkom Mesta Spišská Belá. Nemôže byť majetkom súťažného družstva, alebo jeho členov. Ak
získa Putovný spišskobeliansky kotlík zahraničné družstvo, ktorého veliteľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bude
kotlík uložený na mestskom úrade v Spišskej Belej. Ak družstvo získa 1. miesto v trikrát po sebe nasledujúcich ročníkoch súťaže,
stáva sa Putovný spišskobeliansky kotlík majetkom tohto víťazného družstva.
Bližšie informácie vám poskytne Marta Hlaváčová, infocentrum, tel. 052/468 05 10.
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Miss Bábika 2014
27. februára 2014 sa v kinosále MsÚ uskutočnila detská súťaž
v speve uspávanky a ľudovej
piesne MISS BÁBIKA, ktorú pripravilo Mesto Spišská Belá v spolupráci s Centrom voľného času
Spišská Belá. Účelom tejto súťaže
je udržiavanie ľudových tradícií,
rozvíjanie lásky k folklóru regiónu a podporovanie mladých
talentov v oblasti spevu.
Talentov sa nám prihlásilo neúrekom. Zúčastnilo sa spolu 29
detí z MŠ a ZŠ zo Spišskej Belej,
z Krížovej Vsi, zo Slovenskej Vsi,
z Lendaku a z Toporca. Porota v
zložení: Eva Ležáková, Gabriela
Smolková, Zuzana Pavličková,
Alena Schurdáková a Anna Mária
Liptáková hodnotila pri spievaní

uspávanky – výber uspávanky a
ľudovej piesne, intonáciu, hlasové dispozície a zaobchádzanie
s bábikou pri uspávaní. A deti
spievali – niektoré s doprovodom
harmoniky alebo kláves, deti z
Lendaku si pri tejto príležitosti
obliekli svoje tradičné kroje. Odvahu na spev našli aj dvaja chlapci a vôbec sa nenechali zahanbiť.
Pri vyhlasovaní výsledkov bolo
veselo, deti sa tešili z hračiek a
diplomov, ktoré získali. Veríme,
že i na ďalej budú radi spievať
a nezabudnú na na naše ľudové
tradície. Speváckych súťaží je v
médiách neúrekom, ktovie, možno o pár rokov v nich niektorého
z účinkujúcich v súťaži „Miss Bábika“ uvidíme.

Výhercovia:
1. kategória (deti z najstaršieho oddelenia MŠ):
1. miesto – Sindy Alexyová (MŠ Sp. Belá)
2. miesto – Zuzana Chlebaková (MŠ Sp. Belá)
3. miesto – Barbora Konopová (MŠ Lendak)
2. kategória (žiaci 1. ročníka ZŠ):
1. miesto – Emily Mária Hudačeková (ZŠ J. M. Petzvala)
2. miesto – Michaela Kisková (ZŠ J. M. Petzvala)
3. miesto – Sabína Pompová (ZŠ Toporec)
3. kategória (žiaci 2. ročníka ZŠ):
1. miesto – Dominika Halčinová (ZŠ Štefánikova)
2. miesto – Katarína Kraváriková (ZŠ J. M. Petzvala)
3. miesto – Sára Hudáčeková (Spojená škola Lendak)

24. máj 2014

MÁJ 2014

MESTO SPIŠSKÁ BELÁ
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti

predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov
- lokalita „Pod Kyčorou“ v obci Lendak v k. ú. Lendak
pozemok KN „C“1747/52, druh pozemku – trvalý trávny
porast o výmere 834 m2 – LV 1335
 pozemok KN „C“1747/53, druh pozemku – trvalý trávny
porast o výmere 834 m2 – LV 1335
 pozemok KN „C“1747/54, druh pozemku – trvalý trávny
porast o výmere 834 m2 – LV 1335
 pozemok KN „C“1747/55, druh pozemku – trvalý trávny
porast o výmere 834 m2 – LV 1335
v podiele 1/1 vo vlastníctve Mesta Spišská Belá.
Predmetom predaja sú 4 pozemky pre výstavbu rodinných
domov - pozemky sa budú predávať jednotlivo, t. j. jeden
záujemca môže kúpiť najviac jeden pozemok určený na 1 rodinný dom. Každý záujemca môže predložiť len 1 ponuku.
Jediné kritérium pre vyhodnotenie ponúk – je kúpna cena.
Požadovaná minimálna kúpna cena:
• pozemok KN „C“1747/52, druh pozemku – trvalý trávny
porast o výmere 834 m2 – LV 1335
• pozemok KN „C“1747/53, druh pozemku – trvalý trávny
porast o výmere 834 m2 – LV 1335
za minimálnu kúpnu cenu 20 EUR /m2
• pozemok KN „C“1747/54, druh pozemku – trvalý trávny
porast o výmere 834 m2 – LV 1335
• pozemok KN „C“1747/55, druh pozemku – trvalý trávny
porast o výmere 834 m2 – LV 1335
za minimálnu kúpnu cenu 10 EUR /m2

Voľby do Európskeho parlamentu

Prihlášky do súťaže doručiť v zapečatenej obálke na adresu:
Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská
Belá označenú heslom: „Súťaž – pozemky Lendak – neotvárať“ do 26. 5. 2014 do 14.00 hod.

Príďte voliť - rozhodujeme aj o sebe!

Bližšie informácie a podmienky súťaže:
na úradnej tabuli mesta alebo na www.spisskabela.sk.
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„Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš...“

Veru áno, a preto je dobré
keď učíme naše deti spisovne
sa vyjadrovať a ovládať slovenský pravopis. Ak dieťa veľa číta,
tieto zručnosti nadobudne veľmi
rýchlo, ale nielen to. Knihy nám
už odmalička otvárajú krásny
rozprávkový svet. Učia nás o
prírode, o vesmíre, o histórii...

Pri čítaní detektívnej literatúry
sa z nás stávajú vyšetrovatelia,
pri čítaní príbehov o láske unikáme do sveta romantických
fantázií. Svoje obľúbené diela od
slovenských autorov prezentovali žiaci zo základných škôl zo
Spišskej Belej a okolia 20. marca
v kinosále mesta Spišská Belá

na súťaži v prednese poézie a
prózy. Nie je veru pre mnohých
ľahké stáť a prednášať pred
svojimi spolužiakmi, tu a tam
sa k niektorému z recitátorov
prikradla tréma, ale láskavé
a upokojúce slová porotcov
všetkým dodali odvahu.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme.
Veríme, že i naďalej budú pestovať svoju záľubu v čítaní, a to
nielen tej povinnej literatúry.
1. kategória:
1. miesto – Lívia Koščáková
(Sp. Belá, ZŠ Šefánikova)
2. miesto – Anna Majerčáková (Spojená škola Lendak)
3. miesto – Michaela Kaňuková (Sp. Belá, ZŠ Štefánikova)
2. kategória:
1. miesto – Lara Laufová (Sp.
Belá, ZŠ J. M. Petzvala)
2. miesto – Miroslava Brežinová (Sp. Belá, ZŠ Štefánikova)

3. miesto – Katarína Hudáková (Spojená škola Lendak)
3. kategória:
1. miesto – Patrik Gallik (Spojená škola Lendak)
2. miesto – Viktória Gurková
(Základná škola s Materskou
školou Holumnica)
3. miesto – Zuzana Neupauerová (Spojená škola Lendak)
4. kategória:
1. miesto – Sára Špaková
(Spojená škola Lendak)
2. miesto – Denisa Vnenčáková (Sp. Belá, ZŠ J. M. Petzvala)
3. miesto – Karin Majerčáková (Sp. Belá, ZŠ J. M. Petzvala)
Porota – 1. a 2. kategória:
Anna Tkačiková (predseda),
Beáta Oravcová, Ľudovít Gumulák.
Porota – 3. a 4. kategória:
Alena Schurdaková (predseda),
Jana Budzáková (Lendak), Silvia
Lorenčíková.

Pribudli nové asfaltové koberce na cesty

• „Cesta medzi jarkami“ na Letnej ulici - po výstavbe kanalizácie s novým
asfaltovým povrchom.

• Popradská ulica v Strážkach s novým asfaltovým povrchom (po výstavbe
kanalizácie).

• Popradská ulica s novým asfaltovým povrchom (po výstavbe kanalizácie).

• Cesta k „Šilonovi“ (k bývalej zberni surovín) - má rovnako po mnohých
rokoch nový asfaltový povrch (po výstavbe kanalizácie).
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Deň narcisov

Piatok 11. apríla, bol dňom,
kedy Liga proti rakovine na
Slovensku organizovala verejnoprospešnú finančnú zbierku na
pomoc onkologickým pacientom
už po osemnástykrát. Svoj čas,
ochotu a entuziazmus venovali
tejto zbierke i žiaci zo Základnej
školy na Štefánikovej ulici pod
vedením paní učiteliek Dariny
Kostkovej a Daniely Baksovej.
Od 9.00 do 15.00 hodiny ste
v našom meste mohli stretnúť
žiačky a žiakov: Kristínu Zavadskú, Kristínu Batoryovú,
Máriu Olchovykovú, Andreja
Jeleňáka, Máriu Bachledovú,
Teréziu Scholtzovú, Denisu

MÁJ 2014

STAVEBNÉ PRÁCE
ZATEPĽOVANIE • FASÁDY
OBKLADY • DLAŽBY
SADROKARTÓN
MAĽOVANIE
Boďovú, Stanku Fedorovú a
Miriam Fudalyovú, ktorí ponúkali žltý narcis – symbol nádeje
a boja proti rakovine.
Ďakujeme za vaše príspevky
do zbierky Ligy proti rakovine.
V Spišskej Belej bolo v tento deň
vyzbieraných 899 €, čo je oproti
minulému roku o 83 € viac.
Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli a pomôžu tým podporiť klinické a výskumné projekty
orientované na rozvaoj nových
techník a metód v prevencii,
diagnostike a liečbe, či rozvíjať
psychosociálnu starostlivosť o
onkologických pacientov a ich
rodiny.

Kontakt:

Marcel FERENCKO
0948 035 005 • marcelferencko@gmail.com
Moju prácu si môžte pozrieť aj na mojej facebookovej stránke.
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Divadlo A predsa...! žne úspechy
Viac ako 20 mladých divadelníkov v Spišskej Belej na sebe
niekoľko krát v týždni usilovne
pracuje. Vedúci divadla Martin
Fečunda, DiS.art. sa z ich práce
veľmi teší. Vo februári premiérovali v divadle hru Super školáci a hru Vyskočiť z kože(ktorá
vznikla podľa bratislavského
skúseného divadla). V krátkom čase si pripravili mnoho
divadelných scénok, básni, či
monológov, s ktorými súťažili
na Divadelnej Šuňave (ocenená
T. Kurucová 3.miesto s postupom), Súhvezí hôr (miniatúra
Cirkus 3. miesto a cestne uzna-

nie pre monológ v podaní A.
Lizoňovej). Divadlo A predsa...!
Spišská Belá sa koncom marca
zúčastnilo súťaže Spish Talent
Festival 2014 v SNV, z ktorej si
odnieslo hneď niekoľko ocenení. A to za prednes hlavnú cenu
získala A. Lizoňová, N. Hume-
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V skratke
ňajová a M. Kolodzej získali za
scénku Stašek a Žofka 2. miesto
a divadelníci všetci spolu za
miniatúru Cirkus získali slušné
3.miesto. Režisér Martin Fečunda neskrýval radosť z úspechu
mladých umelcov: „Výsledky
ma veľmi potešili, skutočne sme
to nečakali. Chodíme súťažiť, aby
sme nazbierali skúsenosti a našli
si ďalších divadelných priateľov.
Som na všetkých veľmi pyšný!“
Fečunda ďalej prezradil, že už
začiatkom mája tohto roku sa
diváci môžu tešiť na premiéru
hudobnej rozprávky Ako to bolo
naozaj o Jankovi Hraškovi.

Kongres v Novom Targu
V piatok 11. apríla sa konal
jubilejný 20. kongres poľského
združenia Euroregión TATRY.
Tohto kongresu sa zúčastnil aj
primátor nášho mesta Štefan
Bieľak ako predseda Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce
TATRY (Ďalej len EZÚS TATRY).
A práve EZÚS TATRY má byť
pokračovateľom doterajšieho cezhraničného slovenskopoľského
zväzku Euroregión TATRY.
Terénne úpravy
Mesto v súčasnosti postupne
realizuje terénne úpravy okolo
novo upravených ciest – dosypuje chýbajúcu zeminu a vysieva trávu. Dokončujú sa úpravy
na Športovej ulici, následne sa
bude pokračovať na Popradskej
ulici v Strážkach a potom na
Štefánikovej 18 pri novom parkovisku – vedľa základnej školy.
Následne sa upraví aj okolie ciest
s novým asfaltom v lokalite „medzi jarkami“ na Letnej ulici. Len
treba, aby sme boli trochu trpezliví, nakoľko si mesto samo zabezpečujeme potrebnú zeminu, jej
dovoz aj následne planírovanie
nezamestnanými pracujúcimi
na menších obecných službách.
Oprava výtlkov
V súčasnej dobe prebieha
oprava výtlkov na miestnych
komunikáciách v našom meste.
Primátor mesta Štefan Bieľak si
spolu s Jánom Šelepom, vedúcim
stavebnej výroby Mestského
podniku Spišská Belá fyzicky
prešli všetky ulice (mestské
cesty) v našom meste a označili
tie miesta, ktoré sa v najbližších dňoch lokálne vyspravia
(zarezaním dier, ich vyčistením
a preasfaltovaním). Práce už
začal realizovať Mestský podnik
Spišská Belá.
Dokončenie rekonštrukcie
chodníkov na starom cintoríne
V najbližších dňoch Mestský podnik Spišská Belá začne
s realizáciou stavebných prác
na dokončení rekonštrukcie
chodníkov na starom cintoríne.
Vybúrajú sa zvyšky starých asfaltových chodníkov a položí sa
do betónového lôžka prírodný
štiepaný kameň (tak ako na už
opravených chodníkoch). Tieto
práce by mali trvať do konca
júna 2014.
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Netradičná prehliadka Kaštieľom Strážky
Zaparkujem auto na parkovisku a tým pomyselne narúšam
súkromie dvojice, ktorú tvorí
zvonica a gotický kostol. Spolu s renesančným kaštieľom,
ktorý sa nachádza hneď oproti
sú zaujímavým objektom pre
turistov Spiša. Prejdem cez
bránu, pomaly otváram ťažké
dvere. Pohľad mi padne na ešte
prázdne nádvorie, na ktorom
kraľuje studňa.
Pri otváraní dverí rodovej
galérie pohľadom prejdem po
portrétoch rodiny Horvath
Stansith. Vyzerali skutočne
takto alebo ide naozaj o fiktívne portréty? Detailné zachytenie
dekoratívnych odevov, šperkov
či rodinných erbov je v kontraste so strnulými tvárami bez
akéhokoľvek citového pohnutia
či mimiky.

Na poschodí prechádzam
cez jedáleň a cez salóny s intarzovaným nábytkom, kde sa
v minulosti obyvatelia tohto
kaštieľa iste stretávali pri večeriach či rôznych príležitostiach.
Z malej pracovne je prekrásny
výhľad na anglický park, kde sa
popri rieke Poprad prechádza
akási rodinka, ktorej pokojnú
atmosféru dotvára šum lístia
starých stromov.
V miestnosti s obrazmi
Mednyánszkého sa pristavím
pri nedokončených obrazoch,
ktoré zaujmú takmer každého
návštevníka. Pri myšlienke
zachytenia podstaty portrétovaného človeka sa utvrdím v
tom , že tento maliar bol naozaj
zaujímavou a významnou osobnosťou, ktorou sa Strážky môžu
pochváliť. Ako 62 ročný sa stal

Spoločenská kronika
V APRÍLI 2014
• narodili sa:
Marianna Talárová, Matias Hangurbadžo, Kristína Šolcová,
Matúš Bičuš, Martin Trnovský
• navždy nás opustili:
Jaroslav Adamjak – vo veku 45 rokov, Petr Balažík – vo veku
58 rokov, Slavislav Ovčarik – vo veku 56 rokov.
• životného jubilea sa dožili:
Margita Bachledová – 90 rokov, Žofia Žideková – 90 rokov,
Katarína Zimmermannová – 85 rokov, Žofia Hrobáková – 80
rokov, Helena Mlaková – 80 rokov, Anna Monková – 80 rokov,
Anna Lopatovská – 70 rokov, Ladislav Pohorelský – 70 rokov,
Július Scholtz – 70 rokov, Viliam Socha – 70 rokov.

²²²²²²²²²²²²

členom skupiny umelcov, ktorý
dokumentovali udalosti prvej
svetovej vojny, vo svojej tvorbe
reflektoval rôzne smery a techniky, jeho krajinomaľba odkrýva
nežnosť umelcovej duše, okolitá
tatranská príroda a Spiš iste formovali jeho osobnosť.
Posledným miestom, kde
sa na malú chvíľu zastavím je
autoportrét poslednej barónky, ktorá bola takisto ako jej
strýko nadanou maliarkou.
Margita Czóbel pochádzala zo
strednej šľachty, v kaštieli žila
spokojným životom so svojimi
rodičmi a súrodencami. Ešte
pred druhou svetovou vojnou
osirela a zažila si určite krušné
chvíle. Po nasťahovaní rodín
z blízkeho okolia do týchto
priestorov pochopila, že dedičstvo, ktoré predstavovalo umelecké a intelektuálne bohatstvo

musí chrániť, do knižnice preto
zamkla všetky cennosti a obrazy
svojho strýka ukryla na rôznych
miestach. Napriek útlej postave,
z ktorej vyžarovala jemnosť
a krehkosť dokázala obrovskou
silou a diplomaciou uchrániť
toto bohatstvo svojich predkov
až do 20. storočia.
Kaštieľ v Strážkach si určite
prešiel zaujímavou a vzrušujúcou cestou až do dnešného
obdobia, dnes si návštevník
môže vypočuť tento zaujímavý
príbeh formou lektorovaných
prehliadok, prechádzkou anglickým parkom s nádherným
výhľadom na okolitú prírodu
môže umocniť tento zážitok.
S touto poslednou myšlienkou
ukončujem svoju prechádzku
a s úsmevom vítam návštevníkov, ktorí práve vstúpili na
nádvorie. Denisa Jurišicová

22. marec Svetový deň vody
Napriek tomu, že voda je základnou podmienkou života na
Zemi, je v súčasnosti mnohokrát
chápaná ako samozrejmosť a len
málokto si uvedomuje jej skutočný význam. Práve preto sme sa
pri príležitosti Svetového dňa
vody rozhodli priblížiť žiakom
dôležitosť vody v našom živote,
ale aj potrebu chrániť ju.
Prostredníctvom besedy sme
žiakom I. a II. stupňa sprostredkovali dôležité informácie o vode. Žiaci sa dozvedeli odkiaľ
k nám voda prichádza, spoznali
kolobeh vody v prírode a oboznámili sa aj s rôznymi skupenstvami vody, ako aj vodnými
živočíchmi a rastlinami. Súčasťou prednášky bol aj interaktívny vedomostný kvíz o vode,

v ktorom si všetci mohli preveriť
svoje vedomosti o vode.
V tento deň sme žiakom priblížili aj život ľudí v Afrických
krajinách, ktorí nemajú prístup
k vode a prostredníctvom toho
sme chceli u žiakov vyvolať väčší záujem o vodu a podotknúť
na skutočnosť, že nie každý
má dostatok pitnej vody a bezprostredný prístup k nej.
Počas našej prednášky
sme chceli u žiakov podporiť
aj ekologické myslenie a to
predovšetkým poukázaním
na neznečisťovanie vodných
tokov a jej zbytočné plytvanie.
Celá beseda sa niesla v duchu
„Voda pre zdravie, voda pre
budúcnosť“.
Mgr. Lenka Lapšanská

STRANA 13
...Ticho...ráno žiaden zvuk, keď
sa otvorí okno nepočuť spev vtákov,
hukot dopravných prostriedkov,
melódie z mobilu či rádia, ba ani
hudbu k obľúbenému filmu. Pre
nás zdanlivo obyčajná záležitosť
všedného dňa, ktorou sme obklopení
všetci a všade by zrazu nebola. Bolo
by stále úplne ticho...ale našťastie
to tak nie je. Záležitosť, ktorú počuť v práci, v škole, na rodinných
oslavách, pri tanci, kulisa k rôznym filmom a výstavam... vládla
a vládne celým svetom všade, kde
sa zídu ľudia.
Takto sa nám v úvode koncertu dňa 30. 4. o 16.00 h v bývalej kinosále Mestského úradu
prihovorili učitelia a hostia Základnej umeleckej školy nášho
Mesta. Na koncerte odzneli
skladby z dielne mnohých autorov, v rôznych hudobných
zoskupeniach a sólových prevedeniach. Netradičnej forme

Spišskobeliansky spravodaj
koncertu prispel aj náš vzácny
hosť pán Ctibor Hlavina, ktorý je rodák z Topoľčian a má
za sebou úspešnú spevácku
kariéru. Z divadiel miest ako
je Bratislava, Salzburg, Gratz, Barcelona, Bonn, Kassell,
Bydgoscz, Cambridge (UK),
Štátnej opery v Banskej Bystrici
a z Osnabrück theater v Nemec-

MOC HUDBY
ku „ukotvil“ aj na naše pódium
a svojim spevom tak prispel
k jedinečnému kultúrnemu zážitku koncertu. Medzi ďalšími
hosťami „Moci hudby“ boli aj
Martin Terneny (gitara), Pavol
Scholtz (basgitara) a Matúš
Monka (kachon). Patria medzi
zanietených hudobníkov nášho
Mesta a svojou prítomnosťou
dopomohli k zrealizovaniu
hudobného príhovoru v záve-
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re koncertu. Všetkým hosťom
a učiteľom srdečne ďakujem
a teším sa na prípadnú ďalšiu
spoluprácu na podujatiach ZUŠ.
„Pokoncertnou“ akoby tradíciou
sa stala aj vernisáž výstavy výtvarného odboru, ktorá sa konala v priestoroch elokovaného
pracoviska ZUŠ v zasadačke At
Tatry, kde bolo pre všetkých
hostí a účinkujúcich pripravené malé občerstvenie. Veľké
poďakovanie patrí sponzorovi
Marekovi Mešárovi a všetkým
pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom ZUŠ, ktorí sa
podieľali na príprave a realizácii
koncertu a „rautu“.
To, že hudba má naozaj
veľkú moc, ktorú si veľakrát
neuvedomujeme, mohol každý
zažiť „na vlastnej koži“ práve
v tento podvečer a my sme naozaj vďační, že naša škola mohla
prispieť ku krajšiemu dňu prá-

ve Vám – obyvateľom Mesta, čo
ste svojim potleskom aj náležite
deklarovali. My „ZUŠ-kári“ sa
budeme naďalej snažiť o priblíženie sa k Vám pomocou
umenia, veď.... „Len umenie nám
dáva možnosť vypovedať aj to, čo
sami nevieme.“ (Gabriel Laub).
Mgr. Zuzana Pavličková

vácie žiakov o vzdelávanie.
Počas slávnostného galavečera
kongresu Komenium Forum,
uskutočneného 2. apríla v Starom Smokovci, cenu odovzdal
generálny riaditeľ Agentúry
Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ a predseda
hodnotiacej komisie Marián
Kostolányi. Komisia tento

projekt vyhodnotila a navrhla
na ocenenie v podkategórii
základné školy ako najlepší z
takmer 700 ďalších, ktoré boli
realizované počas uplynulého
programovacieho obdobia
2007 - 2013.
V súčasnosti škola využíva
všetku získanú techniku, moderné názorné pomôcky i vytvorené učebné materiály.

Oceňovanie riaditeľov škôl
Poslaním Ceny KOMENIUM
PRIX je motivovať záujem riaditeľov a ďalší manažment materských, základných a stredných
škôl k aktívnemu prístupu zapájania sa a riešenia európskych
projektov a ďalších grantových
programov. Cieľom Komenium
Prix je oceniť mimoriadne a vynikajúce výsledky v oblasti moderného manažovania školy.
Ocenenie Komenium Prix
v kategórii Úspešná realizácia europrojektov za rok
2013 získal riaditeľ Základnej
školy Štefánikova 19, Spišská
Belá, Mgr. Stanislav Pitoniak,
za projekt Úspešný prechod
žiakov z marginalizovaných

rómskych komunít do nižšieho
sekundárneho vzdelávania.
Škola realizovala tento projekt
v rámci Operačného programu
Vzdelávanie, opatrenia Premena
tradičnej školy na modernú. Do
projektu boli zapojení takmer
všetci pedagógovia druhého
stupňa pod dôsledným vedením manažéra projektu, Ing. Ladislava Chovaňáka. Jeho nosnou
témou je zvládnutie náročného
prechodu žiakov zo štvrtého do
piateho ročníka. V rámci tohto
projektu škola získala množstvo
nových didaktických prostriedkov a postupne boli vytvorené i
nové učebné materiály, ktorých
úlohou bolo zvýšenie moti-

Beliansky slávik 2014
V pondelok 5. mája sa v bývalej kinosále mesta uskutočnila obvodová súťaž v speve ľudovej piesne s názvom Beliansky slávik.
Slávikov prišlo veru mnoho a jeden spieval krajšie ako druhý. U
niektorých bolo počuť v hlase trému, ale moderátor Anton Kováčik im ju pomáhal premôcť všemožnými spôsobmi – najmä však
tancom na pódiu, čo sa ďeťom veľmi páčilo a vyčarilo im úsmevy
na tvárach. Veru, ťažké bolo vybrať najlepších. Nakoniec sa to však
predsa len podarilo.
1. kategória - 3. - 4. ročník:
1. miesto – Mária Fiasová (ZŠ Toporec)
2. miesto – Veronika Halčinová (Spojená škola Lendak)
3. miesto – Gabriel Gildein (ZŠ Slovenská Ves)
2. kategória - 5. – 6. ročník:
1. miesto – Dominika Stupáková (ZŠ J. M. Petzvala)
2. miesto – Lukáš Šatala (ZŠ J. M. Petzvala)
3. miesto – Katarína Lizáková (Spojená škola Lendak)
3. kategória - 7. – 9. ročník:
1. miesto – Estera Nebusová (Spojená škola Lendak)
2. miesto – Vladimíra Gildeinová (ZŠ Slovenská Ves)
3. miesto – Natália Palčová (ZŠ J. M. Petzvala)
Ďakujeme porote v zložení: Annamária Liptáková, Zuzana
Pavličková a František Grich za ich ochotu a odborné hodnotenie.
Všetkým súťažiacim blahoželáme a tešíme sa na stretnutie opäť na
budúci rok.
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Bezpečne na cestách
Každoročne policajné štatistiky poukazujú na to, že chodci
patria medzi najzraniteľnejších
účastníkov cestnej premávky.
Najväčšiu dopravnú nehodovosť chodcov spôsobujú deti
a mládež vo veku 6 – 14 rokov.
A práve toto bol jeden z dôvodov, prečo naši žiaci navštívili
Dopravné ihrisko v Poprade.
Vo výchovno–vzdelávacom
procese sa so žiakmi pravidelne venujeme téme bezpečnosti
na našich cestách a tento krát to
nebolo len v rovine teoretickej,
ale aj v rovine praktickej. Žiaci
si vyskúšali jazdu na bicykloch
i kolobežkách a oboznámili sa

s riešením rôznych dopravných
situácií, ktoré ich na cestách
môžu stretnúť. Žiakom sa venoval skúsený školiteľ a dopravný
inštruktor, ktorý koordinoval
našich žiakov v simulovanej
dopravnej premávke. Dopravné
ihrisko je vybavené semaformi,
zvislým a vodorovným dopravným značením, kruhovým objazdom a parkoviskami. Všetko
napodobňovalo reálne dopravné
situácie. Projekt Bezpečne na
cestách priblížil žiakom našej
školy základné pravidlá cestnej
premávky nenásilne a hravo,
aktívne a zaujímavo.
Mgr. Veronika Halčinová

Vedomostná súťaž Základných umeleckých škôl
Žiaci Základnej umeleckej
školy v Spišskej Belej sa zúčastňujú súťaže „Hnúšťanský
akord“ už od roku 2007. Sú
úspešní nielen v školskom a
okresnom kole, ale každoročne aj
v krajských zápoleniach. V tomto školskom roku si v okresnom
kole úspešne zmerali vedomosti
so žiakmi kežmarskej ZUŠ A.
Cígera vo všetkých troch kategóriách A, B, C.
Krajské kolo sa konalo v Sabinove za veľmi silnej konkurencie, pričom v každej kategórii
súťažilo sedem družstiev.
Našu školu úspešne reprezentovali žiačky: v „A“ kategórii: Jennifer Alexyová, Lea
Fudalyová, Barbora Adamjaková - získali druhé miesto. V „B“
kategórii: Radoslava Čekovská,
Kristína Ščigulinská, Klaudia
Zatkovská - taktiež získali druhé

miesto. V „C“ kategórii: Klára
Fedorová, Simona Grichová,
Iveta Majerčáková - získali tretie miesto.
Súťaž bola náročná, príprave
sa bolo treba venovať niekoľko
mesiacov . Zaujímavá je tým, že
zaradené sú aj logické otázky
a hry, osemsmerovky, sluchové analýzy skladieb, stupníc,
akordov, transponovanie piesní
a skladanie rozostrihaných pesničiek bez názvu, znalosti všeobecných poznatkov z hudobnej
náuky a to všetko v rekordných
časových limitoch, počítajúc na
sekundy, maximálne minúty.
Žiaci musia reagovať veľmi
pohotovo. Aj tento rok to zvládli na výbornú. Veríme, že aj
v budúcom školskom roku sa
nájdu zápolenia chtiví žiaci,
chcejúc zúročiť svoje vedomosti
a reprezentovať našu školu.

Všetkým účastníčkam sa
chceme poďakovať za úspešnú
reprezentáciu školy a veríme, že

získané poznatky im pomôžu v
ich ďalšom štúdiu.
Mgr. Janka Šavelová

Môj nápad
V dnešnej dobe existuje stále
viac ľudí, ktorí vďaka svojej
kreativite využívajú aj to, čo
ostatní považujú za nepotrebné.
Nepotrebné sa stalo potrebným.
Takýmto heslom sa riadili naši
žiaci. Kreativita a šikovnosť sa
predbiehali aj v tomto školskom
roku. Žiaci sa odhodlali urobiť
z PET fľašami poriadok. Vytriedené plastové fľaše sa v tomto
prípade neocitli v separovanom
odpade, ale vznikli z nich nádherné výrobky.
Nám sa zatajil dych pri pohľade na výrobky, ktoré z plastu vznikli. Videli sme rôzne
zvieratká, kŕmidlo pre vtáčiky,

veterný mlyn, postavy z plastov a množstvo iných, taktiež
kreatívnych výrobkov. Každý
bol originálny a bolo vidieť, že
triedy si na výrobkoch z PET
fliaš dali naozaj záležať.
Veríme, že každý z nás,
kto sa rozhodne separovať
plastový odpad prispieva významným podielom k ochrane
životného prostredia. Aj naša
škola je zapojená do projektu,
ktorého cieľom je viesť žiakov k
environmentálnemu správaniu,
prevencii pred znečisťovaním a
poškodzovaním životného
prostredia.
Mgr. Vlasta Zamišková
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Je dnes čítanie moderné?
Slovo čítanie znie v ušiach mnohých ľudí staromódne a zaprášene a
vyvoláva pocit niečoho nezábavného. No mnohí z nás vedia, že to nie je
tak. Ja potrebné rozvíjať záujem o čítanie a o propagáciu knižnično-informačných služieb. O to sa snaží svojou činnosťou mestská knižnica najmä v
marci - „Mesiaci knihy“, ktorý tento rok vyvrcholil „Týždňom slovenských
knižníc“ v dňoch 31. 3. - 4. 4. 2014.
V druhý aprílový deň sme so žiakmi ZŠ privítali v našom meste spisovateľa Erika Jakuba Grocha, ktorý rozprával s deťmi o čítaní, o knihách - ich
tvorbe a o základných ľudských hodnotách prezentovaných v jeho knihe
„Tuláčik a Klára“. Je to pôvabná usmievavá kniha o dvoch priateľoch, ktorí
sa trápia so životnými problémami. Príbeh naznačuje, že naozaj dôležité a
cenné sú skutočné potreby ako domov, jedlo a láska a so zbytočnosťami ako
zhon, sláva je zakaždým len veľa neužitočného trápenia. Toto milé stretnutie
bolo ukončené autogramiádou a spoločnou spomienkovou fotografiou.
Že čítať je moderné sa dozvedeli aj žiaci materskej školy od prizvaných
hostí, ktorí čítali deťom rozprávku známeho českého spisovateľa Zdenka
Milera: „Krtko a televízor“- príbeh o užitočnom využívaní voľného času.
Primátor mesta Štefan Bieľak a náčelník mestskej polície Ján Majerčák sa
pokúsili vzbudiť záujem detí predškolského veku o knihy a čítanie. Výrazná
aktivita malých čitateľov presvedčila, že sa im to podarilo a stali sa tak ich
veľkými vzormi.
Počas celého „Týždňa slovenských knižníc“ sme odpúšťali zaneprázdneným a zábudlivým čitateľom sankčné poplatky za knihy, ktoré mali
vypožičané dlhšie ako je stanovená výpožičná doba.
V „Mesiaci knihy“ knižnicu navštevovali žiaci oboch základných škôl
– 25 tried. Obsahom týchto početných stretnutí boli informácie o nových
knihách, vyhľadávaní literatúry pomocou on-line katalógu a o využívaní
služieb knižnice. Pre mladších žiakov boli obohatené čítaním rozprávok.
Význam týchto akcií sa výrazne prejavil aj počas výpožičných hodín.
Do knižnice prichádzali deti v sprievode rodičov, starých rodičov za účelom registrácie a využitia ponúkaných služieb. Od začiatku roka knižnicu
navštívilo 2 560 návštevníkov a 1 023 používateľov využilo bezplatný
internet.
Eva Janusová, vedúca mestskej knižnice
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PREZERAJ,
ČÍTAJ, VEZMI
Pod týmito troma slovami naša materská škola poskytla rodičom detí možnosť
vziať si knihu z „vtáčej búdky“. S nápadom prišla pani riaditeľka inšpirovaná
projektom „Ďakujem, sused“, ktorý ponúka knihy na čítanie širokej verejnosti
v búdkach, ktoré sa podobajú na vtáčie.
Aj keď naša búdka bola len symbolická,
okolo nej sa sústredili knihy, ktoré dlhšiu dobu nik nepoužíval, pretože texty
nie sú vhodné svojou náročnosťou pre
predškolákov, či knihy, ktoré sa vyskytli vo viacerých exemplároch z dôvodu
spájania materských škôl v našom meste.
Máme radosť, že detská literatúra, ktorú
sme nepoužívali, si našla miesto medzi
novými čitateľmi.
Alžbeta Kisková
• V tomtu roku si Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej pripmína 50. výročie od svojho založenia. Boli ste
sa už v ňom pozrieť? Od roku 2010 má múzeum úplne novú expozíciu. Tešíme sa na vašu návštevu.

Noc múzeí 2014
v Múzeu
J. M. Petzvala
Pre návštevníkov múzea sme
si pripravili program na celý deň.
Našich návštevníkov oboznámime
s históriou múzea a prevedieme ich
životom matematika J. M. Petzvala
a jeho brata Otta Baltazára. Lektorky budú sprevádzať návštevníkov
múzeom a odhalia im tajomstvá
svojej práce a taktiež kuriozity zo
života rodiny Petzvalovcov. Ako
je u deti známe, rady spoznávajú
nepoznané, umožníme im aj vstup
do pivničných priestorov budovy
múzea. Po obhliadke múzea budeme premietať krátke grotesky, pripravili sme si Charlieho Chaplina
– Chaplin na kolieskových korčuliach a Laurela a Hardyho. Pre deti
sme si pripravili rôzne súťaže s
malou odmenou pre každého.
Pripravili sme si atrakciu aj
pre dospelých alebo pre rodiny.
V pripravenom ateliéri sa budú
návštevníci môcť odfotiť v dobových šatách. Ateliér sa bude niesť
v historickom duchu z čias J. M.
Petzvala. Ak bude mať návštevník
záujem, môže sa obliecť do týchto
dobových šiat a nechať sa profesionálne odfotiť. Návštevník nám
nechá mailový kontakt a my mu
fotku pošleme.
Otvorené od 10.00 do 22.00 posledný vstup o 21.00 h
Vstupné: 1 €, deti do 6 rokov
zdarma

STRANA 17

Spišskobeliansky spravodaj

MÁJ 2014

Noc múzeí a galériÍ v Kaštieli Strážky
Srdečne Vás pozývame na Noc múzeí a galérií, ktorá sa v Kaštieli Strážky uskutoční

17. mája 2014 od 10.00 - 22.00 h
X10.00 - 17.00 h.
Lektorované prehliadky v polhodinových intervaloch. Na nádvorí bude animačný program
pre deti.
X13.00, 15.00 h.
Dve tvorivé dielne. Spoznajte Barboru Horvath Stansith de Gradec prostredníctvom nájdeného denníka a vytvorte odevy podľa jej predstáv.
X18.00, 19.00, 20.00, 21.00 h.
Netradičná večerná prehliadka. Vydajme sa po stopách ľudí žijúcich v kaštieli. Počas
netradičných večerných prehliadok ožijú historické postavy a vyrozprávajú vám svoj príbeh. Účinkujú herci THEATROBALANS.

Vstup do galérie je voľný. Posledná prehliadka je o 21.00 h.
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SNG Kaštieľ Strážky ponúka jedinečného sprievodcu - SoundWalk
Strážky
Slovenská národná galéria
v roku 2013 vytvorila unikátny
projekt audiohry - SoundWalk
špeciálne pre Kaštieľ, ktorý
má vo svojej správe. Tento

projekt atraktívnym spôsobom
obohacuje lektorský výklad, vo
zvukových príbehoch sa prelína
realita s fikciou, ktorá priblíži
históriu kaštieľa formou prístup-

nou aj detskému návštevníkovi.
Najhodnotnejšou zbierkou je expozícia Ladislava Mednyánszkeho, z ktorej obsahovo audiohra
vychádza. Autorkou scenára je

Katarína Fitková v spolupráci s
kurátorkou zbierky Katarínou
Beňovou, o zvuk sa postaral
anglický zvukový umelec Jonathan Prior.
Projekt hlasovo nahovorili
známy herci, ktorí spolu stvárnili 17 postáv. Na prízemí kaštieľa
sa pred vami pohádajú postavy
z portrétnej galérie, v parku sa
od sôch dozviete o zakázanej
láske Mednyánszkeho. Jeho
peripetie na vojenskom fronte
vám prerozprávajú stromy v
parku a život barónky priblíži jej
opatrovateľka, pani Mária Milistenferová zo Strážok. Zvukové
nahrávky sa viažu na konkrétne
miesta, dotvárajú ich atmosféru
a postupne odkrývajú jednotlivé
časti príbehov. Celkovo ide o 14
zastávok, aplikácia ponúka jednoduchú navigáciu – v interiéri
kopíruje trasu určenú lektorským výkladom, v anglickom
parku naviguje návštevníka
pomocou jednoduchej mapky.
Aplikácia je dostupná pre
mobilné telefóny s operačnými
systémami iOS a Android. Je
možné si ju zdarma stiahnuť
do svojich mobilov: soundwalk.sng.sk. Návštevník,
ktorý nebude mať zariadenie
s týmito operačnými systémami,
alebo nebude mať k dispozícií
slúchadlá, má možnosť priamo
v pokladni kaštieľa si zariadenie
alebo slúchadlá za symbolickú
cenu zapožičať.

zy
prí
e
R
30. mája (piatok) o 19.30 h

6. júna (piatok, v rámci Dní mesta) o 19.30 h

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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Nadačný fond SLSP v Nadácii
Pontis podporil mladých belianskych futbalistov
MŠK SLAVOJ Spišská Belá
v spolupráci s Mestom Spišská Belá spoločne pripravili
a podali projekt s názvom
„Podpora futbalovej mládeže v
Spišskej Belej“ na Nadačný fond
Slovenskej sporiteľne v Nadácii
Pontis. Dňa 30. apríla prišla potešujúca správa, že v programe
„SLSP - Futbal to je hra 2014“
bol uvedený projekt zaradený
hodnotiacou komisiou medzi
podporené.
Nadačný fond Slovenskej
sporiteľne v Nadácii Pontis v
programe SLSP Futbal to je hra
2014 prerozdelí v tomto roku
finančné prostriedky vo výške
60 000 EUR. Do programu prišlo spolu 277 žiadostí, hodnotiaca komisia rozhodla o podpore
24 projektov a medzi nimi aj
projekt nášho MŠK. A teda MŠK
získal dotáciu (finančný dar) vo
výške 2 340 EUR. Cieľom tohto
projektu je podpora futbalovej
mládeže v našom meste, nakoľko MŠK a mesto sa snažia
systematicky venovať futbalovej mládeži. Pred dvomi rokmi
spoločne rozbehli projekt futbalovej predprípravky a dvoch
prípravok (U10, U11). Obe
prípravky sa aktívne zapájajú
do regionálnych futbalových
súťaží pod záštitou VSFZ. Na
účasť v týchto súťažiach chýbajú nášmu MŠK prenosné futbalové bránky o rozmeroch 5,0
x 2,0 m spĺňajúce normy SFZ.
V súčasnosti si tieto bránky
požičiavame od iných klubov.
Predpokladané náklady na
kúpu týchto 4 prenosných

Predám
• veľkú (180 x 200 cm), 5-ročnú manželskú posteľ s úložným priestorom v dobrom
stave, cena 100 eur.
• detskú posteľ (165 cm) aj s
matracom a roštom v dobrom stave, cena 30 eur.
• 3 svetlé, nepoužívané barové stoličky z masívu, cena
za všetky 60 eur.
• benzínovú kosačku s pojazdom v dobrom stave, cena
70 eur.

Kontakt: 0903 694 548

hliníkových futbalových brán
sú odhadované na sumu 2
600 EUR, z toho spoluúčasť
žiadateľa (MŠK) je 260 EUR,
pričom na toto spolufinancovanie poskytne financie mesto
zo svojho rozpočtu v uvedenej
sume 260 EUR (ako mimoriadnu dotáciu na podporu športu
pre mladých).

MÁJ 2014

Koncert a výstava ZUŠ
V stredu 30. apríla sa
v kinosále mesta uskutočnil
výborný koncert pedagógov
Základnej umeleckej školy
v Spišskej Belej a ich hostí
pod vedením p. riaditeľky
Mgr. Zuzany Pavličkovej.
Následne sa uskutočnila
vernisáž výstavy vybraných
prác žiakov výtvarného odboru tejto školy v priestoroch

elokovaného pracoviska
v budove AT TATRY na
Petzvalovej 36). Na tejto výstav primátor mesta ocenil
výborný učiteľský koncert
a rovnako poďakoval škole
a jej žiakom za neoceniteľnú
reklamu, ktorú dlhodobo robí
výtvarný odbor tejto školy na
medzinárodných výstavách
v zahraničí.
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Výborné výsledky našich futbalistov pokračujú

z hornej polovice tabuľky s vysokým skóre 14:2. „Musíme však aj
naďalej ostať pri zemi a hrať si svoju hru. Verím, že sa šťastena od
nás neodkloní a peknou hrou budeme tešiť náročné oko belanského
diváka,“ povedal asistent trénera M. Barnáš.
Darí sa aj „Béčku“ dospelých:
19. 4. 2014 Veľký Slavkov - MŠK Slavoj Spišská Belá B
27. 4. 2014 MŠK Slavoj Spišská Belá B – Batizovce
4. 5. 2014 TJ Tatran Ľubica - MŠK Slavoj Spišská Belá B
8. 5. 2014 MŠK Slavoj Spišská Belá B – FK Vikartovce
11. 5. 2014 MŠK Slavoj Spišská Belá B - FK Veľká Lomnica
DORAST - 2. SLOVENSKÁ LIGA - SKUPINA VÝCHOD
Mladší dorast
17. 4. 2014 MŠK Spišská Belá - MFK Snina
30. 4. 2014 ŠK Futura Humenné - MŠK Spišská Belá
3. 5. 2014 MŠK Spišská Belá - TJ Ľubotice
10. 5. 2014 MFK Giraltovce - MŠK Spišská Belá

4:3
1:0
0:3
1:8

Starší dorast
17. 4. 2014
30. 4. 2014
3. 5. 2014
10. 5. 2014

2:1
2:1
0:2
4:0

Družstvo
OFK Kravany
TJ Slovan Smižany
FK Poprad B
TJ Slovan Nálepkovo
TJ Štart Hrabušice
MŠK Slavoj Spišská Belá
FK Slovan Helcmanovce
TJ Družstevník Spišské Bystré
AŠK Maria Huta Gelnica
FK 05 Levoča A
OŠK Teplička
FK 1931 Hranovnica
TJ Lokomotíva Margecany
ŠK Harichovce

Z
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

MŠK Spišská Belá - MFK Snina
ŠK Futura Humenné - MŠK Spišská Belá
MŠK Spišská Belá - TJ Ľubotice
MFK Giraltovce - MŠK Spišská Belá

ŽIACI - 2. SLOVENSKÁ LIGA - SKUPINA VÝCHOD C
Mladší žiaci
17. 4. 2014
26. 4. 2014
3. 5. 2014
10. 5. 2014

Priebežná tabuľka po 21. kole – 6. ligy
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0:2
5:0
1:0
3:0
3:0

V
14
13
12
10
10
10
10
8
8
7
6
7
4
3

MŠK Spišská Belá - TJ Smižany
3:2
FK Plavnica - MŠK Spišská Belá
7:0
MŠK Spišská Belá – FK Svit
0:6
FK Lendak – MŠK Spišská Belá
2:2
(Pokračovanie na vedľajšej strane)

R
2
3
4
5
4
3
2
5
5
3
4
0
6
4

P
5
5
5
6
7
8
9
8
8
11
11
14
11
14

Skóre
62 : 29
56 : 29
49 : 30
35 : 22
37 : 34
52 : 34
30 : 33
29 : 26
40 : 43
33 : 62
39 : 47
22 : 48
29 : 52
19 : 43

Body
44
42
40
35
34
33
32
29
29
24
22
21
18
13

+/14
12
10
2
1
3
-1
-4
-4
-9
-8
-9
-12
-20

Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra

VI. liga VSFZ – skupina Podtatranská - MUŽI
18. kolo (20. 4. 2014) MŠK Spišská Belá – TJ Slovan Smižany 3:0
19. kolo (27. 4. 2014) AŠK Mária Huta – MŠK Spišská Belá 0:6
20. kolo (4. 5. 2014) MŠK Spišská Belá – FK Hranovnica 3:0
21. kolo (11. 5. 2014) TJ Družstveník Sp. Bystré - MŠK Sp. Belá 0:0
Takže naši chlapci zatiaľ na jar neprehrali a získali z možných
18 bodov v 6 zápasoch spolu 16 bodov, či je vynikajúci výsledok.
Držíme palce.
K zápasu v Mária Hute (Gelnica):
Po troch jarných víťazstvách panuje v MŠK pohoda. Na zápas
do Márie Huty odchádzali belančania v preplnenom autobuse.
Hráčov prišli podporiť aj fanúšikovia, ktorí boli vyzbrojení bubnami, vlajkami a hlavne dobrou náladou. Na ihrisku v Mária Hute
belanský fanklub vytvoril svojim hráčom domáce prostredie. Od
začiatku ich povzbudzoval a hnal do útoku. Belančania to vycítili
a s ich podporou sa pustili do svojho súpera. Hrali sebavedome,
dôrazne do tela a svojho súpera vôbec nešetrili. Omladené mužstvo
z Márie Huty v dnešnom zápase na nich jednoducho nestačilo. Po
kondičnej aj hernej stránke boli oveľa lepší a rýchlejší než ich súper.
Darilo sa im aj strelecky. Prvý gól padol v 26. minúte a jeho autorom bol Dunka. V druhom polčase Depta začal belanský gólostroj.
Nechytateľnou delovkou ku pravej tyči zvýšil na 2:0. Tento gól
naštartoval našich chlapcov k ešte väčšej streleckej aktivite. Hrali
dobre a ich súper s pribúdajúcimi minútami pomaly odchádzal a
pôsobil čoraz viac odovzdane. Na 3:0 zvyšoval opäť Dunka, ktorý
bol v dnešnom zápase pri streleckej chuti. V rozpätí desiatich minút
sme nastrieľali domácim futbalistom ešte tri góly. V 60. minúte na
4:0 zvyšoval Pokrivčák. Dvomi gólmi v 65. a 70. minúte strelecký
disponovaný Dunka upravil na konečných 6:0 pre MŠK Slavoj. Ani
najväčší optimista by pre začiatkom jarnej časti neočakával, že belančania zo štyroch zápasov získajú dvanásť bodov. Porazili mužstvá
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(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
Starší žiaci
17. 4. 2014 MŠK Spišská Belá - TJ Smižany
26. 4. 2014 FK Plavnica - MŠK Spišská Belá
3. 5. 2014 MŠK Spišská Belá – FK Svit
10. 5. 2014 FK Lendak – MŠK Spišská Belá

MÁJ 2014

Bedmintonový turnaj
3:3
2:1
2:0
1:4

Turnaj futbalových prípravok
V Poprade sa uskutočnil ďalší turnaj futbalových prípraviek,
ktoré týmto spôsobom hrávajú ligovú súťaž riadenú VsFZ Košice.
Prípravka U11 (chlapci do 11 rokov):
FK Poprad – MŠK Spišská Belá
0:3
FK Lendak - MŠK Spišská Belá
1:1
MFK Stará Ľubovňa - MŠK Spišská Belá
3:0
Prípravka U10 (chlapci do 10 rokov):
FK Poprad - MŠK Spišská Belá
2:0
FK Lendak - MŠK Spišská Belá
0:2
MFK Stará Ľubovňa - MŠK Spišská Belá
2:0
Dňa 6. mája sa uskutočnil ďalší turnaj futbalových prípravok
– tentokrát na futbalovom štadióne v Spišskej Belej, ktorý sa odohráva ako futbalová súťaž riadená VsFZ.
Prípravka U11:
FK Poprad – MŠK Spišská Belá
1:4
FK Lendak - MŠK Spišská Belá
0:2
MFK Stará Ľubovňa - MŠK Spišská Belá
1:1
Prípravka U10:
FK Poprad - MŠK Spišská Belá
3:5
FK Lendak - MŠK Spišská Belá
0:5
MFK Stará Ľubovňa - MŠK Spišská Belá
0:4
Viac o belianskom futbale nájdete na: www.futbalnet.sk alebo
www.msk.spisskabela.sk

Dňa 3. mája 2014 sa konal 2. ročník bedmintonového turnaja
mužov a žien v telocvični na Moskovskej ulici v našom meste.
Turnaja sa zúčastnilo 24 mužov a 8 žien zo širokého okolia, Košíc
i Poľska, ktorý si na 4 kurtoch (ihriskách) zmerali svoje sily. Muži
sa popasovali v štyroch skupinách systémom každý s každým. Zo
skupín postúpili po dvaja najlepší hráči, z ktorých systémom „KO“
vyšli víťazi turnaja
Konečné poradie:
1. miesto - Matúš Matava (Spišská Belá)
2. miesto - Rastislav Lech ml. (Spišská Belá)
3. miesto - Pavol Brežina (Spišská Belá)
4. miesto - Miroslav Gočík (Košice)
Ženy bojovali v dvoch skupinách po štyri hráčky systémom každý s každým. O prvé miesto zápolili prvé z tabuliek, o 3. miesto
druhé z tabuliek. 1.miesto - Zuzana Lechová (Spišská Belá) 2.miesto
- Lenka Lechová (Spišská Belá) 3.miesto - Alena Garanová (Spišská
Belá) 4.miesto - Mária Pravdová (Kežmarok)
„Som rád, že bedminton v Spišskej Belej naďalej získava na
popularite. Dôkazom toho je, že všetci víťazi oboch kategórii sú
zo Spišskej Belej. Na záver mi dovoľte, aby som poďakoval mestu
– primátorovi mesta, základnej škole J. M. Petzvala a sponzorom za
pomoc pri usporiadaní turnaja“ uviedol Rasťo Lech – hlavný organizátor tohto turnaja (spolu so svojou manželkou Zuzanou). A ako
uviedol primátor mesta Štefan Bieľak pri otvorení turnaja, najväčšie
poďakovanie patrí práve Rasťovi Lechovi nielen za prípravu tohto
turnaja ale za to, že vôbec bedminton „poznáme“ v našom meste
a že sa vo svojom voľnom čase naplno venuje širokej bedmintonovej
verejnosti počas každej nedele (!) i bebmintovému krúžku detí. Za
všetkých ĎAKUJEME.
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Belianske basketbalistky – víťazkami 2. slovenskej ligy
Basketbalistky MBK Spišská Belá vyhrali 2. slovenskú basketbalovú ligu (skupina Východ). GRATULUJEME! A ako k tomu došlo?
1. KOLO PLAY-OFF
Cassovia Košice - MBK Spišská Belá 70:68; (32:33)
Štvrtiny: 17:14; 15:19; 22:14; 16:21
MBK Spišská Belá: Jarabáková 17; Suchanovská 19; Duchová
K. 11; Šimoňáková 5; Lorenčíková 5; (Palušáková 6; Bizubová 2;
Duchová D. 3)
2. KOLO PLAY-OFF
MBK Spišská Belá - Cassovia Košice 82:63; (40:29)
Štvrtiny: 22:14; 18:15; 28:20; 14:14
MBK Spišská Belá: Jarabáková 16, Duchová K. 18; Lorenčíková
4, Palušáková 12; Suchanovská 17, (Bizubová 0, Šimoňáková 2,
Grichová 3, Duchová D. 10)
1. FINÁLOVÝ TURNAJ
MBK Spišská Belá - BK D Michalovce 50:48; (32:26)
Štvrtiny: 11:10; 21:16; 10:8; 8:14
MBK Spišská Belá: Jarabáková 19, Suchanovská 8, Lorenčíková
8, Palušáková 3, Duchová K. 6, (Šimoňáková 4, Grichová 2, Duchová
D. 0, Dratvová S. 0, Bizubová S. 0)
Vyjadrenie trénera:
- Keď jedna z háčok, prišla na zápas s tým že, sa jej snívalo, že dnes s
Michalovcami vyhráme. Musím sa priznať, že som sa v duchu pousmial.
Veď doterajšie naše výsledky s týmto súperom a momentálnym lídrom
súťaže jasne hovoria o tom, kto mal byť „pánom“ na ihrisku (Sp. Belá
- MI 52:80, resp. 48:67).
Som úprimne rád, že tento jej sen dokázali hráčky splniť. V predzápasovom príhovore som okrem iného hráčkam povedal aj to, aby tento sen
spoločne pokúsili splniť, veď my v každom zápase finálových turnajov
môžeme len získať. No a dnešný zápas je tomu dôkazom.
Od úvodného rozkoku bol zápas vyrovnaný a ani jedno družstvo si za
19 minút hry nedokázalo vytvoriť žiaden náskok. Až v poslednej minúte
druhej štvrtiny sme šnúrou 7:0 získali polčasový náskok 6 bodov. Tento
náskok sme v tretej štvrtine dokázali navýšiť o ďalšie 2 body. V konečnom
súčte sa ukázalo, že tento náskok 8. bodov bol rozhodujúci. Súper sa hneď
v úvode záverečnej štvrtiny úsekom 7:2 vrátil do zápasu a dokonca sa v
8.minúte ujal vedenia 48:47. Avšak bojovnosťou a našou väčšou túžbou po
víťazstve sme napokon postupne bod po bode po trestných hodoch obrátili
výsledok v náš prospech a myslím si, že aj zaslúžene vyhrali.
Hoci som do zápasu nezapojil všetky hráčky, resp. nedostali toľko
hracieho priestoru, podľa môjho názoru nemusia byť smutné. Som rád, že
moje rozhodnutie a dôvera v hráčky, ktoré som určil do záverečných minút
zápasu prinieslo kolektívu úspech, lebo ako tým hráme v „BEL-EJ“ a celý
kolektív si zaslúži pochvalu.
2. FINÁLOVÝ TURNAJ
V poradí druhý finálový turnaj o konečné poradie na prvých
troch miestach v súťaži sa uskutočnil v Michalovciach, kde si zmerali
sily družstvá Michaloviec, Košíc a Spišskej Belej.
MBK Spišská Belá - Tydam Košice 79:63; (46:31)
Štvrtiny: 23:14; 23:17; 16:16; 17:16
MBK Spišská Belá: Jarabáková 12, Duchová K. 16, Suchanovská
7, Lorenčíková 8, Grichová 11, (Duchová D. 25)
BK D Michalovce - MBK Spišská Belá 51:61; (20:37)
Štvrtiny: 11:15; 9:22; 18:11; 13:13
MBK Spišská Belá: Jarabáková 6, Duchová K. 11, Lorenčíková
8, Grichová 16, Duchová D. 15 (Suchanovská 7)
Vyjadrenie trénera:
Čo povedať k druhému finálovému turnaju v Michalovciach? Jednoducho – fantázia!

Očakával som tuhý boj o každý bod a hlavne „odplatu“ Michaloviec
za ich prehru u nás doma. Klamal by som, keby som povedal, že do Michaloviec sme prišli vyhrať. Hráčkam som opäť prizvukoval, aby hrali
ako tím - zodpovedne, so srdcom a pre ich radosť. No a ony to splnili na
viac ako 100 %.
V oboch zápasoch rozhodli prvé polčasy, keď sme súperom po kvalitnej
obrane a výbornou streľbou zo všetkých území odskočili na taký rozdiel
bodov, ktorý bol v konečnom súčte vždy rozhodujúci. Aj keď výsledky
hovoria jasne, oba zápasy boli náročné.
Hlavne v druhom zápase s Michalovcami hráčky dokázali zmobilizovať
ako psychické, tak hlavne fyzické sily a dotiahnuť zápas do víťazného konca.
Pred vstupom do poslednej štvrtiny zápasu, ktorom sme viedli o 10 bodov
samé hráčky povedali, že súper si tento zápas nezaslúži vyhrať a musia pre
víťazstvo spraviť všetko. Hoci súper hneď v úvode stiahol náš náskok na
rozdiel 5.bodov, vydrenou trojkou sme sa správne nabudili a kolektívnym
výkonom sme kontrolovali náš náskok až do záverečného hvizdu.
Hráčkam patrí moja úprimná gratulácia a poďakovanie za ich predvedené výkony.
3. FINÁLOVÝ TURNAJ
V poslednom finálovom turnaji sa opäť stretli družstvá bojujúce
o umiestnenie v prvej trojke. Zápas medzi Tydamom Košice a BK
D Michalovce skončil najtesnejším rozdielom 62:63.
BK D Michalovce - MBK Spišská Belá 44:39 (16:15)
Štvrtiny: 3:6; 13:9; 14:13; 14:11
MBK Spišská Belá: Jarabáková 6, Duchová D. 4, Suchanovská
6, Lorenčíková 10, Palušáková 5,(Grichová 5, Duchová K. 3, Bizubová 0)
MBK Spišská Belá - Tydam Košice 47:74 (26:56)
MBK Spišská Belá: Jarabáková 4, Bizubová 0, Duchová K.
17, Suchanovská 7, Lorenčíková 5, (Grichová 11, Duchová D. 4,
Palušáková 3)
Komentár trénera:
Na záverečný turnaj do Košíc sme cestovali s vedomím, že putovný
Pohár Ing. Dušana Bačovčina nám už nemôže „ujsť“ a družstvo MBK
Spišská Belá ho po prvý raz v histórii klubu prevezme do svojich rúk.
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Medzinárodný turnaj v speed badmintone
V športovej
hale kultúrneho
strediska v poľskom meste
Brzeszcze pri
Osvienčime, sa
dňa 8. mája 2014
konalo ďalšie
kolo medzinárodného turnaja
speed badmintonu, zahrnuté
do svetového
rebríčka ISBO
(International
Speed Badminton Organization). Bolo to
štvrté medzinárodné stretnutie
milovníkov
rýchlosti speed

badmintonu v Brzeszczach.
Celkovo sa zúčastnilo 68 hráčov
z krajín Poľska, Česka a Slovenska, víťazi si pripísali 250 bodov
do rebríčka ISBO. Pekný úspech

sa podaril dosiahnuť nášmu
rodákovi Matúšovi Matavovi
zo Spišskej Belej ktorý obsadil
v kategórií mužov konečné 3.
miesto.

Výmena mantinelov na ihrisku
V súčasnej dobe prebieha
kompletná výmena starých
(už zničených) krycích dosiek
na mantineloch na hokejovom
ihrisku v Spišskej Belej (na Tatranskej ulici). Mesto zakúpilo
potrebný materiál, ale demontáž
starých dosiek a montáž nových
kvalitnejších dosiek robia rodičia detí, ktoré hrajú hokejbal za
MŠK Spišská Belá a členovia
a funkcionári hokejbalového
klubu. A to si zaslúži verejné
poďakovanie, nakoľko takýto
prístup verejnosti (občanov)
sa dnes už tak často nevidí.
Primátor mesta preto vyjadruje
poďakovanie všetkým, ktorí

takto prispeli k modernizácii
tohto ihriska a dúfa, že aj takto
sa dá zviditeľniť tento šport (aj
aktívnym prístupom rodičov)
a budovať vzťah k verejným
veciam (vzťah k veciam, ktoré
patria nás všetkých). Aj takto
sa miestny hokejbalový klub
pripravuje na Majstrovstvá
Slovenska v hokejbale 18-ročných chlapcov – MAMUT CUP
2014, ktorý sa uskutoční práve
v Spišskej Belej v dňoch 16. až
18. mája na tomto ihrisku. Tak
aspoň príďte povzbudiť !!!
Rozlosovanie
MAMUT
CUP-u nájdete na www.hokejbal.sk.

Konečné výsledky stolných
tenistov v sezóne 2013/2014
4. LIGA MUŽOV - PODTATRANSKÁ
Por.
Mužstvo
Zápasy
1
TJ Severka Kežmarok B
22
2 TJ STO Obec Sp. Bystré A
22
3
STO Poprad-Veľká A
22
4
Slavoj Spišská Belá A
22
5
TJ Baník Hôrka A
22
6
TJ Požiarnik Rakúsy A
22
7
TJ BBF Sp. Štvrtok A
22
8
TJ Javorinka Levoča C
22
9 TJ STO Slovenská Ves B
22
10
OŠK Sp. Štvrtok A
22
11
Spišský Štiavnik B
22
12
STK Plaveč A
22

V
18
14
13
13
10
11
10
7
6
7
5
2

R
1
2
4
2
6
3
2
3
5
2
1
1

P
2
6
5
7
6
8
10
12
11
13
16
19

K
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
248:148
240:156
222:174
209:187
205:191
205:191
216:180
179:217
179:217
191:205
158:238
124:272

Body
76
66
65
63
58
58
54
46
45
45
38
29

V – výhra, R – remíza, P – prehra, K – kontumácia

6. LIGA MUŽOV - PODTATRANSKÁ (FINÁLOVÁ SKUPINA)
1. Sp. Bystré B

14

11

2

1

164:88

49

2. Spiš. Belá B
3. Jakubany
4. Hôrka B
5. Levoča D
6. Regina Poprad
7. Toporec
8. Sev. Kežmarok D

14
14
14
14
14
14
14

10
6
5
6
5
2
0

2
4
4
1
4
3
2

2
4
5
7
5
9
12

161:91
129:123
125:127
130:122
123:129
110:142
66:186

46
36
33
33
33
23
16

Víťaz tejto ligy TJ Obec Spišské Bystré B postúpil do 5. ligy
mužov - Podtatranskej.
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