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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
v Sp. Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 3. júna 2015
venovalo aj týmto témam:
Dotácia na kúpu
9-miestneho auta
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora o získaní
dotácie zo štátneho rozpočtu
(z Ministerstva práce, rodiny
a sociálnych vecí) na základe projektu mesta na kúpu 9-miestneho
vozidla pre potreby Zariadenia
opatrovateľskej služby v Strážkach. Výška poskytnutej dotácie
predstavuje sumu 23 000 EUR.
Dotácia na nákup kníh
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o získaní dotácie zo štátneho
rozpočtu (z Ministerstva kultúry)
na základe projektovej žiadosti
mesta na nákup nových kníh
pre Mestskú knižnicu v Spišskej
Belej vo výške 1 800 EUR.
Kúpa nového auta
pre mestskú políciu
• MsZ vzalo na vedomie

návrh na kúpu nového motorového vozidla pre Mestskú políciu v Spišskej Belej s písomným
odôvodnením. Po oboznámení sa
s uvedenými dôvodmi poslanci
schválili kúpu nového motorového vozidla pre Mestskú políciu
v Spišskej Belej v hodnote do
18 400 EUR. Viac čítajte v samostatnom článku.
Výstavba nového oplotenia
na novom cintoríne
• MsZ prerokovalo návrh na
výstavbu nového betónového
oplotenia na novom cintoríne
v Spišskej Belej a schválilo tento
návrh a doplnilo túto investíciu
do Plánu investičných aktivít
mesta Spišská Belá pre rok 2015.
Ide o 132 m nového plota. Časť
nového plota bude od železničnej
stanice smerom k Drepalu a druhá časť plota bude od sídliska na
Družstevnej ulici, ktorý nahradí
doterajší plechový plot pôvodného futbalového ihriska. Na tento
účel bola v rozpočte vyčlenená
sumu 10-tis. EUR.
3. zmenu rozpočtu mesta
• MsZ schválilo návrh na 3.

zmenu rozpočtu mesta Spišská
Belá na rok 2015. V rámci tejto
zmeny rozpočtu sa vyčlenili
financie aj na:
- na povinnú revíziu dýchacích prístrojov a kompresora
ako súčasť vybavenia hasičskej
zbrojnice pre našich hasičov
- suma 1 275 EUR
- na výstavbu nového oplotenia na novom cintoríne - suma
10 000 EUR
- na nákup nového motorového vozidla pre mestskú políciu
– suma 18 400 EUR
- na zakúpenie nového varného kotla (150 litrového) pre
materskú školu (havarijný stav
- doterajší kotol je nefunkčný)
- suma 4 100 EUR.
Táto zmena rozpočtu je zverejnená na webovej stránke mesta.
Majetkové prevody
a prenájmy pozemkov
• 1.) MsZ schválilo predaj
časti pozemku v k. ú. Tatranská
Lomnica – osada Tatranská Kotlina, o výmere 863 m2 v prospech
kupujúcej Anny Kramarčíkovej,
Slnečná 87/1, Stará Lesná (pozemok pri reštaurácii Furman

v Tatranskej Kotline)
2.) MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi Mestom Spišská
Belá na jednej strane o výmere 84
m2 a Martinom Čarnogurským,
trvale bytom 1. mája 29, Spišská
Belá na druhej strane (o výmere
89 m2) nasledovne pred jeho rodinným domom na ul. 1. mája
3.) MsZ schválilo predaj časti
kupujúcim Jozefovi Seredovi
a manž. Márii, trvale bytom
Družstevná 66, Spišská Belá
v rámci majetkovoprávneho vysporiadania okolitého pozemku
pri objekte v ich vlastníctve
na Družstevnej ulici (bývalá
kotolňa).
4.) MsZ schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena
na pozemkoch v k.ú. Tatranská
Lomnica v súvislosti so stavbou
Vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica
– Tatranská Kotlina v prospech
oprávneného z vecného bremena: Mesto Vysoké Tatry.
5.) MsZ schválilo prenájom
poľnohospodárskej pôdy v Ždiari pri rodinnom dome žiadateľa
Márie Brtáňovej, trvale bytom
(Pokračovanie na 6. str.)

Dni mesta Spišská Belá aj tohto roku s bohatou účasťou
Tohtoročné DNI MESTA Spišská Belá boli rozložené do troch dní 5. až 7. júna 2015. V piatok 5.
júna sa uskutočnili mestské firemné športové hry.
Sobota bola určená súťaži vo varení gulášu a belianskym spolkom, poobede deťom z materských
škôlok a tiež novej súťaži „Železný hasič“. Nasledoval kvalitný kultúrny program zakončený vystúpením Kandráčovcov. A nedeľa bola venovaná hneď
popoludní hasičom a ich regionálnym pretekom
a neskôr si na svoje prišli aj všetci ostatní.
Mestské firemné športové hry
Mesto zorganizovalo tretie mestské firemné
športové hry, ktoré sa uskutočnili v piatok 5. júna
na ihrisku a v telocvični ZŠ J. M. Petzvala na Moskovskej ulici. Ich cieľom bolo spoznávať, spájať
a zbližovať ľudí – zamestnancov firiem pôsobiacich v našom meste (a tiež v okolí) a prostriedkom
bol šport. Súťažilo sa v 3 športoch: futbal, volejbal
a florbal. Športových hier sa zúčastnilo 9 organizácii a firiem: CIMA SLOVAKIA s.r.o. Spišská
(Pokračovanie na 2. str.)

• Najlepší hasiči v súťaži Železný hasič 2015 s primátorom Š. Bieľakom.
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Dni mesta Spišská Belá aj tohto roku s bohatou účasťou
(Dokončenie z 1. strany)
Belá, Poľnohospodárske družstvo Tatry Sp. Belá, Polícia Sp.
Belá (obvodné oddelenie PZ),
Mestský úrad Sp. Belá, Základné školy Sp. Belá, TATRALIFT
a. s. Kežmarok, PLASTIFLEX
Slovakia s. r. o. Kežmarok,
Hasiči Sp. Belá, G – Penzion
Sp. Belá. Absolútnym víťazom
týchto športových hier (po súčte
bodov zo všetkých disciplín) sa
stal TATRALIFT a. s. Kežmarok.
Poďakovanie patrí všetkým
zástupcom zúčastnených firiem
a organizácii, ako aj ich nadriadeným (resp. majiteľom firiem),
ktorí ich uvoľnili z práce na túto
zaujímavú akciu. Výsledky:
• Futbal muži:
1. miesto – Tatralift a. s. Kežmarok
2. miesto – CIMA SLOVAKIA
s. r. o. Spišská Belá
3. miesto - PD TATRY Sp.
Belá
• Volejbal (muži + ženy):
1. miesto – G-Penzion Sp.
Belá
2. miesto – Základné školy
Spišská Belá
3. miesto - MsÚ úrad Sp. Belá
• Florbal (muži + ženy):
1. miesto – Polícia Sp. Belá
2. miesto – MsÚ Spišská Belá
3. miesto – Základné školy
Spišská Belá
Konečné poradie:
1. Tatralift a. s. Kežmarok - 15
bodov
2. CIMA Slovakia s.r.o. Spišská Belá - 14 bodov
3. Polícia (Obvodné oddelenie
PZ Sp. Belá) - 13 bodov
3. Mestský úrad Spišská Belá
- 13 bodov
4. Základné školy Sp. Belá
- 12 bodov
5. Poľnohospodárske družstvo Tatry Sp. Belá - 10 bodov
6. G – Penzión Spišská Belá
- 8 bodov
7. Hasiči Spišská Belá (DHZ)
- 4 body
8. Plastiflex s. r. o. Kežmarok
- 3 body
Súťaž vo varení gulášu
V sobotu 6. júna už od rána sa
pripravovalo na celom námestí
niekoľko „gulášových partií“.
Od 11. hod. sa začalo variť a do
15. hod. musel byť súťažný
guláš navarený. A varilo sa 21
súťažných gulášov. Medzi tým
od 13. hod. sa na pódiu prezen-

tovali deti z materských škôlok.
Členovia 5-člennej poroty boli
vylosovaní zo zástupcov jednotlivých súťažných družstiev.
A guláš varili aj rodinné guláš-partie, takže na budúci rok
dúfame, že sa zapoja aj ďalšie
gulášové partie. Prví traja získali od mesta finančné odmeny
a víťazné družstvo na 1 rok
putovný kotlík.
Poradie na prvých troch
miestach:
1. Katolícka jednota Slovenska, miestna pobočka Sp. Belá
2. Automotoklub Sp. Belá
3. Balamuty Spišská Belá
Ďalší účastníci súťaže:
Poslanci Mesta Sp. Belá s Mestom Ožarów (partnerské mesto z
Poľska), Miestny klub Slovenského
orla Sp. Belá, Poľovnícky spolok
Poľana Sp. Belá, Jaskyniarska skupina Sp. Belá, Slovenský rybársky
zväz, MO Sp. Belá, Slovenský
zväz drobnochovateľov – MO Sp.
Belá, Dobrovoľný hasičský zbor Sp.
Belá, MŠK Slavoj Sp. Belá - Futbalový oddiel, MŠK Slavoj Sp. Belá
– hokejbalový oddiel, MŠK Slavoj
Sp. Belá – stolnotenisový oddiel,
Divadelníci THEATROBALANS
zo Sp. Belej, Face Club Sp. Belá,
Gabriel Gemza Belan, Gymnázium
Kežmarok, GGP, Tučniaci, Pupkáči,
RE/MAX Benard.
Zároveň na námestí počas
celého sobotného popoludnia
prezentovali svoju činnosť spišskobelianske spolky, ktorým
patrí za to poďakovanie. A zábava pokračovala na námestí aj vo
večerných hodinách kultúrnym
a hudobným programom. Úplným ťahákom večera bola ľudová hudba Ondreja Kandráča.
A určite padol divácky rekord

v našom meste: Fantastickí
Kandráčovci zabávali preplnené
námestie a toľko ľudí na podujatí
v našom meste ešte nebolo.
11. ročník
Belianskeho škovránka
V sobotu od 13. hod. na hlavnom pódiu sa uskutočnil 11.
ročník Belianskeho škovránka
- prezentácie materských škôl
z okolia Spišskej Belej v tanci
a speve detí, ktorý organizačne
pripravila naša materská škola.
A stálo to za to. Okrem detí
z našej škôlky sa prezentovala aj
MŠ Cintorínska 3, Kežmarok, MŠ
Výborná, MŠ Lendak a MŠ Slovenská Ves. Výborne spevácke
a tanečné výkony detí ocenili
prítomní na celom námestí. Za
prípravu tohto podujatia ďakujeme našej materskej škole.
Regionálne hasičské preteky
V nedeľu 7. júna od poludnia
sa prebiehal na námestí pred
mestským úradom už 23. ročník
regionálnych hasičských pretekov o Pohár primátora mesta Sp.
Belá. Súťaž pripravil Dobrovoľný
hasičský zbor (DHZ) Sp. Belá
v spolupráci s mestom a okresným výborom Dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Kežmarku.
Súťaže sa zúčastnilo spolu 27
hasičských družstiev (18 mužských a 9 ženských). Súťažilo sa
v disciplíne požiarny útok (len na
1 pokus). Súťaž mala vynikajúcu
konkurenciu a hoci nepadol rekord súťaže, ale víťazní hasiči zo
Žakoviec dosiahli výborný čas
a oprávnene na jeden rok získali
do svojej držby Putovný pohár
primátora nášho mesta. Prvé tri
najlepšie družstvá v každej kategórii získali okrem pohárov aj

finančné odmeny. Poďakovanie
patrí domácim hasičom za zorganizovanie týchto pretekov.
Muži:
1. miesto DHZ Žakovce (čas
15,78 sek.)
2. miesto DHZ Nižné Ružbachy (čas 16,04 sek.)
3. miesto DHZ Podolínec (čas
16,11 sek.)
Zoznam ostatných zúčastnených
DHZ: DHZ Vojňany, Arnutovce,
Toporec, Podhorany, Holumnica,
Ľubica, Kežmarok, Rakúsy, Krížová
Ves, Spišská Hanušovce, Bušovce,
Ihľany, Spišská Sobota, Holumnica
– dorast a Spišská Belá.
Ženy:
1. miesto DHZ Kežmarok (čas
20,93 sek.)
2. miesto DHZ Mlynčeky (čas
24,10 sek.)
3. miesto DHZ Spišská Sobota
(čas 24,71 sek.)
Zoznam ostatných zúčastnených
DHZ: DHZ Rakúsy, Podhorany,
Ľubica, Krížová Ves, Spišská Hanušovce, Ihľany.
Ďakujeme všetkým, ktorí
sa osláv Dni mesta Sp. Belá
zúčastnili, či už ako diváci
alebo ako tí, ktorí na nich
prezentovali svoju spolkovú
činnosť, čiže našim spišskobelianskych spolkom. Bez
nich by Dni mesta neboli
tým, čím boli tento rok. Ďakujeme všetkých účastníkom
Súťaže vo varení gulášu i hasičských pretekov. Ďakujeme
Materskej škole na Mierovej
ulici za zorganizovanie Belianskeho škovránka. Ďakujeme všetkým účinkujúcim
vystupujúcim v kultúrnom
programe.
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• Čoraz lepší folklórny súbor Frankovčan z Malej Frankovej.

STRANA 3

• V rámci dní mesta - verejné poďakovanie belianskym hokejbalistom za
ich reprezentáciu nášho mesta v slovenskej extralige, na Majstrovstvách
SR a dokonca aj na Majstrovstvách sveta.

• Vystúpenie Dukátika - detského súboru pri MŠ Spišskej Belej v rámci
podujatia Beliansky škovránok na Dňoch mesta.
• Fantastickí Kandráčovci zabávali preplnené námestie - toľko ľudí ešte
na podujatí v našom meste nebolo....

• Už tradičné vystúpenie belianskej dychovky Belančanky pod vedením
Júliusa Zentka.
• Hodnotiaca komisia pri hodnotení navarených gulášov.

• V rámci kultúrneho programu vystúpila aj Zuzana Hassova s námorníckym kabaretom.

¦¦¦¦¦
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Dni mesta Spišská Belá...
¦¦¦¦¦

• Zástupcovia prvých troch súťažných družstiev vo varení gulášu o Spišskobeliansky putovný kotlík (s moderátorom vľavo).

• Belianski hasiči pri súťažnom útoku v rámci Regionálnych hasičských
pretekov o Pohár primátora mesta Spišská Belá.

JÚN-AUGUST 2015

Dotácia na opravu kostola
Rímskokatolícka farnosť
v Spišskej Belej získala finančnú
podpora zo štátneho rozpočtu
na opravu fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Anny v Strážkach. Ide o dotáciu vo výške 20
tis. EUR z programu Ministerstva kultúry SR pod názvom
Obnovme si svoj dom. Mesto
Spišská Belá (mestský úrad)
pripravil pre farnosť potrebný

projekt (žiadosť s prílohami
a potrebnou dokumentáciou) na
získanie tejto dotácie. Zároveň
mesta sa zaviazalo, že prispeje
na spolufinancovanie tohto
projektu sumu 1 250 EUR, ktorý
poskytne farnosti vo forme dotácie. Celý proces opravy fasády
si zabezpečuje samotná farnosť.
Oprava fasády sa musí zrealizovať do konca tohto roka.

Stretnutie s predsedom
a členmi vlády
V Rožňave 19. augusta
2015 sa uskutočnilo pracovné
stretnutie predsedu vlády SR
Róbertom Ficom a ďalších ministrov a štátnych tajomníkov
s zástupcami okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku (nad 20 %). Na
tomto stretnutí boli prítomní
zástupcovia okresu Kežmarok,
medzi ktorými bol aj primátor
nášho mesta Štefan Bieľak. Sú-

časná miera nezamestnanosti
v našom okrese je takmer 24
% (ale postupne klesá z pôvodných takmer 30 %). Predseda
vlády R. Firco prezentoval návrh nového zákona o podpore
najmenej rozvinutým okresom.
Na základe tohto zákona vláda
SR chce osobitne podporovať
rôznymi stimulmi a nástrojmi
zvýšenie zamestnanosti aj v
našom okrese.

Výstavba chodníka pri soche
Partizána
Mesto Spišská Belá zrealizovalo pred niekoľkými dňami
výstavbu nového chodníka
v parku vedľa štátnej cesty pri
pamätníku 2. sv. vojny (socha
partizána). Na celý tento park
má mesto pripravenú projektovú dokumentáciu na jeho
rekonštrukciu. Nateraz sa však
z finančných dôvodov zrealizoval len nový chodník, ktorý

zabezpečí najmä sprístupnenie
uvedeného pamätníka (v súčasnosti k nemu chodník neviedol
a chodilo sa po tráve). Stavebné
práve realizoval Mestský podnik Spišská Belá. Ešte je nutné
zrealizovať terénne úpravy,
ktoré zabezpečí si samo mesto
(prostredníctvom nezamestnaných pracujúcich na menších
obecných službách).

• V rámci dní mesta po prvý raz aj nová súťaž Železný hasič 2015.

• Takto prekonáva prekážku najlepší Železný hasič - Maroš Vaverčák
- predseda našich dobrovoľných hasičov.

www.spisskabela.sk
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Inštalácia novej spišskobelianskej evanjelickej farárky
Dňa 31. mája 2015 pre cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.s.
v Spišskej Belej ako aj pre celé
naše mesto významným dňom
– bol to deň slávnostného uvedenia do úradu (t.j. inštalácia)
novej evanjelickej farárky Mgr.
Evy Germanovej, PhD. Slávnosť inštalácie sa uskutočnila
v evanjelickom a.v. chráme
božom v Spišskej Belej.
Inštalácia sa začala príchodom zástupu pozvaných hostí
do evanjelického kostola (božieho chrámu), kde zborový
dozorca Jozef Gemza privítal aj
zástupcov rodného cirkevného
zboru pani farárky z Nových
Sadov, z predchádzajúcich
pôsobísk v Nitre, Klenovci

a Bratislave-Prievoze, predsedníctvo Tatranského seniorátu,
bývalých belianskych farárov,
p. farárky a farárov z Giraltoviec, Slovenskej Vsi, Podolínca,
Vysokých Tatier, Mengusoviec,
Drienčan, Budikovian. Inštalácie
sa zúčastnil aj správca rímsko-katolíckej farnosti v Spišskej
Belej - p. farár Peter Petrek
a primátor nášho mesta Štefan
Bieľak s manželkou.
Samotný akt inštalácie vykonal Roman Porubän, senior Tatranského seniorátu. Vo svojom
príhovore zdôraznil 3 zásady:
zásadu dobrovoľnosti, neslúžiť
pre honor, ani pre ľudskú úctu,
lež slúžiť Bohu – čo má byť
naše dobrovoľné rozhodnutie.

Druhou zásadou je zásada
ochoty - ochota pomôcť, urobiť
to, čo od nás žiada Boh, ochota
poznávať Božiu vôľu. Treťou
zásadou je osobný príklad, preukazovať Božie slovo v praktickom živote. Nemať mocenskú
túžbu, nad zborom nepanovať,
mať pokorné srdce, aby nebol
rozdiel medzi tým, čo kážeme
a čo žijeme.
Po tom nasledovalo požehnanie p. farárky. V závere inštalačného aktu p. senior postupne
symbolicky odovzdával kľúč od
chrámu, Bibliu, bohoslužobné nádoby, chrámovú agendu a kamžu. Nasledovali pozdravy hostí
– z rodného cirkevného zboru, za
spolužiakov, predchádzajúcich

belianskych farárov, prihovorili
sa správca rímsko-katolíckej
cirkvi v našom meste i primátor nášho mesta. Po skončení
služieb božích všetci prítomní
vyšli do kostolnej záhrady, kde
sa konalo sadenie „Stromu reformácie“ – lipy darovanej rodným
CZ Nové Sady.
P. farárka žije so svojou rodinku (s manželom a dcérkou)
v našom meste už od novembra minulého roka, kedy si ju
spišskobeliansky evanjelický
cirkevný zbor vybral za svoju
farárku. V mene nášho mesta
gratulujeme p. farárke k jej inštalácii a želáme jej a jej rodinke, aby sa v našom meste cítili
čo najlepšie.

pre kúpu nového vozidla boli:
vysoké náklady na údržbu doterajšieho vozidla, vysoké náklady
na spotrebu benzínu a časté poruchy a opravy vozidla.
Poslanci odsúhlasili 19 tis.
EUR v rozpočte mesta na kúpu
nového auta. Po vykonaní verejného obstarávania bolo kúpené
auto zn. KIA SPORTAGE 1,4

v hodnote 18 302 EUR (cena
je vrátane demontáže a montáže výstražného policajného
majáka). V najbližších dňoch
predmetné vozidlo bude sa už
pohybovať v uliciach nášho
mesta. Staré vozidlo bude ponúknuté na odpredaj verejnosti
formou verejného ponukového
konania.

Mestská polícia má nové auto
Mestská polícia v Spišskej
Belej má nové auto. O jeho zakúpení rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom
zasadnutí dňa 3. júna 2015. Doposiaľ Mestská polícia Spišská
Belá (ďalej len MsP) používala
vozidlo zn. HUNDAI TUSCON.
Toto auto bolo získané do majetku mesta pre potreby MsP
prevodom z Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. (z lesnej
správy) v roku 2009. Toto vozidlo bolo vyrobené v 2004, má
najazdených 192 tis. km, priemerná spotreba benzínu je 12,2
litra/100 km, pričom stav motora
spôsobuje vyššiu spotrebu oleja.
Po prevzatí uvedeného vozidla
z mestských lesov v roku 2009
bolo zistené, že vozidlo bolo po
dopravnej nehode poškodené
- bol poškodený podvozok vozidla a zadná náprava zostala
vyosená a napevno „zavarená“
(tým dochádzalo k zvýšenému

opotrebovaniu vozidla). Od
tejto doby bolo vozidlo v pravidelných intervaloch (niekoľkokrát ročne) v servise,
kde sa pravidelne opravovalo
predná a zadná náprava, resp.
jej jednotlivé časti (vymieňajú
tlmiče, tyče stabilizátora riadenia, brzdy, ložiská a pod.). Za
posledných 5 rokov bolo na
opravu tohto vozidla vynaložených celkom 3 883 EUR. Ďalším
argumentom, prečo sa zakúpilo
nové auto, je priemerná spotreba paliva. Priemerne ročne je
najazdených 15 000 km - ročná
spotreba PHM - 1 830 litrov
v hodnote 2 500 € (pri priemernej spotrebe 12,2 litra/100 km).
Pri kúpe nového vozidla sa priemerná spotreba odhaduje podľa
typu vozidla (motora) na cca 8
- 8,5 litra/100 km, čo znamená
úsporu na benzínu cca 32 %
a teda finančnú úsporu cca 800
EUR ročne. Takže dôvodom
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.)
Ždiar 156 na dobu 5 rokov za
nájomné 25 EUR/ha ročne (ide
o pokračovanie nájmu doterajšiemu nájomcovi, ktorému uplynula doterajšia doba nájmu)
6.) MsZ schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena
v Ždiari (v Monkovej doline)
pre umiestnenie stavby „Obnova a dobudovanie turistických
chodníkov v Belianskych Tatrách
a ich podhorí – cyklochodník
Ždiar“ v prospech oprávneného
z vecného bremena: Obec Ždiar.
7.) MsZ schválilo predaj časti
pozemkov žiadateľovi Michalovi Pitoňákovi, Družstevná 51,
Spišská Belá, Jane Mešárovej,
Podhorany 24 a Vladislavovi
Mešárovi, Podhorany 24 v rámci
majetkoprávneho vysporiadania
pozemkov za hranicami stavebného pozemku v lokalite IBV
Webera v Spišskej Belej.
Nové parkovisko a chodníky
v okolí zdravotného strediska
• MsZ schválilo predložený
návrh projektovej štúdie na riešenie nového parkoviska a chodníkov v okolí pošty a zdravotného
strediska v Spišskej Belej a doplnilo túto investičnú akciu do
Plánu investičných aktivít mesta
Spišská Belá pre rok 2015.
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
v Sp. Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 2. júla 2015
venovalo aj týmto témam:
Konsolidovaná účtovná
závierka mesta za rok 2014
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu o výročnej správe ku
konsolidovanej účtovnej závierke
mesta Spišská Belá za rok 2014.
Súčasťou tejto výročnej správy
je aj audit vykonaný nezávislým
audítorom, ktorý konštatoval, že
účtovná závierka mesta za rok
2014 potvrdila súlad s platnými
právnymi predpismi. Informáciu
predniesla Ing. Mária Kušmíreková, vedúca ekonomického
odboru MsÚ.
4. zmena rozpočtu mesta
pre rok 2015
• MsZ schválilo návrh na
zmenu rozpočtu mesta Spišská
Belá pre rok 2015 rozpočtovým
opatrením č. 4. Z tejto zmeny
vyberáme:

- na rekonštrukciu poškodeného asfaltového chodníka pred
panelákmi na sídlisku na Družstevnej ulici v celom rozsahu
- 20 000 EUR
- na kúpu nového 9 miestneho auta so špeciálnou výbavou
- elektrohydraulickou plošinou
pre invalidný vozík – dotácia zo
štátneho rozpočtu 23 000 EUR
a spolufinancovanie z rozpočtu
mesta 8 500 EUR (realizácia
august 2015)
- na výstavbu nového parkoviska s chodníkmi pri zdravotnom stredisku (na mieste súčasného panelového parkoviska)
– na 1. etapu 50 000 EUR
- na opravu troch mostov na
cyklotrase 4 000 EUR
- na rozšírenie mestského kamerového systému - 9 000 EUR
dotácia zo štátneho rozpočtu
a 2 500 EUR z rozpočtu mesta.
Viac informácii na www.spišskabela.sk
Hospodárenie Mestského
podniku za rok 2014
• MsZ prerokovalo správu
o hospodárení a ročnú účtovnú
závierku Mestského podniku
Spišská Belá s.r.o. Továrenská 30,
Spišská Belá za rok 2014 a vzalo
na vedomie informáciu o zasadnutí Dozornej rady Mestského
podniku dňa 30.6.2015.
• MsZ odporučilo Valnému
zhromaždeniu Mestského podniku Spišská Belá s. r. o.
1.) schváliť ročnú účtovnú
závierku Mestského podniku
Spišská Belá s.r.o. za rok 2014
2.) schváliť výročnú správu
Mestského podniku Spišská
Belá s.r.o. za rok 2014
3.) schváliť hospodárenie
a vysporiadanie dosiahnutého
hospodárskeho výsledku Mestského podniku Spišská Belá
s.r.o. za rok 2014 podľa návrhu
konateľa (riaditeľa) podniku
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu riaditeľa Mestského
podniku Spišská Belá s. r. o.
o prijatých opatreniach na zefektívnenie činností jednotlivých
stredísk Mestského podniku
a uložilo riaditeľovi Mestského
podniku predložiť mestskému
zastupiteľstvu a valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh
ďalších opatrení na zlepšenie
hospodárenia podniku v termíne do 31. 8. 2015.
Výročná správa o hospodá-

rení podniku je zverejnená na
webovej stránke mesta.
PHSR mesta na roky
2015 - 2023
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o príprave PHSR mesta Spišská
Belá na roky 2015 - 2023 a o príprave dotazníka s otázkami pre
obyvateľov mesta, ktorý bude
doručený do každej domácnosti
v meste v rámci plánovaného
prieskumu - jeho účelom bude
zistiť názor obyvateľov mesta
na ďalší rozvoj mesta, resp. čo
by obyvatelia v meste privítali,
čo im v meste chýba, s čím sú
nespokojní a ako by mal vyzerať
ďalší rozvoj mesta.
Prístavba k prednej budove
ZŠ Štefánikova 19
• MsZ prerokovalo a schválilo návrh zámeru na prístavbu
k prednej budove Základnej
školy na Štefánikova ulici č. 19
v Spišskej Belej. Dôvodom potreby realizácie tejto prístavby
je potreba nevyhnutnej rekonštrukcie vstupného schodiska
do školy, ktoré je v havarijnom
stave. Zároveň je potrebné doriešiť vstup do prednej budovy cez
nejaké zádverie, nakoľko súčasné vstupné dvere sú jediné a sú
hneď vstupom do spoločných
priestorov školy, čo spôsobujú
veľké tepelné úniky. A nakoniec
sa dorieši aj dizajnové hľadisko
prednej budovy, nakoľko súčasná predná budova mala byť
len 1. časťou väčšieho projektu
(stavby), ktorý sa však následne
nezrealizoval a ani sa už nebude
realizovať. V rámci tejto novej
prístavby o zrealizuje nové
schodisko, ktoré bude súčasťou
už tejto prístavby (ako interiérové) a zároveň sa vybuduje
chýbajúci bezbariérový prístup.
Preto je potrebné vstup do tejto
budovy „dokončiť“. Na základe
tohto zámeru sa dá vypracovať
projektová dokumentácia a realizácia tohto zámeru sa predpokladá v roku 2016. Nákres
(pôdorys) prístavby nájdete na
www.spisskabela.sk
Príprava IBV Okružná ulica
• MsZ schválilo návrh spolupráce o príprave realizácie IBV
Okružná ulica Spišská Belá (za
Tescom) medzi Mestom Spišská
Belá a investorom IBV Okružná

ulica – Mgr. Pavlom Lojekom,
Družstevná 12, Spišská Belá.
Základné pravidlá (podmienky) vzájomnej spolupráce: sú
nasledovné:
1) Mesto Spišská Belá poskytne investorovi nevyhnutnú
súčinnosť pri príprave a realizácii
IBV Okružná ulica.
2) Mesto Spišská Belá požiada
o vydanie územného rozhodnutia pre IBV Okružná ulica
(bude stavebníkom pre územné
konanie), v rámci ktorého sa povolí umiestnenie aj potrebných
inžinierskych sietí a miestnej
komunikácie.
3) Mesto Spišská Belá po
vydaní územného rozhodnutia
požiada Slovenský pozemkový
fond o bezodplatný prevod
pozemkov pod miestnou komunikáciou v tejto IBV (všetky
potrebné dokumenty zabezpečí
investor).
4) Investor bude stavebníkom
(žiadateľom) o vydanie stavebného povolenia na výstavbu
infraštruktúry IBV (miestne
komunikácie a inžinierske siete)
na týchto pozemkoch a mesto
bezodplatne umožní investorovi umiestniť túto infraštruktúru
v týchto pozemkoch mesta (po
ich nadobudnutí).
5) Mesto Spišská Belá je ochotné (nie povinné) bezodplatne
prevziať od investora vybudovanú infraštruktúru do svojho
majetku a následnej správy (ide
o miestne komunikácie s verejnou zeleňou – v celom rozsahu,
verejné osvetlenie a dažďovú
kanalizáciu v celom rozsahu),
ak sa investor nerozhodne sám
túto infraštruktúru a komunikácie prevádzkovať (spravovať).
6) Mesto Spišská Belá sa
finančne nebude podieľať na
príprave a realizácii IBV Okružná ulica (t.j. ani na príprave
a realizácii inžinierskych sietí
a miestnej komunikácie) a nebude zodpovedať za realizáciu
tejto IBV a jej infraštruktúry.
Projekt Agroturistického
centra v Ždiari
MsZ prerokovalo zámer na
vybudovanie „Agroturistického
centra v Ždiari“ na pozemkoch
mesta Spišská Belá - parc.č.
14766, 14765, 14776 a čiastočne
na pozemkoch parc. č. 14728/1,
14753, 14736/1 na LV č. 402 v k. ú.

¦¦¦¦¦
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Tatranská Lomnica, ktorý predložil investor: Mores Resort, s. r. o.,
Bratislava. MsZ neschválili realizáciu daného projektu Agroturistické centrum v Ždiari na vyššie
uvedených pozemkoch na okraji
katastra obce Ždiar vzhľadom na
rozsah tohto projektu a samotné
miesto realizácie projektu, ktoré
mesto nepovažuje za vhodné.
Zámer je zverejnený na stránke
mesta.
Ďalšie prevádzkovanie
parkoviska v T. Kotline
• MsZ vzalo na vedomie
stanovisko Mesta Vysoké Tatry
o spôsobe ďalšieho prevádzkovania parkoviska v Tatranskej
Kotline (pri Belianskej jaskyni).
Mesto Vysoké Tatry v tomto stanovisku uviedlo, že si uvedomuje
povinnosť mať užívanie pozemku pod parkoviskom upravené
vo forme nájomnej zmluvy
s mestom Spišská Belá, avšak
nesúhlasí s návrhom nájomného
vo výške 21 EUR/m2 (t.j. ročne
cca 22 tis. EUR), ktoré je ekonomicky neúnosné, nakoľko čistý
príjem z parkoviska nedosahuje
túto navrhovanú výšku ročného
nájomného. Len pre upresnenie
Mesto Vysoké Tatry je vlastníkom
stavby parkoviska a Mesto Spišská Belá je vlastníkom pozemku
pod týmto parkoviskom (pod
stavbou). Preto Mesto Vysoké
Tatry navrhlo dve možnosti riešenie tohto problému:
1.) možnosť Mesto Vysoké
Tatry bude naďalej prevádzkovateľom tohto parkoviska, pričom
bude mestu Spišská Belá platiť
nájomné vo výške 5 000 EUR
ročne (za prenájom pozemku).
2.) možnosť Mesto Spišská
Belá bude novým prevádzkovateľom tohto parkoviska, pričom
bude mestu Vysoké Tatry platiť
nájomné vo výške 5 000 EUR
ročne (za prenájom parkoviska
– spevnenej plochy). O ďalšom
prevádzkovaní tohto parkoviska
sa bude rozhodovať na zasadnutí
mestského zastupiteľstva oboch
miest.
Zámer na modernizáciu
verejného osvetlenia
• MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o príprave projektu na modernizáciu
verejného osvetlenia v Spišskej
Belej využitím LED – technológie. V súčasnosti mesto vypracúva tzv. audit verejného osvet-
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lenia, na základe ktorého preverí
opodstatnenosť tejto investície
a naplnenie kritérií určených
tak EÚ, ako aj príslušnými právnymi predpismi (STN). Následne
mesto pripraví projekt výmeny
súčasných svietidiel.
Dotácia na kamerový systém
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o získaní dotácie zo štátneho
rozpočtu SR na rozšírenie kamerového systému v Spišskej Belej
pre rok 2015 vo výške 9 000 EUR
v rámci podaného projektu:
„Dobudovanie kamerového
systému v Spišskej Belej ako
účinný nástroj prevencie a boja
proti kriminalite“. Celkové
náklady projektu predstavovali sumu 12 500 EUR, pričom
mesto požiadalo o dotáciu vo
výške 10 000 EUR (zo štátneho
rozpočtu). Rozhodnutie Rady
vlády SR pre prevenciu kriminality nakoniec znelo na sumu
9 000 EUR. Mesto Spišská Belá
v rámci tohto projektu plánuje
obstarať a následne zakúpiť 5 ks
kamier s infraprisvietením
a s príslušenstvom na prenos dát
a tak rozšíriť existujúci mestský
kamerový systém. Najbližšou
úlohou je určiť presné miesta
pre umiestnenie týchto nových
kamier.
Premiestnenie zastávky
ŽSR v Strážkach
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o spracovanej projektovej dokumentácii a príprave V podstate
ide o premiestnenie súčasnej
železničnej zastávky. Súčasná
zastávka je umiestená nevhodne v zákrute a nie je viditeľné
celé nástupište z vlaku, čo robí
značné problémy pri nastupovaní a vystupovaní cestujúcich
z vlaku. Takže hlavný dôvod je
zvýšenie bezpečnosti cestujúcich.
Rovnako je však potrebné, aby
takáto zastávka spĺňala aj určité technické parametre (napr.
šírková a dĺžkové parametre,
bezbariérovosť a pod.), čo sa dosiahne realizáciou tohto projektu.
Projekt počíta s premiestnením
zástavky o cca 100 m smerom
bližšie k železničnému mostu
cez rieku Poprad. Časť materiálu sa plánuje použiť z nástupišťa
súčasnej zastávky, aby sa minimalizovali náklady. Nové nástupište bude mať dĺžku 80 m, bude
osvetlené verejným osvetlením,

prístup k nemu bude aj bezbariérový (s rampou pre imobilných)
a bude napojené prístupovým
chodníkom na asfaltový chodník
pri futbalovom ihrisku. Stavebné
práce by sa mali zrealizovať ešte
do konca roka 2015. Či to tak
bude, to závisí od postupu investora (ŽSR). Nákres (pôdorys)
premiestnenej zastávky nájdete
na stránke mesta.
Činnosť hlavného kontrolóra
• MsZ schválilo plán práce
kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta na 2. polrok
2015 a zároveň vzalo na vedomie
informáciu hlavného kontrolóra
mesta o doposiaľ vykonaných
kontrolách v mesiaci máj a jún
2015.
Nakladanie s pozemkami
1.) MsZ schválilo predaj pozemku žiadateľovi: Františkovi
Zemjanekovi, Letná 39, Spišská
Belá pred rodinným domom
2.) MsZ schválilo predaj pozemku žiadateľom: Jánovi Badžovi s manž. Soňou Badžovou,
Letná ulica č. 40, Spišská Belá
pred rodinným domom
3.) MsZ schválilo predaj
pozemku žiadateľom: Pavlovi
Mačekovi a manželka Anna Mačeková, Letná ulica č. 47, Spišská
Belá pred rodinnom dome a ro-
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dine Mačekovej na Letnej ulici
vedľa ich rodinného domu
4.) MsZ schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena
na dobu neurčitú v prospech
spoločnosti VSD a. s. Košice
– pre účely umiestnenia sekundárnej distribučnej nn-siete
s rozvodnou skriňou z dôvodu
jej preloženia na Medňanského
ulici v Spišskej Belej
5.) MsZ neschválilo predaj
časti pozemku žiadateľovi Igorovi Monkovi, 1. mája 50, Spišská
Belá za účelom rozšírenia pozemku pri plánovanej dvojgaráži na
Kúpeľnej ulici v Spišskej Belej.
Ponuka na prenájom
nebytových priestorov
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o výsledku obchodnej verejnej
súťaže na prenájom nebytových
priestorov v meštianskom dome
na Hviezdoslavovej ulici č. 8
v Spišskej Belej. O tieto priestory
o celkovej výmere 22 m2 neprejavil nikto záujem. Ročné nájomné
je vo výške 25 EUR/m2 v zmysle
VZN mesta. Vzhľadom na to, že
predchádzajúca súťaž na prenájom bola neúspešná, poslanci
schválili vyhlásenie novej (opätovnej) obchodnej verejnej súťaže
na prenájom týchto nebytových
priestorov.

¦¦¦¦¦

Oprava múra na starom cintoríne
• MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o spôsobe
opravy poškodeného a postupne sa rozpadajúceho sa cintorínskeho
múra na starom cintoríne na Družstevnej ulici v Spišskej Belej. Mesto
navrhlo múr (plot) opraviť tak, že je nutné zriadiť novú striešku
na súčasnú šikmú betónovú platňu, aby sa zabránilo zatekaniu do
múra a následne jeho rozpadávaniu. Táto strieška bude plechová,
takže múr sa v postate oplechuje. Následne sa postupne opravia
omietky z oboch strán múra, pričom predtým sa osekajú omietky,
aby kamenné murivo aspoň čiastočne preschlo. Pôjde o postupnú
opravu realizovanú na 2 etapy. Uvedené technické riešenie odsúhlasil aj Krajský pamiatkový úrad Prešov, nakoľko niektoré portály
a náhrobky, ktoré sú súčasťou tohto múra na starom cintoríne, sú
vyhlásené za kultúrne pamiatky.
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Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
v Sp. Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 13. augusta 2015
venovalo aj týmto témam:
Modernizácia verejného
osvetlenia
• MsZ schválilo zámer
mesta predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu s názvom Modernizácia verejného
osvetlenia v meste Spišská Belá.
MsZ schválilo celkový rozpočet
projektu vo výške 250 264 EUR,
toho spolufinancovanie z rozpočtu mesta bude vo výške
12 513 EUR (5 %) a z fondov
EÚ a štátneho rozpočtu sumu
237 751 EUR.
Projekt na výstavbu cyklotrasy okolo Tatier – 2. etapa
MsZ schválilo zámer tzv.
vlajkového projektu v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce INTEREG V-A Poľská republika – Slovensko 2014 - 2020
(financovaného z fondov EÚ) na
výstavbu cyklotrasy Historicko
– kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa a teda schválilo zapojenie mesta Spišská Belá
do tohto tzv. vlajkového projektu
v rozsahu
- výstavby cyklochodníka
Spišská Belá – Kežmarok – v dĺžke 2,1 km
- výstavby cyklochodníka
Tatranská Kotlina – Kardolína
(pred Ždiarom) – v dĺžke 3 km.
Prevádzkový poriadok
verejných pohrebísk v meste
Spišská Belá
• MsZ prerokovalo protest
Okresnej prokuratúry v Kežmarku proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 2/2014,
ktorým sa vydáva prevádzkový
poriadok verejných pohrebísk v
meste Spišská Belá a vyhovuje
tomuto protestu. Preto MsZ
schválilo návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Spišská Belá č.4/2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový
poriadok verejných pohrebísk
v meste Spišská Belá“. Obsah
prevádzkového poriadku sa
však vôbec nezmenil, išlo len
o inú formu jeho schválenie.
Piata zmena rozpočtu mesta
• MsZ schválilo 5. zmenu

Spišskobeliansky spravodaj
rozpočtu mesta Spišská Belá
v roku 2015 – rozpočtovým
opatrením č. 5/2015. V rámci
tejto zmeny sa použili aj financie z rezervného fondu mesta vo
výške 54 998 EUR.
V rámci tejto zmeny sa schválili financie najmä na:
- Rekonštrukcia cintorínskeho múra na starom cintoríne
– (1. etapa – plechová striežka)
- 8 000 EUR
- Spolufinancovanie projektu
Modernizácia verejného osvetlenia mesta - 12 tis. EUR
- Výstavba nového chodníka
pre peších na ul. Medňanského
v Strážkach (2. etapa) – 30 000
EUR
- Náklady na prípravu PD
pre výstavbu cyklochodníka
Sp. Belá – Kežmarok a náklady
na aktualizáciu PD pre výstavbu
cyklochodníka T. Kotlina – Ždiar
(Kardolína) – 5 000 EUR
- vybudovanie nového workoutového ihriska - 50% dotácia
z Nadácie TESCO (2 000 EUR)
a 50 % vlastné zdroje (2 000
EUR)
- dodanie a montáž 1 merača rýchlosti motorových vozidiel
pre MČ Strážky (2 000 EUR)
- vklad mesta do základného
imania novozaloženej spoločnosti s ručením obmedzením
- Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o.
vo výške 5 000 EUR.
Zmena rozpočtu mesta je
zverejnená na www.spisskabela.sk
Zemiansky dvor Šarpanec
(Agroturistika a agrofarma
Šarpanec)
• MsZ vzalo na vedomie
prezentáciu zámeru projektu
Zemiansky dvor Šarpanec
(Agroturistika a agrofarma Šarpanec) predložený spoločnosťou
MoresResort s.r.o., Bratislava,
ktorý bol osobne prezentovaný
zástupcom spoločnosti na diskusnom stretnutí s poslancami
dňa 6. 8. 2015. Po oboznámení
sa s týmto projektom poslanci
schválili zámer projektu „Zemiansky dvor Šarpanec“ (Agroturistika a agrofarma Šarpanec)
po zapracovaní požiadaviek
miesta. Viac na webovej stránke mesta.
Mestské lesy – nová s. r. o.
a lesné projekty
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu o možnosti podania projektov na obnovu lesa

(lesných porastov) a obnovu
lesných ciest v rámci aktuálnych (zverejnených) výziev
z fondov EÚ v rámci Programu
rozvoja vidieka 2014 - 2020.
V súčasnosti sa pripravujú projekty, pričom tak na obnovu lesa
(zalesňovania a súvisiace práce),
ako aj na opravu lesných ciest
je možné podať samostatné
projekty- každý až do sumy 1
mil. EUR.
Práve z dôvodu podania
týchto projektov poslanci
schválili založenie novej mestskej spoločnosti - Lesy mesta
Spišská Belá s.r.o. so 100 %
majetkovou účasťou mesta
Spišská Belá, ktorej predmetom
činnosti bude hospodárenie
a správa mestských lesov. Takže pôjde o presun doterajšej
lesnej správy mestských lesov
z Mestského podniku na novú
s.r.o.. To znamená, že súčasný
Mestský podnik Spišská Belá
s.r.o. sa bude venovať jeho
ostatným doterajším činnostiam
- odpadovému hospodárstvu,
údržbe miestnych komunikácii, stavebnej výrobe vrátane
správy kameňolomu v Tatranskej Kotline. Riaditeľom Lesov
mesta Spišská Belá bude tiež Bc.
Peter Novajovský (je riaditeľom
Mestského podniku) a pričom
odborné riadenie hospodárenia
v lesoch bude mať i naďalej na
starosti Ing. František Pisarčík
(súčasný náš odborný lesný
hospodár). V súčasnosti prebieha registrácia tejto novej
mestskej s.r.o., pričom jej činnosť by mala začať v priebehu
najbližších týždňov.
Majetkové prevody
a prenájmy pozemkov
1.) MsZ schválilo predaj
pozemku o výmere 390 m2 v
k.ú. Strážky záujemcovi Dávidovi Korubovi, Medňanského
63, Spišská Belá na výstavbu
rodinného domu (na základe
verejnej obchodnej súťaže)
2.) MsZ schválilo majetkovoprávne vysporiadanie
vlastníctva k pozemkom nachádzajúcich sa pod miestnymi komunikáciami a verejnou zeleňou
na sídlisku na Družstevnej ulici

JÚN-AUGUST 2015
v Spišskej Belej
3.) MsZ schválilo predaj časti
pozemku kupujúcemu Vladimírovi Stempakovi, Družstevná 9,
Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho dovysporiadania
stavebného pozemku na Lipovej
ulici v Spišskej Belej
4.) MsZ schválilo prenájom
časti pozemku o výmere 13 m2
pri parkovisku v Tatranskej
Kotline pre účely umiestnenia
predajného stánku doterajšiemu
nájomcovi Františkovi Grichovi,
L. Svobodu 15, Spišská Belá
5.) MsZ schválilo prenájom
pozemku v k.ú. Spišská Belá
(pri Slovenskej Vsi – pri rieke
Biela) nájomcovi Miroslavovi
Neupauerovi, Slovenská Ves
422 na účely chovu včiel
6.) MsZ schválilo zámer na
predaj časti pozemku v k.ú.
Spišská Belá žiadateľke MVDr.
Ľudmile Pitoňákovej, Ždiar č.
456 z dôvodu vysporiadania
pozemku na výstavbu rodinného domu na Továrenskej ulici
v Spišskej Belej.
7.) MsZ vzalo na vedomie
záujem o kúpu pozemku na
výstavbu 3 garáží na Slnečnej
ulici č. 72 v Spišskej Belej
Stavebné a investičné
aktivity mesta
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o realizovaných stavebných
a investičných aktivitách mesta (počas mesiaca júl a august
2015)
- výstavba cintorínskeho
múra a novom cintoríne
- modernizácia chodníka na
sídlisku na Družstevnej ulici
- dokončenie parkoviska pri
materskej škole (asfaltácia časti
cesty)
- výstavba chodníka okolo
pamätníka 2. sv. vojny – sochy
partizána
- oprava oporného múra (palisád) na Petzvalovej ulici
- zriadenie priechodov pre
chodcov – pri obchodnom dome
a pri Belianskej vinárni
- vybudovanie odľahčenia
dažďovej kanalizácie na Letnej
ulici so zaústením do Belianskeho potoka

Viac aktuálnych informácií
hľadajte na www.spisskabela.sk
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Na modernizáciu verejného osvetlenia mesto žiada 238-tis. eur
Mesto Spišská Belá pripravilo
projekt na Modernizáciu verejného
osvetlenia v meste Sp. Belá.
Mesto tak reagovalo na výzvu
Ministerstva hospodárstva SR,
ktoré zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok z fondov
EÚ (ešte z obdobia 2007-2013).
Mesto dalo vypracovať audit verejného osvetlenia, ktorého cieľom
bolo získať komplexný pohľad na
osvetľovaciu sústavu verejného
osvetlenia mesta. Na základe
tohto auditu mesto dalo vypracovať
oprávnenému projektantovi svetelno-technickú štúdiu na modernizáciu verejného osvetlenia. Túto
štúdiu vypracovala spoločnosť
Ing. Ľubonír Pisarčík – oprávnený
projektant zo Spišskej Belej.
V prípade úspešnosti tohto
projektu mesto získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné,
regulovateľné a ekologické osvetlenie. Navrhované nové osvetlenie, realizované pomocou nových
technológií, bude v porovnaní
so súčasným stavom zaťažovať
životné prostredie iba v minimálnej miere. Zároveň sa tým znížia

nepriaznivé svetelné emisie, keďže
to vyplýva zo samotnej podstaty
konštrukcie svietidla. Takéto riešenie zabezpečí občanom okrem už
spomenutej vyššej bezpečnosti aj
estetickejší vzhľad mesta aj úsporu
finančných nákladov na prevádzke
a na údržbe verejného osvetlenia.
Podľa uvedenej štúdie sa navrhlo
nové riešenie verejného osvetlenia
použitím moderných LED svietidiel pri rešpektovaní všetkých
predpisov EÚ a SR a platných
STN. Nové technologické riešenie
počíta s LED svietidlami s rôznou
intenzitou (W), nakoľko sú nasvetlované rôzne typy komunikácii. Na
hlavné cesty sú navrhnuté dve varianty svietidiel o príkone 57 W
a 55 W. Na vedľajšie komunikácie
sú použité svietidlá o príkone 27 W,
25 W a 18 W. Naviac predmetné
svietidla majú mať zabudované
elektronické predradníky, ktoré
umožňujú stmievanie každého
svietidla individuálne (podľa
vlastného uváženia), čo znamená
ďalšiu úsporu v spotrebe energie
(napr. po 23. hod. sa môžu svietidlá
nastaviť na 50 % svietivosti, tým
aj ich spotreby energie).

Samotné LED svietidlá budú
predstavovať úsporou finančných
prostriedkov vynakladaných mestom a to:
- úspora na spotrebe elektr.
energie cca 46 % (a to i napriek
tomu, že mesto už pred cca 10
rokmi zmodernizovalo svietidlá
verejného osvetlenia a nahradilo
ich na tú dobu modernými svietidlami - dnes máme 36 W alebo
70 W svietidlá v celom meste) – ak
by boli použité štandardné LED
svietidlá (bez elektr. predradníka
s možnosťou stmievania) - tak
úspora elektr. energie by bola na
úrovni 25 %.
- úspora na údržbe verejného
osvetlenia – nakoľko životnosť
LED svietidiel sa odhaduje cca 10
násobne dlhšie ako u bežných (súčasných) svietidiel. Modernizácia
verejného osvetlenia bude spočívať
vo výmene svietidiel, výložníkov
a na miestach, kde sa verejné
osvetlenie nachádza na elektrických
stĺpoch, tak aj výmena závesného
kábla za nový izolovaný kábel.
Modernizácia verejného osvetlenia by sa mala týkať týchto ulíc
v Spišskej Belej a v mestskej časti

Strážky (nakoľko len tieto spĺňajú
kritéria pre podanie projektu EÚ na
modernizáciu verejného osvetlenia):
Tatranská, Osloboditeľov, št. cesta
77 - od ul. Slnečná, kpt. Nálepku,
Zimná, Továrenská, Družstevná,
SNP, 1. mája, Mierová, Moskovská, Záhradná, Kúpeľná, Nová,
Krátka, Hviezdoslavova – dolná
časť, Partizánska, Popradská, L.
Medňanského. To znamená, že celkom by malo byť vymenených 390
ks svietidiel, čo je približné polovica
všetkých svietidiel v meste. Celkové
oprávnené náklady projektu sú vo
výške 250 264 EUR, pričom z toho
je 5% spolufinancovanie z rozpočtu mesta, t. j. 12 513 EUR. Okrem
toho mesto znáša aj ďalšie vedľajšie
výdavky na prípravu tohto projektu, čiže z rozpočtu mesta by sa malo
uhradiť cca 22 tis. EUR (vrátane
5% spolufinancovania). Podanie
a financovanie tohto projektu
schválilo mestské zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí dňa 13. 8.
2015. Vyhodnotenie projektu očakávame do konca septembra tohto
roku. V prípade úspešnosti projektu
by sa výmena svietidiel uskutočnila
ešte do konca tohto roka.
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Grant 4 tis. EUR z nadácie
TESCO na workoutové ihrisko

Najkrajšia predzáhradka
a najkrajší balkón

Mesto Spišská Belá podalo
malý projekt na základe výzvy
zverejnenej Nadáciou TESCO.
Projekt s názvom Podpora
zdravého životného štýlu
prostredníctvom aktívneho
pohybu v mestskej oddychovej zóne Beliansky rybník bol
v programe „Grantový program
kolegov – Kolegovia pre dobrú
vec“ hodnotiacou komisiou
zaradený medzi podporené.
Výška udeleného grantu pre
je 2 000 EUR. Nadácia Tesco
v programe Grantový program
kolegov – Kolegovia pre dobrú vec prerozdelí finančné
prostriedky vo výške 100 000

Primátor mesta Spišská Belá
aj v tomto roku vyhlásil súťaž
pre obyvateľov mesta o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší
balkón. Podmienky súťaže sú
uvedené na plagátoch v prílohe.
Pre majiteľov troch najkrajších
balkónov a troch najkrajších
predzáhradiek sú pripravené

EUR. Do programu prišlo
spolu 214 žiadostí, hodnotiaca
komisia rozhodla o podpore
48 projektov. V rámci tohto
projektu mesto v lokalite okolo
Belianskeho rybníka vybuduje
workoutové (vonkajšie posilňovacie) ihrisko – osadí niekoľko
samostatných cvičiacich prvkov.
K sumu 2 000 EUR mesto doloží
z rozpočtu mesta ďalších 2 000
EUR, takže celkové náklady
sú naplánované na sumu 4 000
EUR. Mesto v súčasnosti hľadá
vhodného dodávateľa tohto
ihriska. Osadenie ihriska sa má
uskutočniť najneskôr do konca
októbra tohto roka.

Výstavba nového plota
na novom cintoríne
Mesto Spišská Belá plánuje
v priebehu najbližších dní
začať s výstavbou oplotenia
na novom cintoríne v Spišskej
Belej. Presnejšie doterajšie staré
oplotenie sa nahradí novým betónovým oplotením. Konkrétne
sa nahradí poškodené drevené
oplotenie od lokality bývalých
vojenských lesov (viď foto). Nové
betónové oplotenie vo výške 150

cm nahradí aj súčasné plechové
oplotenie bývalého futbalového
ihriska od sídliska na Družstevnej ulici (viď foto). Použitý
bude prefabrikovaný betónový
plot, ktorý sa mestu podarilo
získať vo veľmi dobrej akciovej
cene a teda celkové náklady na
oplotenie v celom rozsahu (dĺžka
plota cca 131 m) vrátane montáže
budú do 10 tis. EUR.

zaujímavé finančné odmeny.
Súťaž bude vyhodnotená počas Spišského zemiakarského
jarmoku 19. septembra 2015
na námestí. Tak nemajte obavu,
naberte odvahu a prihláste svoj
balkón, či predzáhradku do tejto
súťaže. Vpred všetkým zúčastneným ďakujeme

Merač rýchlosti vozidiel
v Strážkach
Na návrh poslanca za
mestskú časť Strážky Petra
Tetemonteho mestské zastupiteľstvo schválilo sumu 2
000 EUR na osadenie jedného
merača rýchlosti vozidiel prechádzajúcich po štátnej ceste
1/67 cez Strážky od Kežmarku

na Spišskú Belú). Merač bude
osadený pri vstupe do Strážok
od Pradiarne (od Kežmarku).
S takýmto meračom sa dnes už
často stretávame v okolitých
obciach. Predpoklad osadenia
merača je v priebehu septembra.

13. Spišský zemiakarský jarmok
19. september 2015 (sobota)

Súťaž o najväčší zemiak
(súťaž pre širokú verejnosť)
Propozície súťaže..........................................
Vyhlasovateľ súťaže:
Mesto Spišská Belá (Mestský úrad, Petzvalova 18).
Súťažiaci:
Súťaž je určená pre širokú verejnosť – t. j. zapojiť sa do nej môže
každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
Podmienky účasti:
1.) súťažným exponátom môže byť zdravá, umytá, osušená zemiaková hľuza, vložená do igelitového vrecka spolu s menom
a adresou súťažiaceho.

• Predtým...

2.) odovzdať najneskôr v deň konania jarmoku (19. 9. 2015) do
12.00 hod. súťažný exponát – zemiak organizátorom jarmoku
(vo výstavnom stánku SLOVSOLANUM družstvo Spišská Belá).
Súťažný exponát – zemiak je možné odovzdať aj pred dňom konania jarmoku – v Regionálnom turistickom informačnom centre
v Spišskej Belej (budova kina – Petzvalova 17) v čase jeho prevádzkovej doby u p. Mgr. Marty Hlaváčovej.
Hodnotiace kritériá:
Hodnotí sa hmotnosť zemiaka (v gramoch) a pri rovnakej hmotnosti objem zemiaka (súťažného exponátu).
Vyhodnotenie súťaže zabezpečuje: družstvo SLOVSOLANUM
Spišská Belá.
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude v deň konania jarmoku po
15.00 hod. v rámci kultúrneho programu.
Pre držiteľa najväčšieho zemiaka je pripravená zaujímavá „naturálna“ odmena.
...............................................................................

• ...a teraz.

Viac informácii: Mgr. Marta Hlaváčová, tel. 468 05 10,
hlavacova@spisskabela.sk
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Rokoval EZUS TATRY
Dňa 29. júna 2015 sa v poľskej
Jablonke uskutočnilo zasadnutie
Zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Tatry (EZUS TATRY).
Ako uviedol predseda EZUS
TATRY Štefan Bieľak, hlavnou
témou stretnutia bola príprava
spoločného veľkého investičného projektu Pokračovanie
budovania cyklotrasy okolo

Tatier v celkovej sume 5 mil.
EUR, pričom pre slovenské
mestá a obce je určená suma
2 mil. EUR. Žiadateľom tohto
grantu v rámci nového programu cezhraničnej spolupráce
bude práve EZUS TATRY.
O tieto financie má záujem
aj naše mesto, ktoré chce tiež
byť zahrnuté do tohto veľkého
projektu.
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Odhalenie obnoveného hrobu
neznámeho vojaka

Oprava mostov na cyklotrase
Mesto zrealizovalo opravu povrchu 3 drevených mostov na
cyklotrase Spišská Belá – Tatranská Kotlina, nakoľko ich povrch
bol už nebezpečný najmä pre korčuliarov a niektorí z vás ste sa na
to už sťažovali. Rovnako sa opravili aj nájazdy na tieto mosty, aby
ich prejazd bol plynulejší.
Mesto Spišská Belá v spolupráci s Miestnou organizáciou
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Spišskej Belej zrekonštruovali hrob
neznámeho ruského (sovietskeho) vojaka padlého v 2. sv. vojne.
Dňa 8. júna v rámci Dní mesta
tento hrob na miestom cintoríne slávnostne odhalili za účasti
členov SZPB i ostatnej prítomnej
verejnosti. Prítomných privítal
a prihovoril sa primátor mesta
Štefan Bieľak a následne aj člen
MO SZPB Jaroslav Linek. Samotné odhalenie hrobu vykonali Ján

Pavlovčin, tajomník Oblastného
výboru SZPB v Poprade a Daniela Lineková, predsedníčka
MO SZPB v Spišskej Belej za
hudobného doprovodu belianskej dychovky. Následne tento
hrob požehnal správca našej
rímskokatolíckej farnosti Peter
Petrek. Rekonštrukciu tohto
hrobu financovalo mesto zo
svojho rozpočtu. Uvedený hrob
s kameňom s pamätnou tabuľou
je a bude dôstojným miestom
vyjadrujúcim našu úctu a vďaku
všetkým padlým počas 2. svetovej vojny.

Parkovisko pri materskej škole
Začiatkom augusta 2015 sa uskutočnila asfaltácia časti cesty
(miestnej komunikácie) na novom parkovisku pri Materskej škole
na Mierovej ulici (pred kotolňou). Samotné parkovacie miesta boli
vybudované koncom minulého roka. Plocha medzi parkovacími
miestami je nová miestna komunikácia, ktorá bola doposiaľ len
vyštrkovaná. Táto plocha je dnes už vyasfaltovaná.

Prijatie novonarodených detí
a jubilantov
Dňa 17. júna 2015 primátor mesta Štefan Bieľak už tradične prijal
v obradnej sieni mestského úradu na slávnostnom obrade jubilantov,
ktorí sa dožili v posledných 3 mesiacoch okrúhleho alebo vysokého
životného jubilea. Pri tejto príležitosti každému z nich poďakoval
za prínos pri rozvoji mesta a odovzdal im kyticu kvetov a malý
finančný dar. V popoludňajších hodinách privítal na slávnostnom
obrade novorodencov, ktorí pribudli do radov občanov nášho
mesta za posledné 3 mesiace. Primátor mesta odovzdal rodičom
malý finančný dar a kyticu kvetov a poprial im veľa trpezlivosti a
síl, zdravia a lásky.
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Oprava chodníka na Družstevnej ulici
Mesto Spišská Belá aj na základe viacerých podnetov obyvateľov sídliska na Družstevnej
ulici rozhodlo o modernizácii
chodníka na tomto sídlisku pred
panelákmi (vrátane chodníkov
k jednotlivým vchodom).
Mesto našlo na to potrebné
finančné zdroje a poslanci
schválili rekonštrukciu tohto
chodníka. V týchto dňoch pre-

bieha príprava pred položením
nového asfaltu – odstraňuje sa
starý asfalt (zabezpečuje si to
mesto samo).
Asflatácia je naplánovaná
začiatkom augusta (prvá augustový týždeň). Presný termín
asfaltovania závisí od počasia
a od kapacita asfaltérskej firmy
(spoločnosť JUNO DS s. r. o.
Stará Ľubovňa).

• Počas mesiaca jún mali možnosť návštevníci Múzea J. M. Petzvala
v Spišskej Belej si pozrieť výstavu obrazov (malieb) amatérskeho maliara,
bývalého učiteľa Petra Purdeša zo Strážok.

Modernizácia priestorov ZŠ na Štefánikovej ulici
V súčasnosti prebieha modernizácia priestorov tejto základnej školy. V prednej budove na
prízemí sa úplne rekonštruujú
ešte pôvodné toalety (viď foto).
Túto modernizáciu financuje
škola z vlastných zdrojov, ktoré
boli určené na údržbu školy na
základe rozhodnutia mesta (ako
zriaďovateľa). Do konca prázdnin je nutné ešte opraviť vstupné
schodisko, ktoré je v havarijnom
stave. Mesto zároveň pripravuje
projektovú štúdiu na vybudovanie novej vstupnej haly ako prístavby k prednej budove školy.

KONTAKTY
na Mestskú políciu
v Spišskej Belej:
tel.: 052/459 15 55
mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk
• Počas rekonštrukcie...

• ...a finálna fáza
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Premiestnenie železničnej
zastávky v Strážkach
Primátor nášho mesta začiatkom júla informoval poslancov
Mestského zastupiteľstva nášho
mesta o spracovanej projektovej
dokumentácii a o príprave premiestnenia zastávky Železníc
SR v mestskej časti Strážky.
V podstate ide o premiestnenie
súčasnej železničnej zastávky.
Súčasná zastávka je umiestená
nevhodne v zákrute a nie je viditeľné celé nástupište z vlaku,
čo robí značné problémy pri
nastupovaní a vystupovaní cestujúcich z vlaku. Takže hlavný
dôvod je zvýšenie bezpečnosti
cestujúcich. Rovnako je však
potrebné, aby takáto zastávka
spĺňala aj určité technické parametre (napr. šírková a dĺžkové
parametre, bezbariérovosť
a pod.), čo sa dosiahne reali-

záciou tohto projektu. Projekt
počíta s premiestnením zástavky o cca 100 m smerom bližšie
k železničnému mostu cez rieku
Poprad. Časť materiálu sa plánuje použiť z nástupišťa súčasnej
zastávky, aby sa minimalizovali
náklady. Nové nástupište bude
mať dĺžku 80 m, bude osvetlené
verejným osvetlením, prístup k
nemu bude aj bezbariérový (s
rampou pre imobilných) a bude
napojené prístupovým chodníkom na asfaltový chodník pri
futbalovom ihrisku. Stavebné
práce by sa mali zrealizovať
ešte do konca roka 2015. Či to
tak bude, to závisí od postupu
investora (Železnice SR). Nákres (pôdorys) premiestnenej
zastávky nájdete na webstránke mesta.

Návšteva poľského Ožarowa
Delegácia nášho mesta na čele
s primátorom mesta a poslancami mestského zastupiteľstva navštívila poľské partnerské mesto
Ožarow v dňoch 20. - 21. júna
2015 v rámci Dní mesta Ožarow
a Dni Cementárne Ožarow. Pri

príležitosti 25. výročia vzniku
miestnych samospráv v Poľsku
sa uskutočnila odborná konferencia, v rámci ktorej vystúpil aj
primátor nášho mesta s príspevkom na tému 25 rokov územnej
samosprávy na Slovensku.

Na pozvanie v poľskej Szczawnici
V dňoch 1. a 3. augusta 2015 primátor mesta prijal pozvanie
primátora poľského mesta Szczawnica Gregorza Niezgodu na
každoročné stretnutie partnerských miest. V piatok to boli diskusie zástupcov partnerských miest z Poľska, Maďarska, Ukrajiny
a Slovenska (chýbali Nemci a Taliani). V nedeľu sa partnerské
mestá stretli na tradičnom kultúrnom podujatí „Redyk“ v miestnej
časti Jaworki.
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Spoznaj svoj región
V priestoroch kaštieľa v
Strážkach sa 12. 6. 2015 uskutočnil štvrtý ročník regionálnej
súťaže Spoznaj svoj región. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev zo
základných škôl z kežmarského
a staroľubovnianskeho okresu.
Nad regulárnosťou súťaže
dohliadala štvorčlenná porota
v zložení Mgr. Amália Lacušová
(vedúca školského úradu v Spišskej Belej), Mgr. Jana Galliková
zo ZŠ Dr. D. Fischera v Kežmarku, Mgr. Matúš Šimonov
zo ZŠ Nižná brána v Kežmarku
a Mgr. Ľudmila Vaľkovská zo ZŠ
v Spišskej Starej Vsi. Súťažilo sa
v troch kolách v základnej časti
súťaže. Najlepší štyria postúpili
do semifinále a najlepší dvaja
do finále. Žiaci v prvom kole
písomne odpovedali na otázky
týkajúce sa dejín Spiša. Žiaci
v druhom kole spoznávali známe kultúrnohistorické pamiatky
Spiša. Tretie kolo bolo zamerané
na vybrané osobnosti dejín Spiša. Žiaci si volili osobnosť a bodovú hodnotu otázky. Semifinále bolo zamerané na dejiny Spiša
v stredoveku a v novoveku. Vo
finále súper súperovi vyberal

tému. Súťažiaci si vybral bodovú hodnotu otázky. V prípade
nesprávnej odpovede sa mu
body odpočítali.
Na 1. mieste sa umiestnila
po prvýkrát v histórii súťaže
ZŠ J.M. Petzvala, Moskovská 20
Spišská Belá v zložení Katarína
Szentiványiová, Marek Šoltés
a Klaudia Zatkovská. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ
Dr. D. Fischera 2 v Kežmarku.
Na treťom mieste sa umiestnilo
družstvo zo ZŠ Lendak.
Srdečná vďaka patrí hudobnej skupine pod vedením p.
uč. Márie Pavlarčíkovej a Mgr.
Janky Danielčákovej, ktorá
nám spevom z nášho regiónu
spríjemnila chvíle medzi jednotlivými kolami. Úprimne ďakujeme aj mestu Spišská Belá, ktoré
súťaž sponzorsky zabezpečilo
a vedeniu našej základnej školy, ktoré aktívnym prístupom
prispelo k bezproblémovému
priebehu súťaže. Dúfame, že sa
na budúci rok opäť stretneme už
v 5. ročníku regionálnej súťaže
Spoznaj svoj región.
Dr. Juraj Tomeček,
ZŠ J. M. Petzvala

Keď budem veľký,
budem záchranárom
Slovenský Červený kríž,
miestny spolok Kežmarok a
Občianske združenie Šíp vyhlásili výtvarnú a literárnu súťaž
“Keď budem veľký, budem záchranárom”. Do výtvarnej súťa-

že sa prihlásili aj naši najmladší
žiaci: Tea Knapíková z 1.B a
Dominik Kozák z 1.B triedy a
za svoje práce získali diplom a
vecnú cenu. Blahoželáme.
ZŠ Štefánikova 19, Sp. Belá

Súťažiť sa oplatí

VÝZVA

na zaslanie pripomienok k cestovnému poriadku SAD
Mestu Spišská Belá bolo oznámené, že ako každý rok k termínu
13. 12. 2015 dochádza k pravidelnej zmene cestovných poriadkov autobusovej dopravy.
Každý má možnosť zaslať prípadné pripomienky k doteraz platným
cestovným poriadkom verejnej autobusovej dopravy
1.) na e-mailovú adresu SAD Poprad: marketing@sadpp.sk
alebo
2.) poštou na adresu: SAD Poprad, a.s. Wolkerova 466, 058 49
Poprad

v termíne do 19. septembra 2015.
SAD a. s. Poprad však upozorňuje, že má uzatvorenú zmluvu
o výkonoch vo verejnom záujme s VUC Prešov do roku 2019,
ktorou je stanovený rozsah kilometrov na príslušný rok. Tento
počet kilometrov nie je možné prekročiť. Preto prípadné požiadavky na navýšenie (pridanie) spojov je potrebné kompenzovať
návrhom na zrušenie iných spojov.

V dňoch 28. – 29. mája sa žiak
4. ročníka Tadeáš Gurka a žiačka
3. ročníka Adrianka Ferencková
zo ZŠ Štefánikova, zúčastnili
celoslovenského stretnutia
envitalentov v historickej obci
Špania Dolina 12 km od Banskej Bystrice. Žiaci získali tento
poznávací pobyt ako odmenu
za pravidelne zapájanie sa do
vedomostnej biologickej súťaže
Stromu života Envitalent.
Pre žiakov bol pripravený
bohatý program. V rámci
programu žiaci navštívili banské múzeum medi, banský
náučný chodník Špania Dolina,
zúčastnili sa prezentácie výskumných projektov Envitalent
– výskumník. Organizátori tohto
podujatia pripravili pre žiakov

aj športové a atraktívne hry.
Žiaci mali možnosť si zahrať
futbal a zúčastniť sa jazdy na
koníkoch. Výlet sa im veľmi
páčil, veľa sa naučili a spoznali
nových kamarátov. Vedia, že
súťažiť sa vždy oplatí.
ZŠ Štefánikova 19, Sp. Belá

Spoločnosť CPKSB s.r.o.,
Štefánikova 45,
Spišská Belá
(Klinika Kostka)
prijme do zamestnania

¨ MASÉRA ¨
Plat: dohodou.
Nástup: ihneď.

Spišskobeliansky spravodaj

STRANA 14

JÚN-AUGUST 2015

Nové parkovisko
pri zdravotnom stredisku
Mestské zastupiteľstvo schválilo výstavbu nového parkoviska
pri zdravotnom stredisku v našom meste. Na súčasnom panelovom parkovisku sa vybuduje 38 nových parkovacích miest.
Vybudujú sa tiež nové chodníky pred zdravotným strediskom
(nahradia sa asfaltové chodníky). Uvedené parkovisko sa napojí
aj na objekt pošty novým chodníkom. To umožní, že návštevníci
pošty budú môcť už parkovať na tomto novom parkovisku.
Zároveň sa osadia nové lavičky, stojany na bicykle a vysadia sa
nové stromy. Jeho výstavba sa bude realizovať koncom septembra
a počas októbra a mesto ju bude financovať zo svojho rozpočtu.

Primátorska kvapka krvi
Dňa 12. júna sa uskutočnila v našom mesta Primátorska kvapka
krvi - bezplatné darovanie krvi. Počas 4 hodín prišlo darovať krv
30 osôb. Všetkým darcom ďakujeme! Žiaľ menný zoznam osôb,
ktorí boli darovať krv a ktorým sme chceli verejne poďakovať, už
nemôžeme zverejniť (bolo by to vraj v rozpore so zákonom).

Prijatie najlepších žiakov
Dňa 26. júna primátor mesta prijal v obradnej sále mestského
úradu najlepších žiakov oboch základných škôl. Ocenený bol jeden
žiak z každého ročníka z každej základnej školy. Výber najlepších
žiakov urobilo vedenie každej základnej školy. Najlepším žiakom
gratulujeme!
Základná škola J. M. Petzvala
1. ročník Lenka Skribčáková
2. ročník Simona Skribčáková
3. ročník Peter Porubovič
4. ročník Matej Tomala
5. ročník Lara Laufová
6. ročník Paulína Halčinová
7. ročník Veronika Čekovská
8. ročník Slávka Mešárová
9. ročník Adrián Hradický

Základná škola, Štefánikova 19
1. ročník Natália Andrašová
2. ročník Patrik Pataky
3. ročník Emmka Nebusová
4. ročník Tadeáš Gurka
5. ročník Sebastián Kiska
6. ročník Zuzana Bujňáková
7. ročník Kristína Pisarčíková
8. ročník Radka Tomalová
9. ročník Jozef Mačutek

Zmena v stravovaní žiakov
5. - 9. ročníka
Od 2. septembra 2015 sa mení
miesto školského stravovania
žiakov 2. stupňa základných
škôl.
To znamená, že žiaci 5. až
9. ročníka tejto školy sa už nebudú môcť stravovať v jedálni
Materskej školy na Mierovej
ulici. Dôvodom sú kapacitné

možnosti jedálne materskej
školy (tak priestorové, ako aj
personálne). Uvedení žiaci sa
budú môcť stravovať v školskej
jedálni ZŠ na Štefánikovej ulici,
ktorá práve naopak má dostatočnú (voľnú, nevyužitú) kapacitu. Cena stravného je rovnaká
v oboch školských jedálňach.

HARMONOGRAM

TRIEDENÉHO ZBERU ODPADU v Spišskej Belej
PLASTY

SKLO, PAPIER

ZELENÝ
ODPAD

24. 9.
22. 10.
19. 11.
17. 12.

25. 9.
23. 10.
20. 11.
18. 12.

14. 9.
28. 9.
12. 10.
26. 10.

Deň detí s políciou
Naši žiaci mali možnosť
pozrieť sa zblízka na prácu
polície. Presvedčili sa, že práca
policajtov je veľmi náročná, ale
aj zábavná. Mohli si vyskúšať
ochranné štíty, vesty, putá, vysielačky, elektronické merače
na zistenie alkoholu v dychu,
výstražné svetelné a zvukové zariadenia a previezli sa
v policajnom aute. Žiakom sa

práca policajtov páčila, určite
z niektorých budú zodpovední policajti a budú chrániť
a pomáhať občanom našej
republiky.
Týmto sa chceme poďakovať
obvodnému oddeleniu policajného zboru Spišská Belá za
zaujímavé a atraktívne ukážky
svojej práce.
ZŠ Štefánikova 19, Sp. Belá
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Dovidenia, milá škôlka
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Chemická šou na ZŠ Štefánikova
O skvelú zábavu na našej
škole sa postaral tím Škola
hrou.
Našim spoločným cieľom
bolo motivovať žiakov k štúdiu
chémie, ukázať im, že chémia vie
byť zábavná. Súčasťou zábavnej
šou boli - vystreľujúca farebná
pena, horiace bubliny, dymové
bubliny, výbuch sopky, výroba

nechutného slizu a ohňostroj.
Niektoré pokusy si žiaci vyskúšali aj na vlastnej koži. Presvedčili sme sa, že chémia nemusí byť
obávaným predmetom, práve
naopak – je súčasťou nášho
každodenného života a môže
byť veľmi zaujímavá.
ZŠ Štefánikova 19,
Spišská Belá

ZUŠ v Macedónsku
„Dovidenia, milá škôlka,
my už nie sme malí“ – týmito
slovami piesne sa lúčili škôlkari
so svojou škôlkou a učiteľkami
30. júna 2015 v kinosále mesta.
Lúčili sa s časom jedinečným,
plným hier, radostí a bezstarostných chvíľ.
Deti zo štyroch tried našej
materskej školy v posledný
deň školského roka 2014/2015
predviedli svojim rodičom
a príbuzným v kinosále mesta
pásmo ľudových piesní a tancov, predniesli rozlúčkové
básne a piesne. Počas slávnost-

ného odovzdávania Osvedčení
o ukončení predprimárneho
vzdelávania si z rúk primátora
nášho mesta Štefana Bieľaka
prevzali osvedčenie aj pamätný
list spolu s malým darčekom od
vedenia materskej školy, aby im
pripomínali roky strávené medzi
kamarátmi v škôlke.
Niekto v nej prežil rok,
niekto štyri, no dúfam, že ani
jeden z nich nezabudne na svoje
pani učiteľky a venuje im milý
úsmev a pozdrav, keď ich stretne na ulici, hoci už bude „veľký
školák“. Mgr. Alžbeta Kisková

Noc v rozprávke
na ZŠ Štefánikova
V minulom školskom roku
sme prvýkrát uskutočnili akciu
„Noc v rozprávke“ pre mladších
žiakov našej školy. Cieľom tejto
akcie je vzbudiť u žiakov záujem
o knihy, dramatizáciu rozprávok,
zabaviť sa a utužiť kolektív žiakov a učiteľov. Keďže sa nám táto
akcia veľmi osvedčila a deti boli
nadšené, aj v tomto školskom
roku sme pokračovali, aby sa
táto akcia stala tradíciou našej
školy. Program sme obohatili o
športové hry, opekačku a večer
sme sa v telocvični dobre zabavili
s rozprávkou O zelenom vodníkovi. Deti podali vynikajúce

herecké výkony a zožali veľký
potlesk. Na záver sme vyhodnotili športové a herecké výkony
žiakov a bonusom bola cena za
najlepšie opečenú klobásku.
Po bohatom programe sa deti
uložili do svojich spacákov v triede a ešte dlho do noci si šepkali
svoje dojmy a zážitky z celého
dňa. Občas sa z triedy ozývali
výbuchy smiechu čo svedčilo o
dobre vydarenej akcii. Už teraz
sa tešíme na ďalšiu Noc v rozprávke.
Žiaci 3.A triedy
a p. uč. Mgr. Monika Gurková,
Mgr. Silvia Belončáková

Medzinárodná výtvarná
súťaž detí a mládeže Small
montmartre of Bitola, je veľkou
súťažnou prehliadkou v detskej
výtvarnej tvorbe . Bolo pre mňa
potešením, zúčastniť sa so žiačkami Annou Božíkovou, Natáliou
Pitoňákovou a Karmen Lackovou na tomto výtvarnom medzinárodnom podujatí. Súťaž
je koncipovaná takým spôsom,
že do finále sa dostane desať
škôl z celého sveta, na základe výhry v prvom kole. Naša
škola sa dostala do výberu a
žiakom bol zabezpečený pobyt,
ktorý bol spojený s plenérom v
krásnom Macedónskom meste
Bitola. Žiaci z Hond Kongu ,
Malajzie, Ruska, Portugalska,
Egypta, Portugalska, Ukrajiny,
Srbska, Macedónska, Turecka,
Rumunska pracovali celé dni
na svojich výtvarných prácach
v uliciach Bitoly. Každý deň boli
vyhodnotení traja najlepší umelci, ktorí svojimi dielami zaujali

najviac medzinárodnú porotu.
Veľkým potešením bola pre
nás výhra Natálie Pitoňákovej, ktorá jeden deň vyhrala so
svojou výtvarnou prácou. Pre
dievčatá to bola nielen veľká
skúsenosť ale aj úžasný zážitok pracovať v uliciach mesta,
pretože naše poveternostné
podmienky neumožňujú pracovať často v exteriéri. Veľkou motiváciou pre naše dievčatá bolo aj
to, že videli veľa talentovaných
mladých umelcov. Práce, ktoré
videli, boli pre nich podnetom
pre ich ďalší rozvoj vo výtvarnom svete.
Naše veľké poďakovanie
patrí pánovi primátorovi za
podporu a pomoc pri preprave,
ktorá je do Macedónska ešte
stále komplikovaná a zdĺhavá.
Moje dievčatá však ani táto
dlhá cesta neodradila a podľa
nich ,,to stálo za to ! “ Určite
tam všetci chceme ísť opäť.
Mgr. Zuzana Chorogwická
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Projekt ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU
REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA
a odprezentovali tému – prítomný priebehový čas – pomocou videoprojektu, ktorý bol pre nich zrozumiteľný a zaujímavý. Žiaci sa učili
navzájom, ôsmaci veľmi podrobne vysvetlili tému a žiaci piateho
ročníka doplnili video názornými ukážkami jednotlivých aktivít.
Cieľom bola motivácia žiakov a učiteľov k tvorbe videoprojektov
a zároveň si žiaci mohli vyskúšať rolu učiteľa, ktorá sa im páčila.
RNDr. Emil Valek, PhD.
gestor projektu

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
ZŠ J. M. Petzvala sa aktívne zapojila do národného projektu
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti,
má priniesť vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického
vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do
prevádzky. Predpokladom rozvoja digitálnej gramotnosti je modernizácia vzdelávania s využitím informačných a komunikačných
technológií. Projekt sa realizuje sa od 22. novembra 2013 do 30.
septembra 2015.
Súčasťou projektu je zriadenie a vybavenie digitálnych učební,
vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Vybavenie digitálnych učební, ktoré pozostáva
z interaktívnej tabule, notebooku a dvadsiatich tabletov Samsung,
dostala aj naša základná škola.
V rámci realizácie projektu je aj vypracovanie dvoch školských
podprojektov:
• Máme radi Slovensko
• Učím sa, učím ťa
Máme radi Slovensko
Cieľom projektu je vytvorenie multimediálneho sprievodcu po
zaujímavých lokalitách Slovenska,my sme vytvorili sprievodcu
mestom Spišská Belá. So žiakmi prvého aj druhého stupňa sme zrealizovali niekoľko zaujímavých vychádzok. Navštívili sme Kaštieľ
Strážky, Beliansky rybník, Mestský úrad Spišská Belá a p.primátora
JUDr. Š. Bieľaka, Regionálne informačné centrum, kostoly, múzeá
a iné zaujímavosti nášho mesta. Počas vychádzok sme spolu so žiakmi pomocou tabletov a fotoaparátov zdokumentovali zaujímavosti
a pamiatky nášho mesta. Pri získavaní informácií sme pracovali nielen s informáciami v elektronickej podobe, ale taktiež sme využívali
knihy publikované o meste Spišská Belá, encyklopédie, či skúsenosti
a rady rodičov a starých rodičov. Následne sme získané informácie,
fotografie a videá spracovali v programe MovieMaker. Prezentačné
video o meste Spišská Belá, ktoré spracovala skupina žiakov 6.B
triedy pod vedením učiteľa Emila Valeka, bude spolu s ďalšou
tisíckou prác žiakov slúžiť nielen nám, ale aj žiakom z iných miest
pri objavovaní krás nášho Slovenska. Video môžete vzhliadnuť
na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=zwFQz7obTPU&feature=youtu.be
Ďalšie videá, ktoré spracovali žiaci iných tried, budú postupne
zverejnené na webovom sídle našej školy.

Zimná 47, Spišská Belá
cvcspbela@gmail.com,
tel. : 052/468 05 05, mob.: 0918 806 361
Návrh záujmových útvarov v CVČ - šk. rok 2015/16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Futbal - predprípravka (1 )
J. Dobeš
Futbal - predprípravka (2)
Ľ. Gumulák
Futbal - prípravka U10
I. Petruš
Futbal - mladší žiaci U13
P. Tomas
Futbal - starší žiaci U15
J. Neupauer
Futbal - mladší dorast
D. Boleš
Futbal - starší dorast
M. Zacher
Hokejbal U10 (chlapci)
P. Vaverčák
Hokejbal U12
M. Burdíček
Hokejbal U14 (chlapci)
M. Burdíček
Hokejbal U16 (chlapci)
M. Burdíček
Hokejbal U19 (chlapci)
M.Burdíček
Volejbal mini
M. Budzáková
Volejbal midi
Ľ. Gumulák
Bedminton (1. - 9. roč.)
R. Lech
Relaxačné plávanie
A. Schurdaková
Stolný tenis (1. - 9. roč.)
M. Matava
Florbal (chlapci 5. - 9. roč.)
J. Dobeš
Florbal (dievčatá 5. - 9. roč.)
M. Budzáková
Florbal (chlapci 5. - 9. roč.)
Ľ. Gumulák
Športové hry (5. - 9. roč.)
J. Dobeš
Športové hry (1. - 4. roč. )
A. Kriššáková
Športové hry (1. - 4. roč. )
M. Burdíček
Spevácko-pohybový
B. Gotzmannová
Lezecký (1. - 9. roč.)
M. Grivalský
Žabky - tanečno-pohybové hry (4 – 6-ročné de )
M. Čižiková
Hasičský (5. - 9. roč.)
J. Lorenčík
Mažoretky mladšie
R. Jakubčáková
Mažoretky staršie
R. Jakubčáková
Tenis
Y. Tomaľová
Tanečno-drama cký
M. Pavlarčíková
Rybársky krúžok
L. Smrek
Hokejbal predprípravka
M. Burdíček

Učím sa, učím ťa
Cieľom projektu bolo vytvorenie materiálu pre vzdelávanie rovesníkov. V rámci tohto projektu sme so žiakmi piateho a ôsmeho
ročníka vytvorili vzdelávacie video v anglickom jazyku. Žiaci v spolupráci s učiteľkou anglického jazyka Mgr. D. Buricovou pripravili

Prihlásiť sa osobne u jednotlivých
vedúcich záujmových útvarov,
prípadne v kancelárii CVČ na Mestskom úrade.
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Kaštieľne hry napísali svoju sedemnástu kapitolu

Slovenská národná galéria Kaštieľ Strážky a Mesto Spišská
Belá spoločne pripravili už ďalší ročník divadelného festivalu
pod názvom Kaštieľne hry, ktorý
sa tento rok uskutočnil počas 3
dní od piatku 26. júna do nedele
28. júna. Piatok a sobota priniesli
zážitok profesionálneho divadelného súboru v netradičnom
prírodnom prostredí. V piatok
Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi uviedlo tragikomédiu
Kamene vo vreckách. Charlie
a Jake, dvaja komparzisti veľkej
hollywoodskej produkcie, sa
rozhodnú ísť za svojím snom
a nakrútiť vlastný film. Štúdio
L+S, Bratislava so svojou komédiou Ani za milión sa predstavilo v sobotu večer. Čo majú spoločné strážca majáku Lambert

Pacôme a madam z najvyššej
francúzskej spoločnosti Jacqueline d´Arlette? No predsa vôbec
nič! Napriek tomu spolu strávia
deň a noc na bohom zabudnutom mieste, majú spoločné
tajomstvo, ktoré navždy spojí
ich životy. V tejto brilantnej
detektívnej komédií je totižto
všetko inak, než sa zdá a isté je
len to, že za humornými situáciami sa ukrýva vrah... Ako to
nakoniec všetko dopadlo, mohli
diváci zistiť v komédií, v ktorej
si zahrali Marián Geišberg a
Kamila Magálová. A oplatilo sa
prísť! Skvelé predstavenie! V nedeľu mohli deti prechádzať tzv.
rozprávkovým parkom, ktorým
ich previedli rôzne rozprávkové
bytosti. Počas celého popoludnia
ich sprevádzali detskí moderá-

tori – čarodejník Alexis s čarodejnicou Optimou. Nedeľné
popoludnie bolo až do večera
plné programov pre deti. Okrem
predstavení na hlavnom pódiu
bolo v zákutiach anglického parku mnoho sprievodných podujatí a atrakcií pre deti. Rôzne
animácie, tvorivé dielne, maľo-

vanie, súťaže, poníky, a balóny.
Všetko, čo robí deti šťastnými.
Tri detské divadelné predstavenia boli plné pesničiek, farbičiek,
zápletiek a dobrej nálady. Boli
to tri dni plné divadla, skvelých
hereckých výkonov a zábavy
pre všetkých návštevníkov.
Denisa Jurišicová

Vyhodnotenie matematickej
súťaže MAKSÍK
Ďalšou súťažou, ktorú
žiaci našej školy obľubujú, je
matematická súťaž MAKSÍK.
Napriek náročnosti úloh, ktoré
musia žiaci počas roka vyriešiť,
je aj táto súťaž veľmi obľúbená.
Svedčí o tom skutočnosť, že ani
jeden rok naši malí matematici
z radov druhákov, tretiakov a

štvrtákov túto súťaž nevynechali. Celoročná matematická
súťaž MAKSÍK je teda na konci
a je tu ten správny čas, aby sme
zverejnili výsledky a dozvedeli sa ako sa nám darilo.
Titulom
Najmúdrejší
Maksáčik sa tento rok môžu
pochváliť:
V kategórii MAKSÍK 2 Veronika Ziburová z 2. A triedy.
V kategórii MAKSÍK 3 Lea
Kovalčíková z 3. A triedy.
Obidve žiačky získali okrem
diplomu aj darčeky. V tomto
roku to boli puzzle a logická
hra.
Diplom Múdry Maksáčik
získali: A. Fedorová, G. Krempaský, M. Bočkaiová, P. Pataky,
Ľ. Krempaský, M. Brincko,
O. Staviarska. Odmenou pre
všetkých bola záložka.
V maľovaní obrázkov sa
najviac darilo O. Staviarskej zo
4. A triedy - tri z jej zaslaných
obrázkov boli zverejnené v magazíne MAKSÍK.
Víťazom blahoželáme a tešíme sa na stretnutie pri súťaži
MAKSÍK opäť v septembri.
Ďakujeme pani učiteľke Darinke Karabovej za organizovanie tejto súťaže počas celého
školského roka.
Vedenie ZŠ Štefánikova 19
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Úspech kežmarských gymnazistov
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku udržiava vyše
20 rokov partnerské kontakty
s gymnáziom - Theresien - Gymnasium Ansbach (Bavorsko).
Vo februári strávilo 15 žiakov a 2 učitelia 10 dní v hostiteľských rodinách. Okrem lyžovania a spoznávania Kežmarku
a jeho okolia bola súčasťou
výmeny práca na spoločnom
projekte. Nemeckí partneri
prišli s návrhom zúčastniť sa
bavorskej žiackej súťaže, ktorú
organizuje od školského roka
2002/2003 každé dva roky
Bayerisches Staatsministerium
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst a na ktorej sa môžu zúčastniť aj žiaci
iných krajín EU. Ich účasť je
podporovaná inštitúciou Haus
des Deutschen Ostens. Téma 7.
ročníka znela „Nemci a ich východní susedia. My v Európe.“
a bola zameraná na Slovensko
a Maďarsko. Súťaž prebiehala
v štyroch vekových skupinách
ako vedomostná súťaž formou
krížoviek, kreatívnych dielní
- umenie, hudba, literatúra,
krajina a ľudia, či hľadania
historických stôp. Nemeckí
partneri mali záujem bližšie
sa oboznámiť s dielom P. O.

Hviezdoslava a voľba padla na
Krvavé sonety, pre ich nadčasovosť a aktuálnosť. Pod vedením
učiteliek p. Renate Hammer
a Márie Krempaskej spracovali
žiaci vybrané sonety. Z textu
vypísali básnické Hviezdoslavove slová, ku ktorým vyhľadávali slovenské ekvivalenty,
vytvorili slovník s prekladom
do nemčiny. Originálny text
pretransformovali do súčasnej
slovenčiny a následne opäť
preložili. K analyzovaným

sonetom zhotovili kresby
a spracovali ich scénicky. Odkazom projektu bolo vzájomné
porozumenie, spolunažívanie
a tolerancia v Európe.
Do súťaže sa zapojilo 10 000
žiakov, z toho asi 8 400 vo vedomostných kvízoch a 1 600 s rôznymi zaujímavými projektmi.
Na záverečné odovzdávanie
ocenení bolo pozvaných do
Passau v dňoch 28.7. - 30. 7.
2015 24 škôl, ktoré v krátkych
päťminútových
prezentá-

ciách predstavili svoj projekt.
Spoločná práca kežmarských
a nemeckých gymnazistov
presvedčila porotu kreatívnym
spracovaním témy a v tretej
vekovej skupine (7 - 10.ročník)
získala prvé miesto. Zástupca
ministerstva Herbert Püls vyzdvihol príspevky pozvaných
škôl týmito slovami: „Vy budete budovať ďalej náš spoločný
európsky dom a vypĺňať ho
mladým životom.“
M. Krempaská

13 naj kežmarských gymnazistov v školskom roku 2014/2015
Školský rok 2014/2015, ktorý sa prednedávnom skončil, bol pre nás,
kežmarských gymnazistov, zaujímavý, plný zážitkov, stretnutí a úspechov.
Vymenovať všetko by bolo náročné, preto prinášame len 13 naj:
- Najstráženejší začiatok školského roka bol ten náš, pretože 2.
septembra 2014 sme ho otvárali spoločne s pánom prezidentom SR Andrejom Kiskom. Z pozitívnej energie, ktorú nám priniesol, sme čerpali počas
celého školského roka.
- Návštevou s naj úsmevom bol v tom čase ministra školstva Petra
Pellegriniho. Minister si 3. októbra 2014 prezrel priestory našej školy
a takmer hodinu strávil v zborovni diskusiou s učiteľmi.
- Najmenšia verejná knižnica v Kežmarku je naša knižná búdka,
ktorú sme slávnostne inštalovali v školskom parku 27. októbra 2014 za
prítomnosti našich bývalých študentov, dnes spisovateľov Nory Baráthovej
a Sama Marca.
- Najchutnejšia súťaž nám osladila predvianočný čas. Trojčlenné
družstvá prichystali dobroty iných národov a postup prípravy v cudzom
jazyku súťažne prezentovali v Koláčovej súťaži 5. decembra 2014. Chutilo
nám všetkým, porote aj divákom.
- Najspontánnejšie stretnutie bolo stretnutie s deťmi z detského domova zo Spišskej Belej na našej každoročnej prehliadke záujmovej činnosti,
ktorá sa pravidelne koná v posledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami. Pre hostí sme pripravili vlastnoručne vyrobené darčeky a odovzdali
sme im aj finančnú hotovosť zo zbierky, ktorú sme sami iniciovali.
- Najviac návštevníkov v našej škole sme zaznamenali 20. februára
2015 počas Dňa otvorených dverí, ktorý každoročne spájame s projektovým
dňom. Tento rok sme zorganizovali v poradí už 6. ročník, ktorý sa niesol
v znamení 20. storočie očami gymnazistov. Návštevníkom sme umožnili
vrátiť sa v čase a zaspomínať si.

- Najďalej (890 km) sme boli navštíviť našich priateľov v Ansbachu
v Bavorku. Už 20 rokov prebieha vzájomná výmena medzi naším gymnáziom a Theresien-Gymnasium – Ansbach. Nemeckí študenti nás navštívili
vo februári 2015 a my sme im návštevu opätovali v júni 2015.
- Najlepším stredoškolským časopisom sú dlhodobo naše STRETNUTIA. Aj v tomto roku zaznamenali na súťažiach stredoškolských časopisov len tie najlepšie výsledky. Sú našou pýchou.
- Najlepším prírodovedcom nášho gymnázia je Jakub Cehula zo
septimy. V tomto školskom roku sa mu darilo vo fyzikálnej a matematickej
olympiáde a zúčastnil sa celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti
s prácou o slnečných protuberanciách.
- Naj odborníčkou na slovenský jazyk a literatúru z našich radov
je Tímea Perignáthová z 2. A. Na celoštátnom kole olympiády v slovenskom
jazyku a literatúre obsadila 3. miesto.
- Najotestovanejšími žiakmi školy sú žiaci 3. ročníka, ktorí v rámci
projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“ počas celého školského roka absolvovali niekoľko testov
ako prípravu na maturitné skúšky.
- Našimi naj učiteľkami v tomto školskom roku sú RNDr. Marta
Mlynarčíková a Mgr. Andrea Petrášková. RNDr. Marta Mlynarčíková bola
ocenená vo Veľkej súťaži pre učiteľov za tvorbu a zverejňovanie on-line
vzdelávacích materiálov a ako odmenu získala zájazd do New Yorku. Mgr.
Andrea Petrášková získala plaketu Jána Ámosa Komenského Sophista pro
regione – Učiteľ múdrosti pre región z rúk predsedu PSK Petra Chudíka
za mimoriadnu angažovanosť v práci so žiakmi.
- Najväčší počet zapojených žiakov bol v športových súťažiach.
Žiaci súťažili v kolektívnych športoch a individuálnych disciplínach na
obvodnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.
Kežmarskí gymnazisti
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Nové priechody pre chodcov
V našom meste sa v súčasnosti
obnovujú na štátnych cestách 1.
triedy priechody pre chodcov. Ich
obnovu, t. j. nový nástrek bielej
farby zabezpečuje Slovenská
správa ciest. Avšak nástrek červenej farby na týchto priechodoch
je nadštandardné vybavenie,
ktoré bolo urobené na základe
požiadavky mesta a tiež na jeho
náklady. To znamená, že nástrek
červenej farby je financovaný z
rozpočtu mesta. Naviac sa mestu

podarilo presadiť na príslušných
štátnych orgánoch povolenie 3
nových priechodov pre chodcov: pri obchodnom dome, za
mestským úradom smerom
k evanjelickému kostolu a oproti základnej umeleckej škole na
Zimnej ulici. Uvedené prechody
boli stavebne upravené tak, aby
boli bezbariérové, pričom ešte
budú nasvetlené špeciálnymi
svietidlami (podobne ako už iné
priechody v našom meste).

Jánske blato 2015
Po úspešnom „nultom” ročníku sa skupina organizátorov
okolo Petra Tetemonteho pripravila na 20. 6. 2015 ďalší ročník
adrenalínovej súťaže pod názvom Jánske blato 2015. Nové

prekážky, brodenie rieky Poprad, viac adrenalínu, viac extrému,
náročnejšia bežecká trať a hlavne viac zážitkov a veľmi veľa blata toto čakalo 170 súťažiacich na trati dlhej takmer 2 km so štartom na
pri futbalovom ihrisku. A mo o súťaže: „Nezažĳeš, nepochopíš !“

Belianske jedenástky
Dňa 5. júla 2015 sa na futbalovom štadióne v Spišskej
Belej uskutočnila tradičná súťaž
v kopaní futbalových jedenástok Belianske jedenástky 2015,
ktorých organizátorom je MŠK

Slavoj Spišská Belá spolu s našim
mestom. Konečné poradie:
Kategória deti do 15 rokov
1. Marek Knieszner (Sp. Belá)
2. Jakub Belončák (Sp. Belá)

3. Filip Dlubač (Spišská Belá)
Kategória ŽENY
1. Martina Trochanová (Košice)
2. Jana Chromá (Košice)
3. Stanislava Legutková (Sp. Belá)

Kategória MUŽI
1. Maroš Duleba (Kežmarok)
2. Simon Kristan (Kežmarok)
3. Patrik Grega (Kežmarok)

Spišskobeliansky spravodaj
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Konečné výsledky Futbalového klubu MŠK SLAVOJ Spišská Belá
v sezóne 2014 - 2015 (súťaže boli ukončené v júni 2015)
II. liga - mladší dorast Východ VsFZ

V. liga VsFZ – Podtatranská skupina
Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

AŠK Maria Huta Gelnica

26

17

4

5

67 : 31

55

16

1

FK Poprad

30

20

7

3

89 : 25

67

22

2

TJ Slovan Smižany

26

17

3

6

60 : 26

54

15

2

FK Spišská Nová Ves

30

20

1

9

98 : 42

61

16

3

MŠK Slavoj Spišská Belá

26

16

3

7

67 : 27

51

12

3

MFK Snina

30

18

6

6

62 : 28

60

15

4

TJ Štart Hrabušice

26

14

6

6

70 : 47

48

9

4

ŠK FUTURA

30

17

4

9

61 : 27

55

10

5

FK Poprad B

26

12

7

7

45 : 26

43

4

5

SLAVOJ Trebišov

30

15

8

7

43 : 22

53

8

6

OFK Kravany

26

12

3

11

46 : 33

39

0

6

MFK Vranov nad Topľou

30

15

6

9

66 : 49

51

6

7

TJ Družstevník Sp. Bystré

26

10

5

11

34 : 53

35

-4

7

ŠK Odeva Lipany

30

14

8

8

52 : 48

50

5

8

FK 05 Levoča

26

8

9

9

48 : 46

33

-6

8

MFK Slovan Giraltovce

30

14

4

12

58 : 47

46

1

9

TJ Slovan Nálepkovo

26

9

6

11

42 : 40

33

-6

9

TJ Sokol Ľubotice

30

12

6

12

64 : 52

42

-3

10

FK Slovan Helcmanovce

26

8

5

13

23 : 41

29

-10

10

FC LOKOMOTÍVA KOŠICE

30

11

6

13

63 : 52

39

-6

11

FK Prakovce

26

7

7

12

30 : 44

28

-11

11

MŠK Tesla Stropkov

30

10

4

16

51 : 64

34

-11

12

OŠK Teplička

26

5

6

15

31 : 66

21

-18

12

MFK Slovan Sabinov

30

10

4

16

44 : 62

34

-11

13

1. MFK Kežmarok

26

5

6

15

21 : 63

21

-18

13

KAC Jednota Košice

30

8

4

18

45 : 62

28

-17

14

TJ Toporec

26

3

8

15

23 : 64

17

-22

14

MŠK Slavoj Spišská Belá

30

7

5

18

32 : 73

26

-19

15

FK Košická Nová Ves

30

6

7

17

36 : 76

25

-20

16

FK Kechnec

30

2

2

26

21 : 156

8

-37

VI. liga – Podtatranská skupina
Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

FK 1931 Hranovnica

26

15

6

5

47 : 26

51

12

2

FK Veľká Lomnica

26

14

8

4

65 : 26

50

11

3

MŠK Slavoj Spišská Belá B

26

14

4

8

60 : 41

46

7

4

TJ Tatran Ľubica

26

12

6

8

43 : 27

42

3

5

FK 49 Spišský Hrhov

26

9

11

6

37 : 27

38

-1

6

TJ Družstevník Batizovce

26

11

5

10

48 : 53

38

-1

7

TJ Tatran Liptovská Teplička

26

11

4

11

40 : 44

37

8

ŠK Zemedar Poprad - Stráže

26

11

6

9

37 : 34

39(-3)

II. liga starší žiaci sk. C - U15 VsFZ
Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

MFK Stará Ľubovňa

26

24

2

0

119 : 12

74

35

2

MŠK Slavoj Spišská Belá

26

20

2

4

83 : 18

62

23

3

FK Družstevník Plavnica

26

16

3

7

83 : 32

51

12

4

FAM Poprad

26

14

4

8

82 : 41

46

7

5

MŠK Spišské Podhradie

26

14

2

10

72 : 45

44

5

-2

6

1. MFK Kežmarok

26

13

2

11

82 : 49

41

2

0

7

TJ Tatran Ľubica

26

11

4

11

45 : 57

37

-2

9

OFK Vikartovce

26

10

3

13

55 : 51

33

-6

8

FK 05 Levoča

26

10

5

11

66 : 69

35

-4

10

TJ Partizán Vernár

26

9

5

12

27 : 46

32

-7

9

FK Pokrok SEZ Krompachy

26

9

6

11

33 : 41

33

-6

11

OŠK Spišský Štvrtok

26

8

7

11

39 : 47

31

-8

10

Spojená škola, Školská ul., Lendak

26

9

3

14

41 : 70

30

-9

12

OFK Prebojník Hozelec

26

7

6

13

31 : 46

27

-12

11

FK Svit

26

7

5

14

36 : 83

26

-13

13

OFK Veľký Slavkov

26

8

1

17

39 : 67

25

-14

12

ŠK Nová Ľubovňa

26

4

7

15

32 : 75

19

-20

14

TJ Baník Hôrka

26

5

4

17

33 : 66

19

-20

13

TJ Slovan Smižany

26

2

5

19

24 : 114

11

-28

14

DOVAJ - Podpora športových talentov

26

3

2

21

16 : 108

11

-28

II. liga - starší dorast Východ VsFZ
Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

FK Spišská Nová Ves

30

24

3

3

110 : 23

75

30

2

MFK Vranov nad Topľou

30

22

4

4

74 : 25

70

25

3

FC LOKOMOTÍVA KOŠICE

30

20

3

7

64 : 33

63

18

4

ŠK Odeva Lipany

30

20

3

7

65 : 24

63

18

5

FK Poprad

30

18

4

8

77 : 35

58

13

II. liga mladší žiaci sk. C - U13 VsFZ
Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

MŠK Spišské Podhradie

26

25

0

1

191 : 20

75

36

2

MFK Stará Ľubovňa

26

21

0

5

139 : 30

63

24

3

1. MFK Kežmarok

26

17

1

8

76 : 52

52

13

4

FK 05 Levoča

26

16

2

8

77 : 47

50

11

DOVAJ - Podpora športových talentov

26

15

4

7

91 : 50

49

10

6

ŠK FUTURA

30

13

6

11

51 : 38

45

0

5

7

MŠK Tesla Stropkov

30

13

6

11

67 : 57

45

0

6

FAM Poprad

26

13

3

10

67 : 56

42

3

8

FK Košická Nová Ves

30

13

3

14

52 : 48

42

-3

7

FK Družstevník Plavnica

26

13

2

11

55 : 61

41

2
-2

9

MFK Snina

30

10

9

11

32 : 35

39

-6

8

TJ Tatran Ľubica

26

10

7

9

34 : 59

37

10

SLAVOJ Trebišov

30

11

5

14

45 : 52

38

-7

9

ŠK Nová Ľubovňa

26

10

3

13

52 : 70

33

-6

11

TJ Sokol Ľubotice

30

11

3

16

41 : 49

36

-9

10

FK Svit

26

9

4

13

35 : 64

31

-8

12

MFK Slovan Giraltovce

30

9

6

15

32 : 60

33

-12

11

Spojená škola, Školská ul., Lendak

26

7

3

16

50 : 97

24

-15

13

FK Kechnec

30

7

3

20

51 : 98

24

-21

12

MŠK Slavoj Spišská Belá

26

5

4

17

34 : 89

19

-20

14

KAC Jednota Košice

30

6

3

21

38 : 88

21

-24

13

TJ Slovan Smižany

26

1

3

22

20 : 125

6

-33

15

MŠK Slavoj Spišská Belá

30

4

6

20

31 : 91

18

-27

14

FK Pokrok SEZ Krompachy

26

1

2

23

22 : 123

5

-34

16

MFK Slovan Sabinov

30

3

5

22

17 : 91

14

-31

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