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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo
v Spišskej Belej na svojom
zasadnutí dňa 16. 10. 2014 sa
venovalo aj týmto témam:
Zmena rozpočtu mesta
• MsZ schválilo zmenu rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok
2014 rozpočtovým opatrením č.
7/2014 (rozpočtové opatrenie č. 7
je zverejnené na webovej stránke
mesta)
Pridelenie nájomných bytov
na Zimnej 46
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu zo zasadnutia osobitnej komisie na posúdenie
všetkých žiadosti o pridelenie
nájomných bytov v bytovom
dome v Spišskej Belej na Zimnej

ulici č. 46. Komisia zasadala dňa
15. 10. 2014 v zložení: za poslancov Marta Britaňáková, Gabriel
Gemza, Peter Novajovský, Peter
Tetemonte a za mestský úrad
Anna Sisková, Veronika Kováčiková, Marta Klokočová, Anna
Kleinová. V evidencii žiadateľov
o byt mesto vedie viac ako 200
žiadostí o pridelenie nájomného bytu, avšak z nich v tomto
prípade podmienky splnila približne polovica žiadateľov a z
nich záujem o pridelenie bytu
prejavilo 50 žiadateľov. MsZ
schválilo 34 nájomcov bytov
vrátane náhradníkov:
Zoznam schválených žiadateľov: Vaverčák Pavol, Krátka
ul., Spišská Belá; Majerčák
Tomáš, Mierová ul., Spišská
Belá; Bednár Lukáš, Petzvalova

Milí Beľania,

chcem sa vám poďakovať za vašu účasť na komunálnych
voľbách konaných 15. novembra 2014. Zvlášť sa chcem poďakovať za vašu podporu počas nepríjemnej predvolebnej
kampane a za vašu dôveru, ktorú ste mi prejavili. Výsledok
týchto volieb je pre mňa ocenením mojej doterajšej práce
a je zároveň pre mňa výzvou a motiváciou do ďalšej práce,
na ktorú sa už teraz teším. Ešte raz ĎAKUJEM.
Váš primátor Števo Bieľak

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)

ul., Spišská Belá; Filipová Eva,
Štefánikova ul., Spišská Belá;
Ploščica Michal, Tatranská ul.,
Spišská Belá; Višňovský Martin, Novomeského ul., Spišská
Belá; Gallik Ján, Továrenská ul.,
Spišská Belá; Moravčík Viliam,
Družstevná ul., Spišská Belá;
Stupáková Ivana, Kúpeľná ul.,
Spišská Belá; Bednarčík Patrik,
Popradská ul. Spišská Belá; Holuj František, ul. SNP , Spišská
Belá; Richter Matej, Zimná ul.,
Spišská Belá; Andrášová Dominika, Zimná ul., Spišská Belá;
Hradická Katarína, Hviezdoslavova ul., Spišská Belá; Senderáková Mária, Štefánikova, Spišská
Belá; Šmindáková Jarmila, ul. 1.
Mája, Spišská Belá; Fodor Štefan, Mierová ul., Spišská Belá;
Václav Dominik, Družstevná

ul., Spišská Belá; Vrábel Peter,
Družstevná ul., Spišská Belá;
Zemjanková Marcela, Zimná ul.,
Spišská Belá; Krempaská Lenka,
Zimná ul., Spišská Belá; Potanko Ján, ul. 1. Mája, Spišská Belá;
Mačeková Marcela, Mierová
ul., Spišská Belá; Kačmarčíková
Tatiana, Kežmarok; Štefaniak
František, Krátka ul., Spišská
Belá; Špes Jozef Továrenská ul.,
Spišská Belá; Fridmanská Petra,
ul. Osloboditeľov, Spišská Belá;
Šelepová Alena, Štefánikova
ul., Spišská Belá; Praško Marek
, Družstevná ul., Spišská Belá;
Koščák Dominik, Novomeského ul., Spišská Belá; Fedorová
Janka, Továrenská ul., Spišská
Belá; Majerčák Ján, Medňanského ul. Spišská Belá; Bonk
(Pokračovanie na 5. str.)

Výsledky komunálnych volieb
v meste Spišská Belá
15. 11. 2014
VOĽBY PRIMÁTORA MESTA
JUDr. Štefan Bieľak
Ing. Adrián Gállik
Dpt. Andrej Rusňák
Neplatné hlasy

2 125 hlasov
220 hlasov
18 hlasov
44 hlasov

88,28 %
9,14 %
0,75 %
1,83 %

Zoznam poslancov zvolených do mestského zastupiteľstva
1. Mgr. Branislav Zibura
2. Jozef Kuna
3. Mgr. Marta Britaňáková
4. Gabriel Gemza
5. Ján Halčin
6. MUDr. Andrej Novák
7. Bc. Peter Novajovský
8. Ing. Lukáš Hotary
9. Maroš Vaverčák
10. Daniela Deptová
Za Strážky:
11. Peter Tetemonte
Percentuálna účasť všetkých voličov:
Počet zapísaných voličov
Voličom vydané obálky
Percentuálna účasť voličov vo voľbách

5 042
2 407
47,74 %

Viac čítajte na 2. strane

Spišskobeliansky spravodaj

Počet hlasov pre poslancov mestského zastupiteľstva

STRANA 2

P.
č.
1.

NOVEMBER 2014

okrsok 1
ZŠ Mosk.
289

okrsok 2
ZŠ Štef
211

okrsok 3
MsÚ
229

okrsok 4
šk. druž.
209

spolu

1

35. Branislav Zibura, Mgr.

2

15. Jozef Kuna,

231

179

201

205

816

3

1. Marta Britaňáková, Mgr.,

207

172

184

225

788

4

5. Gabriel Gemza,

187

208

206

168

769

5

6. Ján Halčin,

205

162

158

181

706

6

25. Andrej Novák, MUDr.,

219

127

161

183

690

7

24. Peter Novajovský, Bc.,

222

104

162

157

645

8

9. Lukáš Hotáry, Ing.,

161

161

158

130

610

9

33. Maroš Vaverčák,

154

163

126

159

602

10

4. Daniela Deptová,

187

128

127

159

601

938

Náhradnící
11

13. Metód Kováčik,

128

118

119

107

472

12

11. Pavol Kačmarčík,

106

128

106

123

463

13

30. Viera Sisková,

116

102

104

113

435

14

26. Marcel Novoroľník,

116

85

76

134

411

15

23. Ján Neupauer,

165

73

90

79

407

16

18. Jozef Marhefka, JUDr.,

134

59

117

92

402

17

31. Ján Šuľa, Ing.,

129

89

67

106

391

18

27. Anton Olekšák, Ing.

88

90

73

123

374

19

12. Vladimír Klein, Ing.,

106

77

83

72

338

20

29. Patrícia Rušinová,

91

57

67

67

282

21

2. Martin Čarnogurský,

80

69

55

66

270

22

32. Anna Tkačiková, Mgr.,

70

38

49

61

218

23

10. Peter Ježík,

58

50

45

54

207

24

8. František Holluj,

75

40

42

48

205

25

20. Darina Mezeyová,

39

40

50

56

185

26

34. Eva Zamišková, Bc.,

78

32

48

22

180

27

14. Jozef Kovalčík, Ing.,

54

51

31

36

172

28

3. Lívia Danielčáková,

61

34

26

50

171

29

16. Emil Lorenčík,

58

34

40

34

166

30

17. Vladimír Lorenčík,

62

38

38

25

163

31

22. Lukáš Mišalko,

46

35

39

39

159

32

7. Magdaléna Hatalová, Mgr.,

25

18

14

13

70

33

19. Peter Mazurek,

12

18

15

15

60

34

21. Mária Michnová,

11

14

12

13

50

35

28. Andrej Rusňák, Dpt.,

8

6

9

15

38

Strážky - voľby poslancov
Meno a priezvisko
Peter Tetemonte

Počet hlasov
91

2. Kamil Podolský

83

3. Katarína Matﬁaková

40

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Primátor mesta pozýva širokú verejnosť na ustanovujúce zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva mesta Sp. Belá, ktoré sa uskutoční v nedeľu
14. decembra 2014 o 15.00 hod. v kinosále mesta.
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Účasť vo voľbách podľa okrskov
1 068

sumár
spolu
4 670

5. okr.
Strážky
372

537

524

2185

222

2 407

473

537

524

2185

222

2 407

636

457

518

508

2119

214

2 333

643

460

527

513

2143

220

2 363

1. okr.

2. okr.

3. okr.

4. okr.

1 208

1 014

1 380

Voličom vydané obálky

651

473

Odovzdané obálky
Počet platných hlasovacích lístkov
zastupiteľstvo
Počet platných hlasov primátor

651

Počet zapísaných voličov

Spolu
5 042

Počet hlasov na primátora mesta Spišská Belá
473

sumár
spolu
1 913

5. okr.
Strážky
212

61

32

212

8

220

5

8

18

0

18

1. okr.

2. okr.

3. okr.

4. okr.

Štefan Bieľak, JUDr.,

569

410

461

Adrián Gállik, Ing.,

70

49

Andrej Rusňák, Dpt.,

4

1

Spolu
2 125

Stav tatranského lesa desať rokov po vetrovej kalamite
V dňoch 20. - 21. 11. 2014 sa
na Štrbskom plese uskutočnila
medzinárodná konferencia venovaná Stavu tatranského lesa
10 rokov po vetrovej kalamite
z 19. 11. 2004 za prítomnosti
štátneho tajomníka ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Spevára, zástupcov
ŠL TANAP-u, Vojenských lesov
a majetkov SR a ostatných asi
stovky prítomných hostí, na ktorej sa zúčastnili aj Ing. Miroslav
Petrek a Ing. František Pisarčík
z Mestského podniku s vlastnou prezentáciou o mestských
lesoch, nakoľko aj naše lesy sú
súčasťou TANAP-u.
Vetrovou kalamitou sme
mali zničené porasty na ploche
800 ha z celkovej plochy mestských lesov 4 678 ha v oblasti od
Šarpanca po Tatranskú Kotlinu.
Mali sme povinnosť obnoviť
(zalesniť) poškodené územie na
ploche 260 ha. Vypracoval sa zo
zákona harmonogram pre štátnu
správu lesného hospodárstva na
spracovanie kalamitného dreva
a zalesňovanie na obdobie 10
rokov. Z kalamitného územia
sa vyťažilo celkovo 78 000 m3,
najviac dreviny smrek až 75 %,
a z ostatných drevín to bola
jedľa, borovica, jelša a javor.
Spracovanie kalamity sme
ukončili v marci 2006, následne
nato sme museli čeliť do dnešného obdobia ďalším kôrovcovým
a vetrovým kalamitám. Čo sa
týka samotnej obnovy kalamitného územia, sme umelo (za-

lesňovaním) obnovili na ploche
104,5 ha a na zvyšných 158,5 ha
sme mohli odevidovať prirodzené zmladenie, čo predstavuje až
60 % plochy. Najviac sa obnovilo
drevinou smrek a borovica,
z ostatných drevín to boli javor,
jaseň, buk, jelša, breza, jarabina, rakyta, jedľa a smrekovec.
Celkovo sme za desať rokov na
celom území mestských lesov
vysadili: borovicu 762-tis. kusov,
jedľu 733-tis., smrekovec 180-tis.,
smrek 134-tis., buk 126-tis., javor
55-tis., jaseň 27-tis., jelša 3,8-tis.
ks - spolu 2 168 000 ks sadeníc
v priemere 216-tis. ks/ročne.
Okrem obnovy lesa sme
vykonávali aj starostlivosť
o mladé lesné porasty (proti
burine a zveri) na ploche 2 500
ha a výchovu na ploche 852 ha.
Priemerný náklad pestovnej
činnosti v závislosti od výšky
ťažby predstavoval v roku
2005 2,42 €/m3 a v roku 2013 to
bolo 10,19 €/m3 za rok 2014 to
bude 15,4 €/m3. Všetka činnosť,
ktorá sa vykonávala a vykonáva
na obnovu kalamitného územia
mestských lesov je z vlastných
zdrojov. Celkové náklady do
pestovnej činnosti a ochrany
lesa na obnovu kalamitného
územia za obdobie 10 rokov
sú vyše 2 920 000 €, čo ročne
predstavuje v priemere 292 000
€/rok. Na účely zalesnenia nám
boli zo štátneho rozpočtu a EÚ
na základe našich projektov
a vlastných aktivít preplatené
už vynaložené náklady v sume

420-tis. €. (príjmy z iných zbierok ako mali napr. Štátne lesy
TANAP-u na obnovu kalamitného územia sme nemali). Z týchto
čísel je zrejmé, že na tak relatívne
malom území sú úlohy v obnove
lesa vysoké, ale podarilo sa nám
dosiahnuť hlavne zmenu drevi-

nového zloženia, a to zo smrekových monokultúr na rôznorodé
porasty, ktoré budú zabezpečovať väčšiu odolnosť voči vetru
a podkôrnemu hmyzu.
Ing. František Pisarčík,
vedúci strediska
mestských lesov

Vážení spoluobčania
chceme vás informovať, že sme sa rozhodli
zakúpiť špeciálny prístroj do výbavy nášho
hasičského zboru, a to prístroj AED –
deﬁbrilátor, ktorý slúži v prípade zastavenia
činnosti srdca a teda zachraňuje ľudské životy.
Doposiaľ sme vyzbierali sumu 1 300 EUR
a potrebujeme ešte 600 EUR.
Po vyzbieraní potrebného množstva ﬁnančných
prostriedkov na nákup tohto prístroja sa
uskutoční jeho verejné odovzdanie za účasti
všetkých sponzorov.
ĎAKUJEME za podporu dobrej veci.
Ak máte záujem prispieť na kúpu deﬁbrilátora,
kontaktujte Maroša Vaverčáka,
tel. 0918 666 170.

Túto aktivitu podporuje aj Mesto Spišská Belá
(zastúpené našim primátorom).
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Odovzdanie Janského plakiet
V stredu 26. novembra 2014
sa v obradnej sieni mestského
úradu v Kežmarku uskutočnilo
odovzdanie ocenení bezpríspevkovým darcom krvi. Tohto
odovzdanie ocenení organizoval
Územný spolok Slovenského červeného kríža v Poprade za účasti
aj primátora nášho mesta. Medzi
ocenenými boli aj obyvatelia
nášho mesta, a to:
Strieborná Janského plaketa
(za 20 bezplatných odberov krvi)

NOVEMBER 2014

Oprava vojnového hrobu

bola udelená:
- Mačekovi Pavlovi, Letná
47/A, Spišská Belá
- Penxovi Pavlovi, kpt. Nálepku 17, Spišská Belá
- Penxovi Petrovi, Hviezdoslavova 8, Spišská Belá
Zlatá Janského plaketa (za 40
bezplatných odberov krvi) bola
odovzdaná Andrejovi Slodičákovi, Osloboditeľov 26, Spišská
Belá. Všetkým oceneným darcom
gratulujeme a ĎAKUJEME !

Belianska jaskyňa zatvorená
Správa slovenských jaskýň (SSJ) oznamuje širokej
verejnosti, že z dôvodu rekonštrukcie prehliadkovej trasy je
Belianska jaskyňa od 1. októbra
2014 pre verejnosť zatvorená.

Predpokladá sa, že stavebné
práce budú ukončené do 31.
marca 2015. O tom, kedy bude
jaskyňa otvorená, Vás bude informovať SSJ na webovej stránke
www.ssj.sk.

Dostali sme grant na opravu
starého cintorína
Naše mesto podalo na základe
výzvy Nadácie SPP projekt pod
názvom Revitalizácia historického cintorína v Sp. Belej. Projekt
bol predložený v programe Spolupráca Nadácie SPP so samosprávami. Správna rada Nadácie
SPP rozhodla o podpore nášho
projektu a schválila finančný
príspevok vo výške 15 000 EUR
(informácia o schválení grantu

nám bola oznámená pred niekoľkými dňami). V rámci tohto
projektu sa mali realizovať dve
aktivity – rekonštrukcia chodníka a oprava vstupnej brány na
starom (historickom) cintoríne.
Obe tieto aktivity boli ukončené
pred necelým mesiacom. A tak
mesto ušetrí 15.000 EUR zo svojho rozpočtu, ktoré už vynaložilo
na tieto stavebné práce.

Mesto dalo opraviť vojnový hrob neznámeho ruského
vojaka z 2. svetovej vojny na
mestskom cintoríne v našom
meste. Podnet na opravu hrobu dali členovia Miestnej or-

ganizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
v Spišskej Belej. Pred pár dňami
boli práce ukončené a tak toto
pietne miesto získalo úplne
nový dizajn.

Úspešné projekty MŠ
Materská škola v našom
meste v tomto období bola
úspešná v dvoch projektoch.
Projekt “My sme malí športovci” bol podporený Ministerstvom financií SR a finančné
prostriedky sú určené na nákup telovýchovného náradia
v hodnote 2 000 €. Projekt Hygienické zázemie v alokovanom
pracovisku materskej školy rieši

pretrvávajúci problém dobudovania umyvárne na prízemí.
Tento projekt bol podporený
Ministerstvom vnútra SR a
celková hodnota je 5000,-€.
Oba projekty si materská škola
vypracovala za účinnej pomoci
rodiča dieťaťa, ktorý materskú
školu navštevuje. Gratulujeme
a nemenovanému rodičovi
ďakujeme.

Spomienka na 17. november

Babička Spiša a Šariša

Konfederácia politických
väzňov Slovenska a mesto
Spišská Belá pri príležitosti 17.
novembra – Dňa boja za slobodu a demokraciu zorganizovali
pietnu spomienku na politických
väzňov komunizmu a všetkých,
ktorí položili svoje životy v boji
za slobodu i demokraciu. 17.
novembra 2014 sa o 14.00 hod.
na mestskom cintoríne v Spišskej Belej konala spomienka,
ktorá začala sv. omšou v Dome
smútku, ktorú slúžil kaplán
našej rímskokatolíckej farnosti
Karol Križian. Spomienka ďalej
pokračovala pri pamätníku obetí
zločinov komunizmu pred domom smútku. Za konfederáciu
politických väzňov Slovenska
sa prítomným pri tomto pamätníku prihovorila Mariana
Mačáková (zo Spišskej Belej) a
následne i primátor mesta.
A len na zamyslenie:
Boj za ideály slobody a demokra-

Naše mesto malo svoje zastúpenie v zaujímavej súťaži
Babička Spiša a Šariša 2014.
Súťaž sa uskutočnila v Starej
Ľubovni dňa 23. októbra 2014
a zorganizovala ju Jednota dôchodcov na Slovensku (okresná
a mestská organizácia v Starej
Ľubovni s Mestom Stará Ľu-

cie je trvalý, nikdy sa nekončiaci
proces. Je a bude len na nás, akú
podobu budú tieto ideály mať a čo
pod týmito ideálmi budeme chápať.
Popri slobode a demokracii by mali
stáť na pevnom mieste aj ďalšie
hodnoty, ktoré dotvárajú zmysel
slobody a demokracie. Úcta k
človeku, solidarita, rovnosť príležitostí, spravodlivosť a zákonnosť.
Občianske, politické, sociálne, hospodárske či kultúrne práva sa dnes
berú ako samozrejmosť. V minulosti
však takou samozrejmosťou neboli.
Súčasný svet je zložitý, rovnako
ako sloboda a demokracia, aj ony
si vyberajú svoje dane. Ani sloboda
ani demokracia nevytvárajú automaticky priestor na plnohodnotný
život. Ony sú len podmienkami
pre jeho dôstojnosť, ktoré závisia
predovšetkým od toho, či dokážeme
byť k sebe citliví, vnímaví, ohľaduplní a prajní. Presne tak, ako sme si
to sľubovali a predsavzali práve 17.
novembra 1989.

bovňa). Podstatou súťaže bola
voľba najbabičky z týchto regiónov. Do finále postúpilo 12
súťažiacich a medzi nimi aj Angela Bartkovská z nášho mesta,
ktorej touto cestou ďakujeme za
reprezentáciu nášho mesta. Najbabičkou Spiša a Šariša sa stala
Ružena Zachvejová zo Ždiaru.

Oblastná výstava drobných
zvierat
V dňoch 24. - 26. októbra 2014
sa konala 29. oblastná výstava
drobných zvierat v priestoroch
telocvične SOŠ v Kežmarku (v
Pradiarni). Výstavu usporiadal
Slovenský zväz chovateľov,
oblastný výbor v Poprade spolu so Základnou organizáciou
Slovenského zväzu chovateľov
v Spišskej Belej.
Na tejto výstave sa prezentovali chovatelia drobných zviera
zo širokého okolia. Návštevníci

mali možnosť vidieť krásne výstavné kusy zajacov, holubov, či
hydiny. Kto bol pozrieť, neoľutoval. Verím, že podobnú výstavu
sa miestnej Základnej organizácii SZCH podarí zorganizovať
priamo aj v našom meste. Však
skúsenosti má, keďže sa každoročne prezentujú na Spišskom
zemiakarskom jarmoku. Pozrite
si webovú stránku Základnej
organizácie SZCH: www.szch-spisska-bela.webnode.sk.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.)
Michal, Popradská ul., Spišská
Belá; Lorenčík Vladimír, ul.
SNP, Spišská Belá.
Náhradníci: Richter Stanislav, Družstevná ul. Spišská
Belá; Gemzová Lucia, ul. SNP,
Spišská Belá; Badovská Martina, Petzvalova ul. , Spišská
Belá; Marfiak Dávid, Továrenská
ul., Spišská Belá; Majer Štefan,
Slnečná ul., Spišská Belá; Brožíčková Viera, Mierová ul., Spišská
Belá; Urban Peter, Záhradná ul.,
Spišská Belá; Gabriel Marián,
Štefánikova ul, Spišská Belá;
Mikle Ján, Kežmarok; Varcholová Mária, Toporec.

1.) 2-izbového mestského
nájomného bytu na Petzvalovej
č. 28 v Spišskej Belej
2.) 2-izbového mestského
nájomného bytu na Štefánikovej
č.18 v Spišskej Belej
3.) 2-izbového mestského
nájomného bytu na Štefánikovej
č.42 v Spišskej Belej
4.) 2-izbového mestského
nájomného bytu na Zimnej č.
8 v Spišskej Belej žiadateľom
uvedených medzi vyššie uvedenými náhradníkmi a poverilo primátora mesta pridelením
konkrétnych bytov konkrétnym
záujemcom z uvedeného zoznamu náhradníkov.

Pridelenie ďalších
uvoľnených bytov

• MsZ schválilo pridelenie:
1.) 1-izbového mestského nájomného bytu na 1. mája č. 44 v

• MsZ schválilo pridelenie:

Múzeum dočasne zatvorené
Z dôvodu digitalizácie zbierkových predmetov v rámci Národného projektu Digitálne múzeum je expozícia Múzea J . M. Petzvala
až do odvolania zatvorená. Predpokladané ukončenie digitalizácie
je 15. 12. 2014. Za pochopenie ďakujeme.

Imatrikulácia prvákov
Dňa 7. novembra 2014 sa
v kinosále mesta stretli prváčikovia z oboch základných škôl
v doprovode svojich učiteliek a
rodičov a ďalších príbuzných pri
príležitosti ich slávnostného prijatia do radov žiakov základných
škôl. Túto slávnosť nazývame aj
imatrikuláciou prvákov alebo
„pasovanie“ za prvákov školy.
Po príhovore primátora mesta sa

s výborným kultúrnym programom, plnom rozprávkových
bytostí a pesničiek, predstavili
starší žiaci ZŠ J. M. Petzvala pod
vedením pani učiteľky Pavlarčíkovej. Následne sa predstavila
každá trieda prváčikov, ktorí si
prišli prevziať slávnostné osvedčenia a malý darček. Prváčikom
želáme veľa úspechov a vytrvalosti a čo najviac „včeličiek“.

Stretnutie starostov a primátorov
V piatok 17. októbra 2014 sa
vo Veľkej Lomnici uskutočnilo
pracovné rokovanie starostov
a primátorov členským miest
a obcí Regionálneho združenia
tatranských a podtatranských
obcí (do sídlom v Spišskej
Belej), ktoré viedol predseda
tohto združenia Štefan Bieľak
(primátor nášho mesta) a podpredsedovia združenia Michal
Sýkora (Starosta Štrby) a Slavomír Kopáč (starosta L. Tepličky).
Predmetom rokovania boli najmä
nasledovné témy:
- Súčasný stav financovania
obcí a miest v roku 2014 a návrh štátneho rozpočtu na 2015
a dopad ústavného zákona o
rozpočtovej zodpovednosti na

jeho prípravu
- Aktuálne informácie z legislatívneho procesu
- Návrh nového stavebného
zákona
- Zmena zákona o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady od rok 2015
- Návrh na zmenu zákona
o slobodnom prístupe k informáciám
- Návrh nového zákona o
odpadoch
- Príprava nového programového obdobia na čerpanie
štrukturálnych fondov EÚ 2014
- 2020
- Informácia zo zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Spišskej Belej do nájmu Monike
Gállikovej, trvale bytom Spišská
Belá, 1. mája 48
2.) 3-izbového mestského
nájomného bytu na 1. mája č. 48
v Spišskej Belej do nájmu Tomášovi Hradickému, trvale bytom
Spišská Belá, Mierová 14
Predĺženie prenájmu
bytového domu - 17 b. j.
na Štefánikovej č. 18
• MsZ schválilo predĺženie
prenájmu bytového domu - 17
b. j., na ulici Štefánikovej č. 18
v Sp. Belej na dobu do 31. 12.
2015 od spoločnosti Chemostav
a. s., Hraničná 22, Poprad za
mesačné nájomné 1 400 eur za
účelom užívania 17 nájomných
bytov bežného štandardu. Takže
ide o pokračovanie doterajšieho

nájmu za rovnakých podmienok
ako tomu bolo doposiaľ. Predĺženie nájmu nastáva z dôvodu, že
mesto v tomto roku neodkúpilo
predmetné byty do svojho vlastníctva cez ŠFRB a o ich odkúpenie požiada opätovne v novom
možnom termíne, t. j. v januári
2015. A predpoklad posúdenia
žiadosti mesta je koncom leta
2015, preto je potrebné doterajší
nájom opätovne predĺžiť (zatiaľ max. do konca roka 2015).
Nájomcom týchto bytov mesto
tiež do konca tohto roka predĺži
nájomné zmluvy o ďalší rok.

Viac informácií
nájdete na
www.spisskabela.sk

Palivové drevo
Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. (stredisko mestských
lesov) ponúka na predaj palivové drevo. Záujemcovia sa môžu
nahlásiť na tel. čísle 0949 319 347 (Ing. František Pisarčík, vedúci
strediska) alebo na 0905 563 834.

Dotácia na rozšírenie
kamerového systému
Pred niekoľkými dňami prišlo oznámenie, že nášmu mestu
sa podarilo získať nenávratnú
dotáciu zo štátneho rozpočtu na
rozšírenie mestského kamerového systému. Začiatkom tohto
roka sa pripravila a podala na
Ministerstvo vnútra projektová
žiadosť na poskytnutie dotácie
na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality na

rok 2014. Radou vlády SR pre
prevenciu kriminality bola dňa
10. 10. 2014 schválená dotácia
vo výške 9 000 eur. Spolufinancovanie mesta je vo výške min.
...... eur, takže celkové náklady
by mali byť vo výške cca 10 800
eur. Koľko nových kamier a kde
presne pribudne v našom meste,
sa rozhodne v priebehu najbližších dní.

Daň z pôdy po novom
Národná rada SR schválila
z pohľadu obcí likvidačný limit
na maximálnu výšku sadzby
dane za poľnohospodársku
a lesnú pôdu. Poľnohospodári
sú spokojní, niektoré obce sa
však búria. Základná sadzba
dane je stanovená v zákone je
0,25 percenta z ceny pôdy. Avšak
horný limit nebol zákonom určený a niektoré obce si prijatím
svojich všeobecne záväzných
nariadení zvýšili túto sadzbu
podľa názoru poľnohospodárov neprimerane vysoko, avšak
v súlade so zákonom o miestnych daniach. Schválená novela
tohto zákona zavádza max. výš-

ku sadzby tejto dane na 5-násobok základnej sadzby, teda na
sumu 1,25 % z ceny pôdy. Pre
mnohé, najmä malé obce, ktoré
majú v súčasnosti túto sadzbu
vyššiu, je to likvidačné, nakoľko príjmy z tejto dane sú pre
nich rozhodujúce. Ale rovnako
sa ohradzujú poľnohospodári,
že aj pre nich sú vysoké dane
z pôdy likvidačné. V prípade
nášho mesta sa touto zmenou
sadzby dane nič nemení, nakoľko sadzby tejto dane sú v našom
meste pod týmto maximálnym
limitom: od 0,39 % po 0,54 %
z ceny pôdy (v závislosti teda
aj od bonity pôdy).
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Rokovalo zastupiteľstvo PSK
Na 7. zasadnutí zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja konaného dňa 28.
októbra 2014 sa venovali aj
nasledovným témam:
Poslanci schválili úpravu rozpočtu PSK na rok 2014 tak, že:
- schválili finančné prostriedky vo výške 32 222 EUR pre
Domov sociálnych služieb v
Spišskej Starej Vsi na vytvorenie
oddychovej zóny.
- schválili rekonštrukciu havarijného úseku cesty III/542002
v obci Osturňa - I. etapa vo výške 110 800 EUR.
- schválili rekonštrukciu
mosta a cesty 3. triedy v úseku
Kežmarok – Zaľubica vo výške
415 000 EUR.
- schválili pre Strednú odbornú školu, Kušnierska brána
Kežmarok na zateplenie fasády

sumu 34 500 EUR.
- schválili pre DSS Ľubica
(pre Denný stacionár v Kežmarku) na modernizáciu priestorov
sumu 11 940 a 34 920 EUR.
Poslanci PSK ďalej schválili:
- návrhy na udelenie Cien
PSK, ktorých odovzdania sa
uskutoční 11. decembra 2014
- návrh VZN PSK o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb v zariadeniach PSK
- návrh VZN PSK o určení
počtu tried prvého ročníka
stredných škôl v školskom roku
2015 - 2016.
- operačný plán zimnej údržby ciest a 2. a 3 triedy na území
PSK (2014 - 2015)
- dohodu o spolupráci na
projekte VIA CARPATIA
- prevody a prenájmy majetku PSK.

Páchateľ je už známy
Vo štvrtok večer 27. novembra 2014 neznámy lupič „úradoval“ v našom
meste. Jeho obeťami sa stali dve dôchodkyne. K prvej lúpeži došlo krátko po
17.00 h na Mierovej ulici, kedy neznámy mladý muž odzadu vytrhol nič
netušiacej panej z ruky kabelku a ušiel s ňou. Po 19.00 h došlo podľa toho
istého scenára k ďalšej lúpeži na Hviezdoslavovej ulici (na námestí), kde
staršia pani idúc z kostola prišla taktiež o kabelku. Lúpeže boli oznámené
na štátnej polícii a vec začalo riešiť Obvodné oddelenie PZ v Spišskej Belej.
Príslušníci Mestskej polície v Spišskej Belej boli kolegami zo štátnej polície
požiadaní o súčinnosť v tejto veci . Počas pátrania po páchateľovi vo štvrtok
a najmä v piatok v uliciach mesta sa zistilo, kde a ako sa páchateľ pohyboval v našom meste, avšak nebola známa jeho presná identita. Pomocou
mestského kamerového systému, ale najmä pomocou priemyselnej kamery
z jednej podnikateľskej prevádzky na námestí i vďaka aktívnemu prístupu
niektorých našich občanov sa podarilo počas víkendu páchateľa opoznať
a následne v pondelok 1. decembra zadržať. Z týchto lúpeži bol obvinený
Ján H. z rómskej osady z Krížovej Vsi.
Vzhľadom na tieto dva prípady Mestská polícia v našom meste vyzýva najmä starších občanov k väčšej ostražitosti najmä vo večerných
hodinách.
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Šarkaniáda

Šarkan letí, šarkan letí za ním
chlapci, za ním detí.
Púšťanie šarkanov je tradičnou
zábavou pre veľkých, malých i pre
všetkých, ktorí sa chcú zabaviť na
čerstvom vzduchu. Takúto zábavu si 15. októbra užili aj žiaci IX.B
z elokovaného pracoviska našej
školy v Ľubici, so žiakmi IV. B
triedy Základnej školy v Ľubici. Počasie tejto akcii doprialo,
bolo príjemne teplo a pofukoval
vetrík, takže ideálne počasie na
púšťanie šarkanov. Deti mali zo

šarkanov neskrývanú radosť.
Niektoré sa s ľahkosťou vznášali
vysoko, iné boli lenivé, a tak ich
deti museli poriadne popreháňať
vo vetre. Žiaci mali radosť nielen
z pohybu a šarkanov, ale najmä
z nových priateľstiev. Na záver
bolo každé dieťa odmenené
sladkou odmenou. Spoločne sme
prežili krásne predpoludnie a už
teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú aktivitu.
Mgr. Ľudmila Nováková
ŠZŠ Spišská Belá

Evanjelický zbor má nového
farára
Po odchode farára Martina
Fečka bol od augusta tohto roka
evanjelický cirkevný zbor a.v.
v Spišskej Belej bez farára. Od
novembra je tomu inak a zbor
má nového zborového farára,
presnejšie farárku. Je ňou Mgr.

Eva Germanová, PhD, ktorá sa
do nášho mesta (do miestnej
evanjelickej fary) prisťahovala
aj s manželom a malou dcérkou. Želáme im, aby sa v našom
meste a v miestnom cirkevnom
zbore dobre cítili.

Anketa
– názov dvoch
nových ulíc

• Plánovaná výstavba rodinných domov za ulicou SNP vedľa TESCA.

Už pred nejakým časom sme
zverejnili výzvu na zasielanie
návrhov na názov 2 nových ulíc
určených na výstavbu rodinných
domov za ul. SNP vedľa TESCA.
Ide o súkromný projekt, ktorý je
dnes pripravený na realizáciu
a preto potrebujeme v krátkom
čase určiť definitívny názov ulíc.
Názvy ulíc sa určujú formou
všeobecne záväzného nariadenia
mesta, ktoré schvaľujú poslanci
mestského zastupiteľstva. Vaše
návrhy zasielajte mailom na
adresu: jneupauerova@spisskabela.sk
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Zúčastnili sme sa na projekte Hovorme o jedle

Naša škola sa v týždni od
13. 10. do 17. 10. 2014 zapojila
do projektu Hovorme o jedle,
ktorý vyhlásila Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum
rozvoja znalostí o potravinách
pri príležitosti Svetového dňa
potravín. Cieľom tohto projektu
je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy
pri vzdelávaní detí a mládeže
o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasť
zdravého životného štýlu. Počas
celého týždňa, naši žiaci, hovo-

rili o jedle – zdravom aj nezdravom, vypĺňali pracovné listy. Vo
vestibule školy sa konali výstavy
potravín. Každý deň bol zameraný na iný druh potravín – 1. deň
– chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, 2. deň – ovocie a zelenina,
3. deň – mlieko a mliečne výrobky, 4. deň – mäso, ryby, vajcia,
strukoviny a 5. deň – tuky, sladkosti a sol i. Výstava potravín
bola spojená aj s ochutnávkou
rôznych nátierok, zeleninových
a ovocných štiav. V rámci tohto
týždňa sa uskutočnila aj súťaž
o zdravý a chutný pokrm. Do

Daruj srdce a lásku starším
Mesiac október je venovaný
úcte k starším ľuďom a ani my,
sme na nich nezabudli. Preto,
pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí navštívili
9. októbra žiaci IX.B Hospic Sv.
Alžbety v Ľubici. Ich návšteva
bola spojená s krátkym kultúrnym programom, ktorý si žiaci
pripravili a odovzdávaním darčekov - srdiečok starším.
Rovnako sme sa rozhodli
potešiť aj obyvateľov zariadenia
opatrovateľskej služby pre seniorov v Spišskej Belej – Strážkach.
Žiaci si aj pre nich pripravili

zaujímavý program plný tanca, piesní o láske a priateľstve
a potom si spoločne zaspievali
známe ľudovky. A aby na túto
príjemnú chvíľu nezabudli, žiaci
pre nich vyrobili malé darčeky.
Svojou návštevou sme im
nielen spríjemnili ich inak
všedné dni, spevom a tancom
sme ich rozveselili a spolu si
posedeli v družnom rozhovore
pri občerstvení. Odmenou pre
žiakov bol nielen potlesk, ale aj
množstvo milých úsmevov.
Mgr. Ľudmila Nováková,
Ivana Závacká

súťaže sa zapojilo 16 družstiev
žiakov a rodičov našej školy.
Všetci pripravili veľmi chutné
jedlá. Po sčítaní hlasov sa na 3.
mieste umiestnili družstvá č. 14
(Fedorová z 2.A s oteckom) a č.
1 (Lacková, Fedorová z 9.B). 2.
miesto si vyslúžili družstvá č.
5 (Šperková, Putovný zo 7.B)
a č. 10 (Ziburová, 2.A, Zibura,
4.A) a víťazmi sa stali družstvá
č. 9 (Želonka, Fudalyová z 5.B)
a č. 15 (Bizubová, Ščigulinská,
Knieszner z 8.A)
Vý h e r c o m
sme udelili pochvalu a ocenili
sme ich peknými
vecnými cenami.
Organizátorkou
projektu na našej
škole bola pani
učiteľka Ľudmila
Brincková. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa do projektu zapojili.
Veľké ĎAKUJEME patrí sponzorom, ktorí nám
pomohli tento
projekt zrealizovať: GROS, spol.
s. r. o., Kežmarok
a Poľnohospodárske družstvo ZAMAGURIE, Spiš-

ské Hanušovce, Marek Mešár,
OVOCIE ZELENINA - Spišská
Belá, Tatranská mliekareň a.
s., Kežmarok, Potraviny - pán
Gemza, Cukrárenská výroba
„Fantázia“ Spišská Belá - pani
Šperková, pani Čabanová, pani
Krempaská. V - penzión Spišská
Belá, Reštaurácia MLYN, Spišská Belá, Belanská vináreň Spišská Belá, Školská jedáleň pri ZŠ
Štefánikova 19, Spišská Belá.

Európsky deň jazykov 2014
Európsky deň jazykov je
verejno-prospešné podujatie,
ktorým sa školy zapájajú do
siete aktivít organizovaných
v celej Európe. Každoročne sa
tento deň organizuje 26.septembra. Jeho cieľom je aktívne
zapojiť verejnosť, ale najmä
školydo rôznych jazykových
aktivít. Poslaním dňa je tiež
podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov
Rady Európy, aby sa bez ohľadu
na vek, v školách aj mimo nich,
učili cudzie jazyky.
V tomto šk. roku,sme sa zapojili do celoslovenskej aktivity,
ktorú v rámci EDJ zorganizovalo
Gymnázium v Nitre s názvom
Európsky deň jazykov Nitra &
Slovakia 2014. Cieľom aktivity
bolo vytvoriť zo zúčastnených
škôl Jazykovú reťaz – Language
Chain. Úlohou každej zapojenej
školy bolo vytvoriť :

1.) netradičné vlajky štátov,
ktorých jazyk sa vyučuje v
škole,
2.) vlastnú krátku jazykovú
hymnu v cudzom jazyku,
3.) oslavu dňaodprezentovať, nahrať na video a poslať na
stránku jazykové vzdelávanie.
Videá bolihodnotené porotou a zároveň návštevníkmi
stránky.Verejnosť mohla svoj
hlas tímu udeliť lajknutím na
video. Aktivita EDJ bola veľmi náročná už na prípravu.
Rozhodli sme sa vytvoriť živé
vlajky štátov. Celý týždeň sa
niesol v príprave dostatočného
počtu tričiek, ktoré mali byť vo
farbách vlajok štátov.
Aj keď nám v tento deň počasie veľmi neprialo, výsledný
efekt stál za to.Video si môžete
pozrieť na www.jazykovevzdelavanie.sk.
Mgr. Dagmar Popovičová
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Miss tekvica

Odkedy sa človek naučil
pestovať rastliny a obrábať zem,
zber úrody je pre neho jedným
z najdôležitejších období v roku.
Nie nadarmo sa s ním spájajú aj
rôzne slávnosti. Žiaci prvého
stupňa oslavovali zber úrody
súťažou o najkrajšiu tekvicu
„Miss tekvica“. Všetky tekvice,
maľované, zdobené a vyrezávané boli vystavené vo vestibule
školy. Súťaž zorganizovala p.
uč. Gotzmannová.
Hlasovať za najkrajšie tekvice nám pomohli aj škôlkári a ich
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Strom života

pani učiteľky z Materskej školy
na Mierovej ulici. Za hlasovanie
boli odmenené lízankou a omaľovánkou.
Súťaž vyhrali a peknú vecnú
cenu dostali: č. 11 Slečna Tekvica
- kolektív 4.B triedy, č. 13 Tekvica Klobúčnica - Olívia Staviarska zo 4.A triedy, č. 30 Strašiak
- Leah Dobešová zo 4.A triedy,
č. 3 Ježko - Terézia Navrátilová
zo 4.B triedy, č. 5 Černokňažník
- Benjamín Morozov zo 4.B triedy, č. 9 Autíčko - Erik Pisarčík
zo 4.B triedy.

Do obľúbenej jesennej súťaže
vyhlásenej občianskym združením Stromu života pod názvom
Spoločenstvo stromov sa aj tento
rok zapojil klub Limba zo ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá. Limbáci riešili úlohy v škole aj v teréne.
Súťažné úlohy boli rozdelené do
dvoch úrovní náročnosti. V tomto ročníku súťaže boli veľmi rozmanité úlohy. Vo výtvarných deti
vyjadrovali rôznymi technikami
život stromov. Tvorili rôzne koláže, plagáty a obkresľovali kôru
rôznych druhov stromov. Monitorovali a zisťovali zdravotný
stav, podmienky rastu stromov

vo svojom okolí a tvorili mapy
stromov. Prostredníctvom šišiek
zisťovali počasie, merali najväčší strom a spoznávali tajomstvo pestrosti jesenných listov
a chlorofylu pokusom s listami
špenátu. Stromáci dostali zabrať
pri vedomostnom teste s názvom
desatoro, ktorý by mal problém
správne vyriešiť nejeden dospelák. Našim stromákom sa
podarilo získať pekné 2. miesto,
ale hlavne poznávať prírodu
a naučiť sa ju chrániť. 1. miesto
obsadil Klub Lamačské sovy
z Bratislavy, na 3. mieste skončil
Klub Snežienky z Popradu.

Cesta do praveku
Začiatok školského roka sme
si spoločne s našimi žiakmi spríjemnili výletom do DinoParku
v Košiciach, kde sme zažili zaujímavý a neobyčajný deň. Počas
výletu sme mali možnosť prežiť
Cestu do praveku a vidieť viac
ako 50 statických aj robotických
ozvučených modelov dinosaurov v životných veľkostiach,
ktoré sme si pozreli zblízka.
Počas cesty pravekom sme

sa oboznámili aj s vývojom a
životom týchto prehistorických
živočíchov. Súčasťou výletu
bola aj návšteva 3D kina, kde
sme si spoločne pozreli zábavný
a zároveň poučný 3D film Príbeh
mláďaťa.
Aj napriek tomu, že cesta pravekom bola únavná, domov sme
sa vracali plní nadšenia a nových
vedomosti i veselých zážitkov.
Mgr. Veronika Halčinová
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Žiaci špeciálnej základnej školy Tablety v novom jazykovom
v Škole v prírode v Ždiari
laboratóriu v ZŠ J. M. Petzvala
Žiaci špeciálnej základnej
školy sa v čase od 22. 9. do 26.
9. 2014 zúčastnili pobytu Školy
v prírode v Ždiari, v penzióne
Šafrán - pod Belianskymi Tatrami so skutočne nádherným
výhľadom na okolitú prírodu.
Počas celého týždňa bol
pre žiakov pripravený okrem
edukačnej činnosti aj animačný
program pod názvom „Pátrači“,
ktorý bol zameraný na pátranie
v prírode, spoznávanie ľudského tela a triedenie odpadov.
Pod vedením animátorov mali
žiaci možnosť spoznať prírodu aj
z inej stránky a príjemne sa pritom zabaviť. Každý deň boli pre
deti pripravené zaujímavé hry,
súťaže, tance a spoločné aktivity,
pri ktorých si mohli žiaci vyskúšať kooperáciu v skupine, naučiť
sa pracovitosti, zodpovednosti,
rozvíjať kreativitu a zažiť pravú
skupinovú atmosféru.
Prostredníctvom školy v prírode bola žiakom poskytnutá
výchovno–vzdelávacia činnosť
iným, pre nich zaujímavejším
a príjemnejším spôsobom.
Nielen vyučovací proces, ale aj
každodenné aktivity žiaci zažili
trochu inak, než ako prebiehajú

tie, na ktoré sú zvyknuté v domácom prostredí. Prínosom
pre deti bola už len samotná
zmena prostredia, v ktorom sa
žiaci naučili, že prírodu treba
chrániť a neznečisťovať ju, ak
sa v jej okolí chceme cítiť dobre
a príjemne.
Zábavnou formou boli
pre deti pripravené rôzne
vedomostné úlohy a kvízy,
pri ktorých mohli využiť poznatky, ktoré nadobudli škole.
Prostredníctvom tanca a skupinových aktivít mali žiaci väčšiu
motiváciu urobiť niečo viac pre
svoje telesné zdravie a vďaka
energii, ktorú vyprodukovali
mali nielen lepšiu náladu, ale aj
väčšiu motiváciu sa do činností
zapojiť. Cez realizáciu rôznych
súťaží alebo dramatických hier
mohli žiaci lepšie spoznať seba
samého, svoje kvality aj svoje
nedostatky.
Tým, že žiaci spolu strávili
určitý časový úsek v inom
prostredí, naučili sa rešpektovať iných ľudí, využívať určité
práva, plniť si určité povinnosti,
ale predovšetkým sa naučili, ako
byť zodpovedný sám za seba.
Mgr. Jozef Slaminka

Inteligentné telefóny a tablety
prinášajú množstvo možností a
funkcií, ktoré sa dajú využiť
pri zábave a oddychu. Veľa
užívateľov využíva inteligentné
zariadenia, no málokto pozná
aj ich vzdelávaciu funkciu. Tá je
podporovaná množstvom vynikajúcich aplikácií, ktoré razom
spravia zo smartfónu alebo tabletu ideálnu interaktívnu učebnú
pomôcku. Vzdelávacie aplikácie
sú určené k zdokonaleniu aj jazykových zručností. O tom sa presvedčili aj žiaci 8.ročníka, ktorí
pod vedením pani učiteľky Mgr.
D. Buricovej, využili na hodine

anglického jazyka nové tablety,
ktoré škola získala v rámci projektu Elektronizácia vzdelávacích
systémov regionálneho školstva.
Prácu s novými tabletmi si ôsmaci vyskúšali v úplne novom,
v poradí už treťom jazykovom
laboratóriu. Aplikácie Battle Quiz
Geo, National Flag Quiz, English
Quiz im pomohli nielen upevniť
si učivo gramatiky, ale aj overiť
a rozšíriť si vedomosti z oblasti
geografie.
Takáto zábavná a interaktívna forma vyučovacej hodiny sa
žiakom veľmi páčila.
Mgr. D. Popovičová

Mliekomat má rok

Viac aktuálnych
informácií získate
na www.spisskabela.sk

Práve 1 rok je v našom
meste pri obchodnom dome
umiestnený mliekomat. Zariadenie, ktoré vám predáva
čerstvé kravské mlieko. Každý
deň je do mliekomatu dovážané
čerstvé mlieko, ktoré nahrádza
nevykúpené mlieko z predchádzajúceho dňa. Podľa informácii
prevádzkovateľa mliekomatu,

v posledných týždňoch došlo
k poklesu záujmu o kúpu
mlieka z tohto mliekomatu.
Preto vás chceme vyzvať, aby
sme využili možnosť zakúpiť si
kvalitné čerstvé (pravé) kravské
mlieko. V prípade dlhšie trvajúceho nízkeho záujmu o mlieko
hrozí zrušenie tohto mliekomatu
v našom meste.
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Odhalenie pamätníka miestnym rybárom

Keď chceš byť šťastný hodinu, opi sa,
keď chceš byť šťastný rok, ožeň sa,
keď chceš byť šťastný celý život, staň sa rybárom.
(čínske príslovie)
V nedeľu 23. novembra 2014
bol pri Belianskom rybníku
odhalený pamätník miestnym
rybárom pri príležitosti 125.
výročia založenia rybárskeho
spolku v Spišskej Belej. Zároveň
bola predstavená nová kniha o
miestnom rybárskom spolku.
Na úvod všetkých prítomných
(cca 60 ľudí) privítal Jozef Kuna
(ako moderátor tohto stretnutia),
ktorý následne odovzdal slovo
primátorovi mesta Štefanovi
Bieľakovi, ktorý okrem iného
povedal: Podľa Samuela Webera sa v roku 1889 zišlo niekoľko
mešťanov v Spišskej Belej a založilo Rybársky spolok, ktorý
mal 10 členov. Ich prvou akciou
sponzorovanou Georgom von
Koromzay bolo postavenie
rybej liahni v miestnej továrni
na škrob, kde umiestnili dva
kalifornské žľaby darované
riaditeľom Eduardom Kegelom z Javorinského panstva.
Predsedom spolku bol Georg
von Koromzay (podnikateľ)
a pokladníkom Dr. Michal
Greisiger. Stanovy spolku boli
schválené až v roku 1912 v
Budapešti. Predsedom spolku
bol vtedy Dr. Greisiger a ta-

jomníkom učiteľ Vidor Jurán.
Od toho času prešiel rybársky
spolok mnohými zmenami – aj
takými, že v rokoch 1960 -1972
v Spišskej Belej zanikla miestna organizácia a pričlenila sa
k miestnej organizácii v Starej
Ľubovni. V roku 1973 opätovne
vznikla samostatná organizácia
rybárov v Spišskej Belej pod
vedením MVDr. Vladimíra Ďuriša. A práve vďaka jeho úsiliu
ako aj ďalších rybárov (najmä
František Dúbravský, Vojtech
Stupeň a ďal.) sa podarilo presadiť, že na mieste bývalej tehelne, kde sa začala tvoriť skládka
komunálneho dopadu, nakoniec
nebola vybudovaná regionálna
skládka odpadu, ale Beliansky
rybník. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1975 a uvedený do
prevádzky bol v roku 1977. A za
to, že dnes máme v našom meste Beliansky rybník, ktorý mám
slúži ako prímestská oddychová
zóna, vďačíme práve uvedeným
rybárom, ktorí sa postavili proti
okresným funkcionárom strany
a vďaka ich záujmu, iniciatíve
a odvahe sa presadilo vybudovanie rybníka. Nebyť ich iniciatíve,
dnes by na tomto mieste by bola

regionálna skládka odpadov.
Následne sa Ladislav Smrek,
tajomník Miestnej organizácie
SRZ, ktorý okrem iného poďakoval všetkým za spoluprácu a
podporu miestnym rybárom.
Mesto Spišská Belá na návrh
primátora mesta a po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom
v spolupráci s MO SRZ Spišská
Belá sa rozhodlo umiestniť pamätník práve pri Belianskom
rybníku. A prečo vôbec pamätník? Toto miesto má byť nielen
našim spoločným a verejným
poďakovaním za vybudovanie
Belianskeho rybníka, ale má aj
pripomínať, aby sme nezabudli,
že nič nebolo a nie je také samozrejmé. Tento pamätník má plniť
nielen funkciu určitej piety, ale
aj funkciu výchovnú, aby sme
vedeli kedy sa to stalo a kto za
tým stál. A boli to obyčajní ľudia
s neobyčajným prístupom.
A aký je text na odhalenom
pamätníku:
„Pri príležitosti 125. výročia
založenia spišskobelianskeho
rybárskeho spolku (1889 - 2014)
venované MVDr. Vladimírovi Ďurišovi, Františkovi Dúbravskému,
Vojtechovi Stupeňovi a ďalším za
vybudovanie Belianskeho rybníka v
rokoch 1975 - 1977 a za rozvoj rybárskeho spolku. S úctou a vďakou
obyvatelia mesta Spišská Belá“
Uvedený pamätník odhalili
pani Ružena Ďurišová (manželka Vladimíra Ďuriša) a Gabriela
Smolková a Viera Andiľová (dcé-

ry Františka Dúbravského).
Po odhalení pamätníka prišlo na rad predstavenie novej
knihy – publikácie o miestnych
rybároch a ich spolku vydanej
pri príležitosti 125. výročia
založenia spolku. Ako uviedol
primátor mesta, s myšlienkou
vydania tejto publikácie prišli
samotní rybári, ktorí chceli
urobiť nové vydanie pôvodnej
publikácie o spolku, ktorá bola
vydaná v roku 1989 pri príležitosti 100. výročia jeho založenia.
Túto novú publikáciu do života
(poliatím vodou z Belianskeho rybníka) uviedol Vojtech
Stupeň, dlhoročný funkcionár
a člen rybárskeho spolku spolu
s Michalom Pitoňákom, súčasným predsedom spolku a s
primátorom mesta. Táto nová
publikácia je plnofarebná a má
64 strán. Jej vydanie financovalo
mesto z svojho rozpočtu sumou
1 670 EUR a bola vydaná v náklade 500 ks. Jej vydavateľom
bolo Vydavateľstvo JADRO
Kežmarok (Jaroslav Šleboda).
Po tomto akte nasledovalo
požehnanie pamätníka kňazom
Petrom Petrekom, správcom
rímskokatolíckej farnosti v
Spišskej Belej a spoločná modlitba za všetkých rybárov. Na
záver prítomní zapálili sviece
pri tomto pamätníku a miestni
rybári všetkých prítomných
pozvali na pohostenie (rybacie
špeciality), ktoré ponúkali v rybárskom dome.
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Spomienka na 70. výročie Slovenského národného povstania
V nedeľu 19. októbra 2014
sme si aj v našom meste pripomenuli 70.výročie Slovenského národného povstania,
najslávnejšieho povstania v
dejinách nášho národa. Pri tejto
príležitosti zorganizovalo naše
mesto spolu so Základnou organizáciou Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
v Spišskej Belej (ZO SZPB)
spomienkovú slávnosť na námestí nášho mesta pre širokú
verejnosť.
Na úvod zaznela hymna SR,
potom sa prítomným prihovoril moderátor tejto slávnosti
Stanislav Pavlarčík. Po ňom sa
ujali slova primátor mesta Štefan Bieľak, za Oblastný výbor
SZPB v Poprade Ján Pavlovčin
a následne aj predsedníčka ZO
SZPB v Spišskej Belej Daniela
Líneková. Nasledoval akt kladenia vencov k pamätnej tabuli
padlých na budove mestského
úradu, ako aj k soche partizána
(pamätníku padlých v 2. sv.
vojne). Spomienkových osláv sa
zúčastnili členovia Oblastného
výboru SZPB v Poprade, vojaci
v zálohe, ako aj členovia Klubu
vojenskej histórie zo Spišského
Bystrého so živou ukážkou boja
medzi partizánmi a Nemcami.
Prítomných veľmi zaujala ich

výstava historických vojenských
zbraní a tiež vojenských motoriek z 2. svetovej vojny. Na záver
bola na námestí zapálená vatra.
A následne bol v kinosále mesta
premietnutý dokumentárny film
„SNP 1944“. Počas slávnosti sa
svojimi vystúpeniami prezentovali aj tri dychové hudby: dychovka z Poľského Jurgowa, zo
Starej Ľubovne a Belančanka zo
Spišskej Belej. Stretnutie týchto
troch dychoviek zorganizoval
propagátor dychovej hudby v
našom meste Július Zentko. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa zúčastnili tejto spomienkovej
slávnosti, ako aj organizátorom
za jej prípravu. Táto slávnosť
bola pripomenutím, aby sme
pamätali a nezabudli ....

Naši seniori na sv. Katarínu
V 26. novembra 2014 si členovia Klubu dôchodcov (presnejšie Denného centra) v našom
meste zorganizovali vo svojich
priestoroch v budove mestskej
knižnice tradičnú Katarínsku
zábavu (presnejšie posedenie).
Pripravili si tradičné jedlá
(napr. džatky), aj si zaspievali,

aj zatancovali. Jednoducho bolo
veselo ako má byť. A to aj za
účasti primátora nášho mesta
a p. Marty Klokočovej (vedúcej
odboru sociálnych vecí MsÚ) a
tiež svojich priateľov – zo spriateleného Klubu dôchodcov z
Podolínca. Aj takto sa udržiavajú tradície.

Nové parkovisko pri materskej
škole
V posledných dňoch mesto ukončilo práce na výstavbe parkoviska pri Materskej škole na Mierovej ulici. Výstavbu realizoval Mestský
podnik Spišská Belá s.r.o. Ešte je potrebné dokončiť terénne úpravy
okolia parkoviska a na jar budúceho roka urobiť asfaltáciu cesty,
ktorá ide stredom parkoviska. Na novo sa vyriešilo aj verejné osvetlenie tohto parkoviska (nový stĺp) a zároveň sa upravilo ovládanie
verejného osvetlenia na celej Mierovej ulici jeho napojením na nový
rozvádzač verejného osvetlenia (pri G-penzióne) - preto sa musela
prekopať cesta pred materskou školou. Aj napriek týchto ešte nedokončeným prácam je možné parkovisku už užívať.
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Tel.: 0904 097 932
Renáta Eliašová,
Moskovská 17, Sp. Belá
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Spoločenská kronika
V SEPTEMBRI 2014
• narodili sa:
Nina Šugereková, Natália Žigová, Tereza Sláviková, Jakub
Bachleda, Laura Vilgová, Michal Gabriel, Maximilián Dunka,
Dušan Pompa, Oliver Galanty.
• navždy nás opustili:
Rudolf Grainda – vo veku 75 rokov, Jakub Koščák – vo veku
69 rokov, Mária Krišandová – vo veku 82 rokov, Anna Pisarčíková – vo veku 88 rokov, Mária Čekovská – vo veku 92 rokov,
Jozef Rusnaček – vo veku 65 rokov, Alžbeta Šelepová – vo veku
80 rokov.
• životného jubilea sa dožili:
Jozef Halčin– 75 rokov, Michal Konopeus – 85 rokov, Margita
Kunová – 75 rokov, Eva Ležáková – 70 rokov, Genoveva Stanková
– 94 rokov, Ľudmila Štefaniaková – 70 rokov.
V OKTÓBRI 2014
• narodili sa:
Henrich Čeman, Ján Vaverčák.
• navždy nás opustili:
Ladislav Pohorelský– vo veku 70 rokov, Helena Sloviková– vo
veku 84 rokov, Imrich Urban – vo veku 72 rokov, Peter Nevrly
– vo veku 51 rokov, Milan Svocák – vo veku 55 rokov, Anna
Slovíková – vo veku 81 rokov.
• životného jubilea sa dožili:
Elena Lauffová – 95 rokov, Ján Koščák – 85 rokov, Michal
Goduš – 80 rokov, Martin Kuruc – 80 rokov, František Šperka
– 75 rokov, Milan Štefaniak – 75 rokov, Ing. Helena Britaňáková
– 70 rokov, Terézia Halčinová – 70 rokov, Ing. Pavol Krempaský
– 70 rokov.
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Slovenská hokejbalová extraliga U19 Slovenská hokejbalová extraliga U 14
10. kolo odohraté 1. 11. 2014:
ŠK Bukovinka Zvolen – MŠK
Spišská Belá 1:5 (1:1,0:3,0:1)
Góly: Marko – Miklas, K.
Kiska po 2, Just
Tabuľka U19
P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klub
ŠK 98 Pruské U19
MŠK Spišská Belá U19
HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19
HBK Medokýš Martin U19
MHbK Worms Kežmarok U19
RŠK Ružinov U19
HBC DT Považská Bystrica U19
ŠK Bukovinka Zvolen U19

Z
7
6
7
7
4
6
7
6

11. kolo: MŠK Spišská Belá
– HBK Nitrianski Rytieri Nitra
6:4 (1:0, 2:2, 3:2)
Góly: L. Zadžora 2, Čupka,
Krišanda, Bednarčík, Krempaský – Šuník 2, Janiš, Mir. Gajdoš
V
6
5
5
2
2
2
1
1

VP
0
1
0
0
0
0
0
0

PP
0
0
0
1
0
0
0
0

P
1
0
2
4
2
4
6
5

skóre
47:13
32:13
40:12
20:34
17:12
16:21
21:53
7:42

www.spisskabela.sk

+/34
19
28
-14
5
-5
-32
-35

B
18
17
15
7
6
6
3
3

2. turnaj - 2. 11. 2014 – Spišská Belá
MŠK Spišská Belá – HBK
Medokýš Martin 1:0 (0:0,1:0)
Gól: Talár
MŠK Spišská Belá – ŠK 98

Pruské 0:3 (0:1,0:2)
Góly: Vršata, Rajníček, Pažítka
MŠK Spišská Belá – ŠK
HOGO Žilina 1:3 (0:3,1:0)
Góly: Talár – Cigánik 2, Kráľ

Futbalové prípravky
Výsledky ďalšieho turnaja futbalových prípraviek U10, U11 konaného dňa 21. 10. 2014 na futbalovom štadióne v Spišskej Belej:
Kategória U10 (deti do 10 rokov)
MŠK Slavoj Spišská Belá - FK Lendak 9:0
MŠK Slavoj Spišská Belá - FK Junošport Stará Ľubovňa 2:4
FK Lendak - FK Junošport Stará Ľubovňa 0:19
Kategória U11 (deti do 11 rokov)
MŠK Slavoj Spišská Belá - FK Lendak 0:4
MŠK Slavoj Spišská Belá - FK Junošport Stará Ľubovňa 1:1
FK Lendak - FK Junošport Stará Ľubovňa 3:2

ČESKOSLOVENSKÝ SUPERPOHÁR 2014 - 25. 10. 2014 - KLADNO
Najlepšie družstvo v Česko - Slovensku do 19 rokov je zo Sp. Belej
Štyri prehry a jedna výhra,
to bola bilancia slovenského
mládežníckeho hokejbalu v kategóriách v Československom
superpoháry. Vyhrať na štadióne v Kladne dokázala prípravka
Písku, mladší žiaci Hostivařu,
mladší dorastenci Mostu. Jediným mládežníckym družstvom,
ktorý zo Slovenska vyhral boli
hráči U19 (v ČR starší dorastenci) zo Spišskej Belej. V kategórií
prípraviek (na Slovensku U10),
kde hráči ČR nastúpili o rok starší, pretože u nich je prípravka až
do 11 rokov, ponúklo vyrovnanú
partiu len v prvej tretine. Potom
už Písek ukázal, že vekový rozdiel , vzrast hráčov a fyzický
potenciál ešte v tomto veku je
príliš veľký. Nakoniec sa zápas
zastavil na čísle 9:1 pre Písek.
Posledným zápasom v rámci
mládežníckych kategórií obstarali starší dorastenci z Plzne
a hráči Spišskej Belej, kde ako
v jedinej kategórií sedel vek
chlapcov z obidvoch štátov
(rok nar. 1995 a mladší). Zápas
z obidvoch strán začal opatrne,
ale aj tak vedenia sa ujali na
konci prvej tretiny hráči Plzne.
Spišská Belá dokázala vyrovnať
v druhej tretine (Zadžora L.).
Ako rozhodujúca sa stala nakoniec posledná tretina, kde český
šampióni staršieho dorastu nakoniec museli prehrýzť horkosť
prehry. Plzeň hrala naozaj perfektný hokejbal ale hráči Spišskej
Belej ukázali v zápase nesmierne

srdce, kde naozaj
nemožno vyzdvihnúť jednotlivca.
Posledný gól sme
dávali do prázdnej
bránky, kedy už
Plzeň hrala bez
brankára. Spišská
Belá sa tak stala víťazom Československého superpoháru,
čo vlastne znamená,
že v rámci klubov
sme majstri Československa v tejto
vekovej kategórií.

VÝSLEDKY ČESKOSLOVENSKÉHO SUPERPOHÁRA 2014
Prípravky
HC ŠD Písek – MŠK Spišská Belá 9:1 (gól: Timotej Bočkai)
Zostava: Dominik Krupiak, Timotej Bočkai, Ján Grich, Kristián Burdíček, Sebastián Kurai, Dávid
Novajovský, Adrián Miklas, Lukáš Kubis, Adrián Kubis, Mário Alexy, Viktória Vaverčáková, Patrik Vaverčák, Patrik Františka, Sebastián Kiska, Lukáš Pajer, Dávid Lopatovský, Tréneri: Miroslav
Burdíček, Patrik Vaverčák
Starší dorast U19:
HBC Plzeň – MŠK Spišská Belá 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Góly za Sp. Belú: Zadžora, Bednarčík, Kundľa
Zostava: Just, Zadžora Dávid, Lukáš Zdžora, Augustín Mitura, Matúš Krempaský, Daniel Čupka,
Dominik Miklas, Kristián Kiska, Marek Drvár, Dávid Reľovský, Denis Kundľa, Christián Bednarčík,
Tréner: Miroslav Burdíček, Vedúci družstva: Ján Zadžora
Mladší žiaci U12:
SK Hokejbal Letohrad – HBK Medokýš Martin 16:0
Starší žiaci U14:
HBC Hostivař – MŠK Kežmarok 6:3
Mladší dorast U16:
HBC Most – HBK Medokýš Martin 4:3
Hlavný zápas majstrov ČR a SR:
HBC Alpiq Kladno – HBK Nitrianski Rytieri Nitra 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

STRANA 16

Spišskobeliansky spravodaj

Slovenská hokejbalová
extraliga U16 2014/2015
2. turnaj Bratislava-Ružinov
11. 10. 2014
L2 Hockey Gajary Flames
– MŠK Spišská Belá 1:5 (1:
2, 0:3)
TABUĽKA PO 2. TURNAJOCH
1. MŠK Kežmarok
2. HBK Medokýš Martin
3. HBK Kometa Vrútky
4. MŠK Spišská Belá
5. MHBK CVČ Worms Kežmarok
6. HBC DT Pov. Bystrica
7. HBC Ducks 16 Košice
8. L2 Hockey Gajary Flames
9. HBT Slovan Bratislava
10. HBK Adler Trebišov

Slovenská hokejbalová
extraliga U10 2014/2015

Góly: Lecký – Miklas 2, Krišanda, D. Pajer, Slodičák
HBT Slovan Bratislava – MŠK
Spišská Belá 0:8 (0:4, 0:4)
Góly: Miklas 3, Krišanda 2,
Pitoňák, D. Pajer, Slodičák
6
6
6
6
3
6
5
5
5
6

5
4
4
4
3
3
2
1
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
0
3
3
4
5
6

NOVEMBER 2014

24:7
41:11
29:12
31: 8
20: 0
17:26
10:13
12:22
4:37
3:55

10
9
9
8
6
6
4
2
0
0

1. turnaj 12. 10. 2014 – Vrútky
L2 Hockey Gajary Flames
– MŠK Spišská Belá 2:7 (1:
1, 1:6)
Góly: Sisík 2 – Vaverčák, D.
Lopatovský po 2, Barilla, Kuraj,
Zrník
MŠK Spišská Belá – HBK
TABUĽKA PO 1. TURNAJI
1. HBK Kometa Vrútky
2. HBK Medokýš Martin
3. L2 Hockey Gajary Flames
4. MHbK CVČ Worms Kežmarok
5. MŠK Spišská Belá
6. ŠK HOGO Žilina

Kometa Vrútky 3:4 (1:1, 2:3)
Góly: Zrník, D. Lopatovský,
Parička – Zajac 3, Ondruš
MŠK Spišská Belá – MHbK
CVČ Worms Kežmarok 2:4 (1:
2, 1:2)
Góly: Barilla, Vaverčák
– Straško, Soják, Habiňák,
Ivančák
4
3
3
4
3
3

3
2
2
2
1
0

0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
2
3

22:13
14:11
11:11
11:12
12:10
4:17

6
4
4
4
2
0

Futbalový polmaratón
V sobotu 29. novembra sa v
telocvični na Moskovskej ulici
uskutočnila tradičná futbalová
12 – hodinovka, ktorú pripravilo mesto Spišská Belá pre širokú
verejnosť. Počas 12 hodín sa na

palubovke vystriedali všetky
vekové kategórie (od mladších
žiakov až po starých pánov). Nie
je dôležitý výsledok. Ale to, že sa
stretlo mnoho ľudí, ktorých spojil futbal. Tak opätovne o rok.

Jedenástka roka PFZ

• MŠK Spišská Belá U19 - víťaž Československého pohára v hokejbale
v Kladne.

V sobotu 29. novembra 2014
sa uskutočnilo už tradičné
podujatie organizované Podtatranským futbalovým zväzom
v Poprade – Jedenástka roka
2014. Ide o vyhlásenie najlepších 11 futbalistov hrávajúcich
futbalové súťaže organizované
týmto zväzom (kde hrá aj naše
belianske Bečko) Medzi najlepšími futbalistami je aj Igor
Jurský, brankár nášho MŠK Slavoj Spišská Belá „B“. Igorovi

gratulujme!
Takže uvedenú jedenástku
roka 2014 tvoria: Igor Jurský,
Peter Pokrivčák (Hranovnica),
Vladimír Šavel (Vikartovce),
Pavol Smolár (L. Teplička),
Tomáš Bizub (Poprad Stráže),
Peter Tribula (Veľká Lomnica),
Ľubomír Krempaský (Ľubica),
Samuel Szucs (V. Slávkov), Tomáš Korenko (Hôrka), Ľubomír
Kovalčík (Hozelec), Ľubomír
Greňa (Vernár)

• Takto povzbudzovali rodičia a príbuzní hráčov na zápasoch Československého pohára v Kladne.
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