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Vláda SR na svojom výjaz-
dovom rokovaní v Kežmarku 
dňa 10. februára 2016 schválila 
nášmu mestu dotáciu vo výške 
300-tisíc eur na novú hokejbalo-
vú halu. „Som veľmi rád, že sa 
to podarilo. Hokejbal v našom 
meste za posledné roky nabral 
na veľkom rozvoji a výstavba 
takejto haly je nevyhnutnos-
ťou, ak chceme tento šport 
v našom meste ďalej rozvíjať. 
Zároveň výstavba takejto haly 
je ocenením doterajšej práce 
a snaženia trénerov, vynikajú-
ceho prístupu rodičov a najmä 
samotných mladých hráčov“, 

Mesto získalo 300-tisíc eur na hokejbalovú halu

uviedol primátor mesta Štefan 
Bieľak. Hokejbalový klub MŠK 
Spišská Belá má 6 družstiev, 
okrem prípravky družstvá U10, 
U12, U14, U16 a U19 hrajú slo-
venskú hokejbalovú extraligu. 
Záujem hrať extraligu majú aj 
dospelí muži, len sa tam mu-
sia prebojovať. Okrem toho aj 
belianski hokejbalisti úspešne 
hrajú Slovenský pohár a medzi 
nimi je aj niekoľko reprezentan-
tov slovenskej reprezentácie, 
ba dokonca aj majstrov sveta! 
Hokejbal nielen v našom meste 
naberá na popularite, však je to 
v podstate lacnejšia alternatíva 

ľadového hokeja.  Mnohí z nás 
starších hrávali tzv. pouličný ho-
kej, čo nie je nič iné ako dnešný 
hokejbal. Ale jeho ďalší rozvoj 
bez ďalšej podpory mesta a bez 
dostatočného záujmu rodičov 
nebude možný.  

Máme dve možnosti 
Naše mesto stojí pred ďal-

šou veľkou výzvou. Ako uvie-
dol primátor mesta: „Sú dve 
možnosti ako vybudovať krytú 
hokejbalovú halu. Tá lacnejšia 
a jednoduchšia verzia spočíva 
v rekonštrukcii súčasného ho-
kejového ihriska na Tatranskej 

ulici, na ktorom v súčasnosti 
hrávame hokejbalovú extra-
ligu. Tá druhá predstavuje 
výstavbu novej hokejbalovej 
haly na inom mieste“. Súčasné 
ihrisko má rozmery hokejového 
ihriska (60 x 30 m) a na výnimku 
spĺňa rozmery pre hokejbalové 
zápasy (štandardné rozmery 
hokejbalového ihriska sú 52 x 
26 m). Uvedené ihrisko však 
nespĺňa kritéria z pohľadu 
poveternostných podmienok. 
Časté zlé počasie (dážď, zima) 
spôsobuje, že sa zápasy odohrá-
vajú za veľmi ťažkých až často 
neprijateľných podmienok 
alebo sa zápasy prekladajú na 
iný termín. „Ak by sme sa roz-
hodli pre zastrešenie súčasného 
ihriska, tak okrem zastrešenia, 
by sa hracia plocha zmenšila, 
osadili by sa nové mantinely 
a položil by sa nový umelý po-
vrch na hraciu plochu. Zároveň 
by sa muselo urobiť osvetlenie 
hracej plochy a tiež dobudovať 
parkovisko“, doplnil primátor 
mesta. Toto riešenie by však 
znamenalo aj to, že by sa na 
tomto zastrešenom ihrisku 
už nemohla robiť počas zimy 
ľadová plocha (verejné klzis-
ko) a zároveň by bol vstup na 
ihrisko limitovaný (len v urči-

Dňa 10. februára 2016 
po prvý raz zasadala Vláda 
SR v okrese Kežmarok. Na 
tomto výjazdovom rokovaní 
schválila na zlepšenie sociálno-
-ekonomickej situácie okresu 
Kežmarok a regiónu Vysokých 
Tatier sumu 3 mil. EUR.  Mesto 
Kežmarok bude môcť dokončiť  
rekonštrukciu zimného štadió-
na, nakoľko vláda mu schválila 
dotáciu vo výške jeden milión 
eur. Na rekonštrukciu mesto 
potrebuje celkovo asi 1,9 milió-
na eur, pričom v rozpočte mesta 
ma pripravených 900 tis. EUR.  
Ďalšie dva milióny eur boli 
schválené mestám a obciam na 

Výjazdové zasadnutie vlády SR v okrese Kežmarok 

rôzne projekty, v tom je aj dotá-
cia v sume 300 tis. EUR pre naše 
mesto na výstavbu hokejbalovej 
haly. 

Akčný plán 
pre okres Kežmarok

Vláda SR na tomto výjazdo-
vom rokovaní schválila aj Akčný 
plán rozvoja okresu Kežmarok. 
Ide o prvý akčný plán, vychá-
dzajúci zo zákona o podpore 
najmenej rozvinutých okresov 
Slovenska, ktorý bol schválený 
ešte v závere minulého roka.

Akčný plán je dokumentom, 
ktorý sa prijíma na päť rokov, 
je živým dokumentom, ktorý 

sa bude neustále aktualizovať 
a dopĺňať. Obsahuje analýzu 
nepriaznivého hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho 
stavu okresu, zhodnotenie jeho 
rozvojového potenciálu, návrh 
opatrení a úloh na zabezpeče-
nie realizácie a plnenia akčného 
plánu, časový harmonogram, 
spôsoby a zdroje financovania, 
monitorovanie a hodnotenie 
dosiahnutého pokroku.  Jeho 
cieľom je zvýšiť zamestnanosť 
prostredníctvom troch oblastí 
rozvoja. Tie zahŕňajú podporu 
regionálnej a lokálnej ekonomi-
ky a inovácií, podporu rozvoja 
ľudského kapitálu a jeho zlade-

nie s potrebami regionálneho 
trhu práce, podporu stabilizácie 
mladých kvalifikovaných ľudí 
v rámci okresu či zvyšovanie 
atraktivity územia okresu pre 
život za pomoci podnikania 
a cestovného ruchu. Akčný 
plán vypracoval tím expertov 
Ministerstva financií SR v spo-
lupráci so sociálno-ekono-
mickými partnermi z územia, 
najmä zástupcami miest a obcí 
okresu Kežmarok, Prešovského 
samosprávneho kraja a Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
Kežmarok.  Na jeho príprave 
sa aktívne podieľal aj primátor 

(Pokračovanie na 3. strane)

(Pokračovanie na 7. strane)
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Dňa 9. februára 2016 sa 
uskutočnilo vyhodnotenie 
prieskumu záujmu rodičov 
o zriadenie cirkevnej základnej 
školy v Spišskej Belej. Od po-
lovice decembra 2015 do konca 
januára 2016 (pôvodná lehota 
bola predĺžená) sa rodičia detí 
s trvalým pobytom v Spišskej 
Belej mali možnosť rozhodnúť, 
či podporia zriadenie takejto 
školy v našom meste formou 
transformácie jednej z existujú-
cich základných škôl.     

Vyhodnotenie sa uskutočnilo 
na mestskom úrade komisio-
nálne za prítomnosti poslancov 
mestského zastupiteľstva Joze-
fa Kunu, Marty Britaňákovej, 
Lukáša Hotaryho a Branislava 
Ziburu, zástupcom mestského 

Vyhodnotenie prieskumu záujmu o cirkevnú školu

úradu Janky Neupauerovej 
a Pavla Ščigulinského, zá-
stupcu školského úradu Edity 
Svocákovej a primátora mesta 
Štefana Bieľaka.    

Pavol Ščigulinský prítom-
ných informoval, že doručených 
bolo 1 196 záväzných prehlásení 
do domácností rodičov detí.  Prí-
tomným bolo vecne preukázané, 
že uvedené prehlásenia boli do-
ručené všetkým rodičom, resp. 
zákonným zástupcom všetkých 
uvedených detí, ak nie osobným 
(aj opakovaným) doručením, 
tak náhradným doručením 
cez Slovenskú poštu (tam, kde 
nebol adresát opakovane nie-
koľkokrát zastihnutý osobne na 
adrese svojho pobytu). Dokon-
ca v niekoľkých prípadoch sa 

doručilo uvedené prehlásenie 
opakovane, nakoľko ho rodičia 
po prevzatí nevedeli nájsť, resp. 
si ho títo rodičia prišli prevziať 
osobne na mestský úrad. Mesto 
neeviduje žiadny prípad, kedy 
by nebolo doručené uvedené 
prehlásenie daným rodičom.  
Z uvedeného počtu 1 196 pre-
hlásení bolo vrátených späť do 
podateľne mestského úradu 
143 podpísaných prehlásení, t.j. 
takmer 12 % z celkového počtu.  
Z nich bolo 101 žiakov základnej 
školy a 42 detí vo veku od 0 do 
6 rokov. Z uvedených 101 žiakov 
základných škôl je 12 takých, 
ktorí končia tento školský rok 
9. ročník a teda od septembra 
už nebudú žiakmi školy (tak 
relevantných je 89 prehlásení). 

Avšak z predškolského veku by 
prišlo do základných škôl 7 uve-
dených detí a teda od septembra 
2016 by malo záujem navštevovať 
cirkevnú základnú školu 96 detí.  
V zmysle rozhodnutia Mestské-
ho zastupiteľstva z 12. novembra 
2015 konštatujeme, že uvedený 
počet detí nie je dostatočný na 
vznik cirkevnej základnej školy 
formou transformácie jednej zo 
základných škôl. Vzhľadom na 
tento výsledok prieskumu záuj-
mu rodičov,  mesto ako zriaďova-
teľ základných škôl nebude ďalej 
pokračovať v procese možnej 
transformácie jednej zo základ-
ných škôl na cirkevnú základnú 
školu (keďže prvý predpoklad 
pre túto transformáciu nebol 
splnený).

Mesto Spišská Belá pravidel-
ne organizuje v spolupráci s po-
pradskou pobočkou Národnej 
transfúznej stanice bezplatné 
darovanie krvi pod názvom Va-
lentínska kvapka krvi. A môžeme 
konštatovať, že táto akcia sa stáva 
čoraz navštevovanejšou. V nede-
ľu 14. februára 2016, na sviatok 
sv. Valentína, patróna všetkých 
zaľúbených, sa rozhodlo re-
kordných až 80 dobrovoľných 
darcov krvi prísť podporiť dobrú 
vec (avšak nie všetci nemohli pre 
zdravotné prekážky darovať krv). 
V priestoroch mestského úradu 
od 8. do 12. hodiny darovalo krv 
aj niekoľko prvodarcov. Okrem 
príjemného pocitu z dobrého 
skutku si všetci darcovia odniesli 
domov malú pozornosť – knihu 
- monografiu o Dr. Greisigerovi 
ako dar od primátora nášho mes-

Rekordná účasť na Valentínskej kvapke krvi

ta. Už teraz pozývame všetkých 
na Primátorskú kvapku krvi, 
ktorá sa bude konať tohto roku 
v júni. Všetkým darcom ešte raz 
ďakujeme! 

• Aj takto to vyzeralo na námestí v našom meste na sv. Valentína 
14. februára.

Spoločnosť Chemosvit Fibrochem, a. s. Svit
p o n ú k a

obsadenie pracovnej pozície pre prácu v 4-zmennej prevádzke

CHEMIK VÝROBY CHEMICKÝCH VLÁKIEN –
OBSLUHA TEXTILNOTVAROVACÍCH STROJOV,

VÝROBA PLETENÉHO TOVARU
Predpokladom prijatia je dobrý zdravotný stav, fyzická zdatnosť,

manuálna zručnosť.
Pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventky bez praxe, príp. 

ženy po MD.
Ponúkame stabilné zamestnanie a bohatý sociálny program.

V prípade záujmu zašlite životopis e-mailom na adresu: 
rybarova.z@chemosvit.sk, tel. 052/715 2647,
simakova.a@fibrochem.sk, tel. 052/715 3257

prípadne poštou na adresu: CHEMOSVIT, a. s., 
Zuzana Rybárová, Štúrova 101, 059 21 Svit
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nášho mesta, ktorý je aj členom 
Rady pre rozvoj okresu Kežma-
rok, ktorá bude riadiť realizáciu 
akčného plánu. Podľa primátora 
nášho mesta: „Akčným plánom 
sa konečne začína venovať 
väčšiu pozornosť okresom, 
ktoré z hľadiska regionálnych 
rozdielov takúto pozornosť ne-
vyhnutne potrebujú. Akčný plán 
po prvýkrát spája aktivity štátu 
s aktivitami miest a obcí, VÚC, 
ako aj s aktivitami podnikateľov, 
ktorí v tomto regióne pôsobia. 
Okres Kežmarok je špecifický 
svojou skladbou obyvateľstva, 
vyžaduje si teda špecifický prí-
stup ako aj špecifické opatrenia 
na riešenie nezamestnanosti. 
Akčný plán je pilotným pro-
jektom a teda určite neobsahuje 
všetky možné opatrenia, ktoré 
by mohli pomôcť nášmu okre-
su. Naviac akčný plán je kom-
promisom medzi opatreniami, 
ktoré navrhovali zástupcovia 
ministerstiev a ktoré navrhovali 
zástupcovia okresu. Týmto doku-
mentom sa asi prvýkrát potláča 
rezortný prístup a presadzuje sa 
integrovaný prístup. Tento akčný 
plán určite nie je dokonalým, či 
100 %-ným nástrojom na rieše-
nie nezamestnanosti v našom 
okrese, ale je asi prvou reálnou 
snahou túto situáciu zlepšiť, 
resp. naštartovať niektoré systé-
mové riešenia. Takže akčný plán 
je správnym nástrojom, avšak 
jeho obsah bude treba priebežne 
vylepšovať“. 

Na uvedenom rokovaní vlá-
dy sa konštatovalo, že zástup-
covia kežmarského okresu boli 
najlepšie pripravení rokovať 
s vládou, preto tu bol akčný 
plán na nasledujúcich päť 
rokov schválený ako prvý. Cie-
ľom je znížiť nezamestnanosť, 
na čo sú pripravené financie aj 
inštitucionálne kroky. Na akčný 
plán v okrese Kežmarok bude 
použitých 52 miliónov eur, 
z toho štyri milióny eur pôjdu 
okamžite zo štátneho rozpočtu 
ako regionálny príspevok štátu, 
40 miliónov sú naplánované 

prostriedky z fondov Európskej 
únie a osem miliónov je predpo-
kladaná spoluúčasť súkromného 
sektora. Vysoká nezamestnanosť 
má v tomto okrese svoje znaky, 
a to je vysoký podiel ľudí so zá-
kladným, prípadne aj nižším ako 
základným vzdelaním.  Z tohto 
pohľadu je dôležité, aby sa sú-
stredila pozornosť  aj na oblasť 
školstva. V Kežmarskom okrese 
sa má  dobudovať ďalších osem 
predškolských zariadení a po-
kračovať v rozširovaní kapacít 
základných škôl. Hovorí sa tiež 
o vytvorení centra praktického 
vzdelávania pri stredných ško-
lách a vzniknúť má tzv. stredo-
školský kampus, čiže študentské 
mestečko v bývalých kasárňach. 
Prijatím akčného plánu sa vláda 
zaviazala poskytnúť zo štátneho 
rozpočtu na realizáciu akčného 
plánu regionálny príspevok vo 
výške 4 mil. eur, z toho 2 mil. 
eur v roku 2016, 1,06 mil. eur 
v roku 2017, 550 tis. eur v roku 
2018 a 195 tis. eur v rokoch 2019 
a 2020.

Diaľničný privádzač 
po Kežmarok

Pri prijatí akčného plánu sa 
vláda zaoberala aj výstavbou 
diaľničného privádzača od Veľ-
kej Lomnice po Kežmarok. Pod-
ľa primátora nášho mesta je toto 
jedna z najväčších priorít a po-
trieb, ktorú požadovalo aj naše 
mesto pri príprave výjazdového 
rokovania vlády.  Ministerstvo 
dopravydostalo úlohu vypra-
covať štúdiu realizovateľnosti 
cesty č. I/66Poprad – Kežmarok 
(II. etapa: Veľká Lomnica – Kež-
marok). Na základe výsledkov 
tejto štúdie ministerstvo bude 
povinné pokračovať v ďalšej 
príprave stavby „diaľničného 
privádzača“ v termíne do 30. 
júna 2017.

Hraničný priechod 
pre kamiónovú dopravu
Na základe požiadavky 

regiónu (na návrh primátora 
nášho mesta) sa do pozornosti 
vlády dostala aj otázka otvo-

renia hraničného priechodu 
pre kamiónovú dopravu na 
poľsko-slovenskom pohraničí. 
Táto požiadavka zaznieva najmä 
na stretnutiach s podnikateľmi, 
podľa ktorých musia v rámci 
obchodného styku s Poľskom 
obchádzať aj viac ako 300 km 
naviac cez hraničné priechody 
Chyžné (na Orave) alebo Vyšný 
Komárnik pri Svidníku.  Vláda 
SR uložila ministerstvu dopra-
vy posúdiť možnosti otvorenia 
takéhoto hraničného priechodu 
a preto uložila spracovať štúdiu 
realizovateľnosti v termíne do 
30. júna 2017, ktorá preukáže 
možnosti zriadenia takého hra-
ničného priechodu vrátane ur-
čenia možného miesta prechodu 
v úseku medzi Starou Ľubovňou 
a Bardejovom.

Ďalšie opatrenia vlády 
na podporu okresu  

Ďalej vláda SR rozhodla: 
1./ vytvoriť podmienky na 

vybudovanie centra poraden-
stva a služieb zamestnanosti 
(kompetenčné centrum) zahŕ-
ňajúce kariérne a profesijné po-
radenstvo, služby pre trh práce, 
inkubačné programy a subjekty 
sociálnej ekonomiky

2./ zvýšiť protieróznu a pro-
tipovodňovú ochranu lesných 
pozemkov, ktoré sú v správe 
štátnych organizácií lesného 
hospodárstva, formou realizácie 
lesníckych činností a revitalizá-
cie hydromelioračného majet-
ku v správe štátneho podniku 
Hydromeliorácie v okrese Kež-
marok, s využitím uchádzačov 
o zamestnanie evidovaných na 
Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Kežmarku

3./ dobudovať verejnú in-
fraštruktúru priemyselného 
parku v Kežmarku a zabezpe-
čiť potenciálnych investorov 
v oblasti ľahkého priemyslu 
a výroby 

4./ podporiť rozšírenie ka-
pacít materských škôl v min. 8 
obciach a podporiť rozšírenie 
kapacít základných škôl min. 
v 4 obciach okresu Kežmarok 

(kde je marginalizované oby-
vateľstvo)

5./ vybudovať a rekonštru-
ovať infraštruktúru za účelom 
etablovania centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti v rámci 
okresnej siete integrovanej a so-
ciálnej starostlivosti (Kežmarok 
– Spišská Belá – Spišská Stará 
Ves) v rámci Integrovaného regi-
onálneho operačného programu 
podľa pravidiel implementácie 
európskych štrukturálnych a in-
vestičných fondov 

6./ vypracovať legislatívne 
návrhy a metodické usmerne-
nia pre samosprávy na zabez-
pečenie realizácie spoločensky 
zodpovedného obstarávania 
tovarov a služieb od regionál-
nych producentov a poskyto-
vateľov, vrátane implementácie 
prioritných programov a aktivít 
Akčných plánov rozvoja najme-
nej rozvinutých okresov 

7./ preskúmať konkrétne 
možnosti zvýhodnenia žiada-
teľov z najmenej rozvinutých 
okresov o poskytnutie prostried-
kov pomoci z európskych 
štrukturálnych a investičných 
fondov v súlade s usmernenia-
mi európskych štrukturálnych 
a investičných fondov 

8./ zriadiť Radu pre hos-
podársky rozvoj Prešovského 
samosprávneho kraja ako plat-
formu pre riešenie kľúčových 
problémov hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja kraja do 
30. júna 2016.

Prešovský samosprávny kraj 
má   realizovať úlohy vyplýva-
júce z Akčného plánu rozvoja 
okresu Kežmarokv oblasti stred-
ného školstva a prehodnotiť na-
stavenie zamerania stredného 
školstva pre potreby okresu 
Kežmarok do 30. júna 2016.

Ako sa tento akčný plán bude 
napĺňať, bude záležať aj od zá-
stupcov okresu, najmä od miest 
a obcí, resp. zástupcov úradu 
práce, či miestnej štátnej správy. 
Práve akčný plán prenáša časť 
zodpovednosti za jeho realizá-
ciu práve na subjekty pôsobiace 
priamo v tomto okrese a teda 
očakáva sa zmena postoja zá-
stupcov regiónu k riešeniu jeho 
vlastného rozvoja.

Na nasledujúcej strane je 
stručný prehľad systémových 
opatrení a kľúčových aktivít 
Akčného plánu:

Viac informácií si pozrite 
na www.nro.vlada.gov.sk

Výjazdové zasadnutie vlády SR v okrese Kežmarok 

(Dokončenie z 1. strany)
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Stručný prehľad systémových opatrení a kľúčových aktivít Akčného plánu

Systémové opatrenia a kľúčové aktivity Akčného plánu Kľúčoví partneri (gestor)

A. Systémové opatrenia na úrovni okresu Kežmarok
Cca 50 vytvorených pracov-
ných miest

1. Kežmarská rozvojová platforma
1.1 Kežmarská rozvojová rada
       Vytvorenie Kežmarskej rozvojovej rady okresným mestom a kľúčovými partnermi 

(obce, podniky, školy) ako platformy hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Kež-
marská rozvojová rada plní funkciu koordinátora Kežmarskej rozvojovej platformy 
vrátane klastrových iniciatív v okrese.

1.2  Podpora klastrových iniciatív v kľúčových hospodárskych sektoroch v okrese (v 
spolupráci s RIS a MAS)

1.3 Podpora miestnych akčných skupín
1.4  Program podpory podnikania Spiš-Up pre začínajúcich podnikateľov
1.5  Vytvorenie regionálneho partnerstva vzdelávania 

a podnikov prostredníctvom ponuky študijných odborov, učebných odborov a 
inovatívnych študijných programov refl ektujúcich potreby trhu práce. 

1.6  Vytvorenie centra projektovej podpory a prípravy projektov 
        Výkonný orgán pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít.
1.7 Vytvorenie centra udržateľnej energetiky
       Vytvorenie kapacity na rozvoj udržateľnej energetiky.
       Vypracovanie a implementácia nízko uhlíkovej stratégie okresu.

Kežmarská rozvojová rada 
PSK, podniky, 
MH SR, 
MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MPRV 
SR,
MDVRR SR
MŽP SR

Pilotné aktivity – projektové opatrenia  

B.  Prioritná oblasť „Podpora regionálnej ekonomiky a inovácií“
Cca 1 500 vytvorených pra-
covných miest

2.  Podpora projektov v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach
• Podpora minimálne 5 podnikateľských projektov v pôdohospodárstve a potravinár-

skom priemysle.
• Podpora prípravy podnikateľských subjektov zameraných na obnovu lesov a udrža-

teľné obhospodarovanie lesov, zhodnotenie drevnej hmoty a iných produktov prvo-
výroby a odpadu.

• Podpora inovácií, nových technológií a realizácie produkcie na trhu.

MPRV SR
MŽP SR, 
MPSVR SR
MŠVVŠ SR

3.  Podpora vzniku novozaložených a rozšírenia existujúcich podnikateľských 
subjektov v priemysle, energetike a službách

•  Podpora vzniku minimálne 5 podnikateľských projektov 
v priemysle a službách.

• Podpora minimálne 3 projektov udržateľnej energetiky.
• Podpora inovácií, nových technológií a realizácie produkcie na trhu.
•  Podpora špecifi ckého programu rekvalifi kácie a cieleného odborného vzdelávania 

pre potreby podnikov v priľahlých okresoch.

MH SR
SARIO, 
SEIA, 
MPSVR SR,
MŽP SR

4.  Podpora vstupu nových investorov do priemyselného parku Kežmarok
Mesto Kežmarok
MH SR, MŽP SR, MPSVR SR

5. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky
•  Minimálne 4 pilotné projekty subjektov sociálnej ekonomiky zameraných na verejno-

-prospešné práce.

MPSVR SR
SIH, MV SR, MH SR

6. Podpora regionálnych produktov
•  Projekt zameraný na podporu zvýšenia pridanej hodnoty koncových produktov  

a ich regionálnych produktov a ich umiestnenie na trhu.

MH SR,
MPRV SR

C. Prioritná oblasť „Podpora rozvoja ľudského kapitálu“
Cca 100 vytvorených pracov-
ných miest

7.  Realizácia Národného projektu Cesta na trh práce v okrese Kežmarok
•  Zlepšenie postavenia UoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestna-

nosti UoZ a znevýhodnených UoZ.
MPSVR SR

Akčný plán v plnom znení je zverejnený na www.nro.vlada.gov.sk/pomoc-nedostatocne-rozvinutym-okresom/
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8. Integrované centrá inkluzívnej výchovy a vzdelávania
•  Podpora celodenných aktivít pre deti a mládež s dôrazom na získanie základných 

zručností a návykov, manuálnych a technických zručností, a to minimálne 8 zariade-
ní v kategórii materské školy a v kategórii základné školy.

MŠVVŠ SR, MPSVR SR, 
MV SR, MDVRR SR, MPRV SR

9. Regionálne centrum vzdelávania
9.1  Vytvorenie stredoškolského areálu (tzv. Kampus) Kežmarok v objektoch 

bývalých kasární so zameraním na zavedenie profesijného vzdelávania s väzbou 
na prax.

9.2  Vytvorenie 2 nových centier odborného vzdelávania a prípravy pri stred-
ných odborných školách so zameraním na rozvoj duálneho vzdelávania v profe-
siách požadovaných trhom práce pre žiakov SOŠ.

Podpora využitia a rozvoja odborných, personálnych a technických kapacít stredných 
škôl na realizáciu kvalifi kačných a rekvalifi kačných kurzov (možnosť zapojenia obec-
ných podnikov) a Regio Pass.

MŠVVŠ SR, PSK
MPSVR SR, MDVRR SR,
MPRV SR

10.  Vytvorenie minimálne 3 tréningových pracovísk pri SOŠ na zabezpečovanie 
kvalifi kačných kurzov pre ľudí s nedokončeným (základným) vzdelaním v obciach 
s vysokou nezamestnanosťou, reagujúcich na potreby miestnych podnikov, vráta-
ne marginalizovaných skupín.

MPSVR SR, PSK 
MŠVVŠ SR, 
MV SR,
MDVRR SR

11.  Vytvorenie centra poradenstva a služieb zamestnanosti Kompetenčné cen-
trum zahŕňajúce kariérne a profesijné poradenstvo, služby pre trh práce, služby 
pre inkubačné programy a služby pre subjekty sociálnej ekonomiky.

MPSVR SR, ÚPSVR Kežmarok,
MV SR, MH SR,
MDVRR SR

D. Prioritná oblasť „Zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a do-
stupnosti služieb“

Cca 350 vytvorených pracov-
ných miest

12.  Pilotné programy svojpomocnej výstavby sociálnych bytových jednotiek 
pre aktívnych

MV SRSIH, MPSVR SR,
MDVRR SR

13.  Projekt svojpomocnej výstavby bytových jednotiek pre mladé rodiny ŠFRB, MV SR

14. Podpora projektov nájomných bytov pre mladých ľudí MDVRR SR, ŠFRB

15. Tri centrá integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti MZ SR, MPSVR SR, MDVRR SR

16.  Stavby ciest I. triedy – I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejov, vrátane úseku 
Veľká Lomnica – Kežmarok

MDVRR SR

17. Projekty zlepšenia kvality a dostupnosti verejných služieb
a) Centrá integrovaných verejných služieb v strediskových obciach
b)  Projekty rozvoja verejnej infraštruktúry na podporu stredísk cestovného ruchu 

a ich dostupnosti
c) Modernizácia zariadení sociálnych služieb
d)  Environmentálna infraštruktúra, verejné služby a adaptačné opatrenia na 

zmeny klímy v intravilánoch obcí a projekty s preferovaným využitím lokálnej pra-
covnej sily v spolupráci so SVP, správcami tokov a pod.

e)  Podpora modernizácie cestnej infraštruktúry a rozvoja účelových cyklotrás

MDVRR SR, 
MV SR, 
MPSVR SR
MŽP SR

18.  Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, územnoplánovacia, 
technická a infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí

Obce, MDVRR SR, MH SR

E. Systémové opatrenia na úrovni Prešovského samosprávneho kraja  

Rada pre hospodársky rozvoj PSK 
Vytvorenie Rady pre hospodársky rozvoj PSK ako platformy pre riešenie kľúčových 
problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. 
•  Posilnenie odborných kapacít v miestnej správe v oblasti prípravy projektov a na-

vrhovanie opatrení v oblasti rozvoja kapacít územnej samosprávy pre dosiahnutie 
kľúčových cieľov hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

•  Vytvorenie podmienok na realizáciu úloh vyplývajúcich z akčného plánu v oblasti stred-
ného školstva v najmenej rozvinutých okresoch. 

•  Prehodnotenie možností nastavenia systému stredného školstva najmä so zamera-
ním na potreby okresu Kežmarok.

•  Iniciovanie zaradenia jednotlivých prioritných projektov Akčného plánu do Regionálnej 
integrovanej územnej stratégie prostredníctvom Rady partnerstva na úrovni VÚC.

PSK, SÚS
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Primátori a starostovia obcí 
z nášho regiónu sa minulý týž-
deň stretli a rozoberali nielen 
miestne témy, ale aj „veľkú“ 
politiku.
Členovia Regionálneho 

združenia tatranských a pod-
tatranských obcí (RZTPO), teda 
vlastne primátori a starostovia, 
sa v piatok stretli na výročnom 
zasadnutí valného zhromažde-
nia v Dolnom Smokovci. Pred-
seda združenia Štefan Bieľak 
na ňom informoval o tom, ako 
sa RZTPO darilo v minulom 
roku z ekonomickej stránky 
i z hľadiska samotnej činnosti 
združenia, ktoré sa považuje 
za „malý ZMOS“, teda jednu 
z regionálnych častí celoslo-
venského Združenia miest 
a obcí Slovenska. 

Potiahli ich veľké mestá
Medzi najvýraznejšie zmeny 

patril vstup troch nových členov. 
Spolu s Tatranskou Javorinou 
RZTPO doplnili aj mestá Poprad 
a Kežmarok.

„Veľkým hendikepom nášho 

Nová vláda by mala riešiť aj zonáciu Tatier

regionálneho ZMOS-u bol fakt, 
že doň nepatrili dve veľké 
okresné mestá z nášho regiónu. 
To, že prišli k nám, je obrovské 
pozitívum, to stmeľuje celé 
územie,“ uviedol Štefan Bieľak. 
Podľa neho sú primátori týchto 
miest významnými osobami aj 
z pohľadu regionálneho rozvo-
ja a región tak naberá na váhe. 
„Nie je to len o malých obciach, 
ktoré tiež majú svoj význam, ale 
pokiaľ nás potiahne silné mesto, 
je to viac cítiť,“ potvrdil Bieľak 
a dodal, že tieto mestá nie sú 
len formálnymi členmi zdru-

ženia. V posledných mesiacoch 
podľa jeho vyjadrenia nabrali na 
intenzite z hľadiska rozvoja celé-
ho územia, ktoré zastrešujú. 

Zonácia Tatier opäť ožíva
RZTPO bolo podľa Štefa-

na Bieľaka minulý rok dosť 
aktívne. „Tém a dôvodov na 
stretnutie bolo veľmi veľa. 
Menila sa zásadná legislatíva, 
ktorú sme potrebovali sledovať 
a pripomienkovať, a tiež sa me-
nili niektoré záležitosti v oblasti 
financovania samospráv. 

Súviselo to aj s prípravou no-
vého programovacieho obdobia 
2014 – 2020, kde sa pripravovali 
strategické dokumenty, ku 
ktorým sa bolo treba stretávať 
aj v rámci regiónu. Intenzita 
stretávania sa bola najväčšia 
za posledných štyri-päť rokov 
vzhľadom na početnosť, ale aj 
vzhľadom na náročnosť tém,“ 
povedal predseda regionálne-
ho ZMOS-u.

Na stretnutí okrem iného 
informoval aj o tom, že celo-

slovenský ZMOS sa bude usi-
lovať presadiť niektoré body do 
programového vyhlásenia novej 
vlády. Bude sa niektorý z nich 
týkať aj nášho regiónu?

„Určite áno. Téma, ktorá je 
dosť vážna, je zonácia Vysokých 
Tatier, pretože tá dosť bráni roz-
voju našich území aj z pohľadu 
cestovného ruchu a vôbec z po-
hľadu regionálneho rozvoja. Je 
to dosť silná a kľúčová téma, a aj 
keď sa možno netýka všetkých 
obcí, týka sa kľúčového územia. 
Vďaka nemu môžu profitovať aj 
iné obce, ak sa Tatry a podhorie 
budú rozvíjať. Toto vidím ako 
tému číslo jeden, pokiaľ ide 
o náš región,“ myslí si Bieľak.      

  
Obce trápia najmä financie

Problémy, ktoré  počas mi-
nulého roku riešili naše obce 
a mestá, boli podľa predsedu 
RZTPO štandardné. Týkali sa 
podľa neho najmä objemu finan-
cií – aby ich bolo toľko, koľko 
sa deklarovalo a aby dostali to, 
čo majú dostať. Kľúčová je teda 
otázka financií, ďalej je to otáz-
ka kompetencií a legislatívnych 
zmien. „Otvorili sme špecifické 
témy v oblasti cestovného ru-
chu a tento rok chceme v nich 
pokračovať. Je to otázka rozvo-
ja cyklodopravy a integrovanej 
dopravy. O tom sa začalo nielen 
hovoriť, ale začali sa aj chystať 
určité opatrenia a pripravujú 
sa konkrétne projekty,“ uzavrel 
Bieľak.  (mam)

Uverejnené v Podtatranských 
novinách 10/2016

Platinovú svadbu – 70. výročie sobáša oslávili manželia Elena 
a Ondrej Pisarčíkovci pochádzajúci zo Spišskej Belej, ktorí už tri 
desaťročia žijú v Piešťanoch. Práve tam sa v sobotu 27. februára 
popoludní stretla rodina, priatelia a známi, aby sa v „kúpeľnej ka-
plnke“ zúčastnili na slávnostnom obnovení manželských sľubov 
oslávencov. Dojímavý obrad pripomenul všetkým prítomným, že 
manželstvo zďaleka nie je prekonaná či skostnatená inštitúcia. Podľa 
Pisarčíkovcov sú základom pevného manželského zväzku láska, 
vzájomná úcta, tolerancia a schopnosť odpúšťať. Na slávnostnej li-
turgii nechýbala rozvetvená rodina „platinových manželov“: traja 
ženatí synovia a dcéra s manželom, sedem vnúčat a osem pravnú-
čat. Zablahoželať prišla i vzdialenejšia rodina, susedia a známi. Ku 
gratulantom sa na diaľku pridal aj primátor Spišskej Belej Štefan 
Bieľak, ktorý bývalým Belančanom poslal kyticu ruží.           (zs)

Sedemdesiat rokov manželmi

Sobota  5. marca 2016
v čase od 7.00 do 22.00 h

Príďte rozhodnúť o tých, 
ktorí nám budú najbližšie 4 roky 

vládnuť a o nás rozhodovať. 

(volebné miestnosti v našom 
meste sú na rovnakých mies tach 
ako v predchádzajúcich voľbách)
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tom čase a pod dohľadom), t. j. 
nešlo by o voľne dostupné ih-
risko pre širokú verejnosť ako 
je tomu dnes. V prípade, že sa 
mesto rozhodne pre zastrešenie 
existujúceho ihriska, dotácia od 
vlády by mala postačovať na 
tento projekt, resp. možno bude 
potrebné minimálne dofinanco-
vanie z rozpočtu mesta.

Nová hala na inom mieste
Druhé riešenie predstavuje 

výstavbu novej hokejbalovej 
haly na inom mieste. Tým 
miestom by mohlo byť miesto 
plánovanej športovej haly pri 
futbalovom štadióne alebo are-
ál bývalej kolkárne (kde sa síce 
uvažuje aj s „mestskou záhra-
dou“ – parkovou oddychovou 
zónou). Výhodou tohto riešenia 
je, že mesto získa športovú halu 
– určenú prioritne na hokejbal 
(s mantinelmi a hokejbalovým 
povrchom), ale využiteľnú aj 
pre iné športy ako viacúčelová 

Mesto získalo 300-tisíc EUR na hokejbalovú halu

hala, napr. bedminton, futbal, 
a pod. Zároveň by aj naše školy 
získali na telesnú výchovu ďal-
šiu „telocvičňu“, keďže obom 
školám nepostačuje. A nakoniec 
by ihrisko na Tatranskej ulici 
zostalo naďalej slúžiť svojmu 
účelu. Pri futbalovom štadióne 
už máme vybudované inžinier-
ske siete kapacitne aj pre novú 
halu vrátane kotolne. Rovnako 
je vybudované parkovisko pri 
futbalovom štadióne. Nevýho-
dou tohto riešenia je, že náklady 

budú predstavovať minimálne 
dvojnásobok sumy, ktorú mesto 
získalo ako dotáciu zo štátneho 
rozpočtu. „Takže našou úlohou 
je nájsť ďalšie mimorozpočto-
vé zdroje na výstavbu nového 
ihriska. Ak sa to nepodarí, tak 
sa vrátime k prvému riešeniu“, 
dodal primátor mesta. Ak sa 
mesto rozhodne pre zakrytie 
existujúcej plochy, tieto práce 
by sa mohli ukončiť už v tomto 
roku. V prípade výstavby novej 
haly by sa celý projekt pripravil 

v tomto roku a dokončenie sa 
odhaduje na budúci rok. 

O uvedených možnostiach 
bude primátor mesta diskuto-
vať tak s poslancami mestského 
zastupiteľstva, ako aj po zá-
stupcami hokejbalového klubu. 
Následne slovo dostanú pro-
jektanti, ktorí navrhnú obe rie-
šenia s predbežným finančným 
odhadom. A popri tom bude 
mesto uvažovať o spôsobe dofi-
nacovania tohto projektu, najmä 
jeho druhého riešenia. 

V dňoch 28. - 31. januára 2016 sa v Bratislave uskutočnil 22. ročník 
Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIA TOUR 
2016, ktorý patrí k najväčším výstavám cestovného ruchu v strednej 
Európe. Prešovský kraj mal veľkú spoločnú expozíciu, ktorú zabez-
pečovala Krajská organizácia cestovného ruchu so sídlom v Prešove. 
Súčasťou tejto expozície bola aj naša Oblastná organizácie cestov-
ného ruchu Tatry - Spiš - Pieniny (so sídlom v Kežmarku) a v rámci 
nej sa prezentovalo na tomto veľtrhu aj Mesto Spišská Belá, ktoré je 
členom tejto organizácie. Otvorenia veľtrhu sa zúčastnil aj primátor 
nášho mesta Štefan Bieľak. V prvý deň výstavy 28. januára boli odo-
vzdané ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za 
rok 2015. Ocenené osobnosti, produkty, zariadenia a zamestnanci 
cestovného ruchu si ceny prevzali z rúk predsedu Prešovského sa-
mosprávneho kraja Petra Chudíka a predsedu KOCR Severovýchod 
Slovenska Michala Sýkoru. 
Osobnosť CR (rozhodla odborná porota):
• Celoživotný prínos: František Odložilík, Norbert Frank
• Vzdelávanie: René Matlovič
• Podnikanie: Sylvia Holopová
NAJ produkt cestovného ruchu (rozhodla odborná porota):
• Aquaruthenia (Svidník) 
• Objavovanie Prešova 2015
• Tatry v pohybe
NAJ zariadenia CR (online hlasovanie):
•  NAJ kultúrne zariadenie: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej 
Ľubovni 

•  NAJ informačné zariadenie: Tatranská informačná kancelária – Starý 
Smokovec a Tatranská Lomnica

• NAJ reštaurácia: Zelený strom, Sabinov
• NAJ ubytovacie zariadenie: Hotel Bachledka**** Strachan, Ždiar
• NAJ kaviareň/bar/čajovňa: Libresso, Prešov
NAJ zamestnanci CR:
• NAJ kuchár: Tomáš Havrilla – Zwicker, Prešov
•  NAJ čašník, barista, barman, someliér: Jaroslav Katrenič, Boutique 

Hotel Hviezdoslav****, Kežmarok

Ocenenia však KOCR Severovýchod Slovenska nielen rozdávala, 
ale aj prijímala. Sekcia cestovného ruchu MDVRR SR vyhlásila Mi-
chala Sýkoru za osobnosť cestovného ruchu Slovenskej republiky 
za rok 2015. Starosta obce Štrba a predseda KOCR Severovýchod 
Slovenska si ocenenie prebral z rúk štátneho tajomníka Františka 
Palka. Ocenenie získal za významný prínos k rozvoju tatranského 
a podtatranského regiónu, ako aj za propagáciu Prešovského kraja 
doma i v zahraničí.

Projekt LEGENDARIUM, ktorý v roku 2015 pripravila KOCR 
Severovýchod Slovenska, získal cenu ministra dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v súťaži „Najlepšia 
inovácia v cestovnom ruchu“. Odbornou komisiou boli ocenené tri 
celoslovensky najúspešnejšie projekty, bez určenia poradia. Okrem 
toho, 1. februára získalo LEGENDARIUM aj ďalšie ocenenie. Ten-
toraz prvé miesto v kategórii Slovenské aplikácie súťaže Android 
Code 2015, o ktorom rozhodli odborníci  na mobilné aplikácie.

Veľtrh ITF Slovakia Tour 2016 v Bratislave

Počas jarných prázdnin (15. 
-19. 2. 2016) boli dvere Faceclu-
bu otvorené aj v doobedňajších 
hodinách a to od 9.00 do 12.00 h. 
Počas doobedia, kedy Faceclub 
navštevovali hlavne deti, nemali 
dvere chvíľku pokoja. Neustále 
sa otvárali a zatvárali. Dobro-
voľníci si doobeda pripravili pre 
deti rôzne spoločenské hry. Hral 
sa stolný futbal aj ping-pong, 

pozerala sa rozprávka či hrala 
schovávačka. Jarné prázdniny 
však boli pre Faceclub aj niečím 
novým. Počas prázdninového 
doobedia aj poobedia spoznal 
Faceclub mnoho nových tvári. 
Deti, ale aj mladých ľudí, prilákal 
do Faceclubu bohatý program, 
kamaráti a zvedavosť. 

Počas otvorenia Faceclubu 
v popoludňajších hodinách 

pokračoval klub tam, kde začal 
ráno. V klube bolo počas jeho 
otvorenia od 15.00 do 21.00 h 
nepretržite asi 30 - 45 detí a mla-
dých. Často prichádzaj[ deti do 
klubu už pol hodinu pred otvo-
rením, aby to boli práve oni, kto 
bude prvý v klube. 

V utorok sme začali s Ping-
-pongovým maratónom. 

Jarné prázdniny vo Faceclube

(Pokračovanie na 9. strane)

(Dokončenie z 1. strany)
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V JANUÁRI 2016
• narodili sa: Diana Lojeková, Melánia Krempaská.
• navždy nás opustili: Margita Vnenčáková vo veku 89 rokov, 

Anna Pudzisová vo veku 82 rokov, Cecília Neupauerová vo veku 
81 rokov, Mária Šťastná vo veku 77 rokov, Helena Kupčihová vo 
veku 76 rokov, Vladimír Ištok vo veku 64 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Alžbeta Friedová – 93 rokov, 
Mária Plavcová – 91 rokov, Margita Pavlíčková – 85 rokov, Edita 
Podolská – 80 rokov, Júlia Steigaufová – 75 rokov, Helena Svie-
chovičová – 75 rokov, Alojz Šelep – 75 rokov, Ľudmila Hudačková 
– 70 rokov.

V minulom čísle Spišskobelianskeho spravodaja (január 2016) sme 
omylom uverejnili mená jubilantov, ktorí svoje okrúhle narodeniny 
oslávia až v decembri 2016. Touto cestou sa ospravedlňujeme všetkým, 
ktorým sme pridali na veku jeden rok.

Teda V DECEMBRI 2015
• životného jubilea sa dožili: Mária Pisarčiková – 92 rokov, 

Emília Garaničová – 85 rokov, Margita Kulišiaková – 85 rokov, 
Andrej Dubec – 80 rokov, Jozef Koleják – 80 rokov, Vojtech Stupeň 
– 80 rokov, Ján Pieger – 75 rokov, Margita Rošková – 75 rokov, 
Peter Šmindák – 75 rokov, Marta Grillusová – 70 rokov, Štefan 
Mlynarčík – 70 rokov, Mariana Pavličková – 70 rokov.

Spoločenská kronika 

V dňoch 11. – 12. februára 
2016 sa zúčastnila delegácia 
z nášho mesta vedená primá-
torom mesta Štefanom Bieľa-
kom návštevy českého mesta 
Vysoké Mýto v Pardubickom 
kraji. Delegáciu mesta ďalej 
tvorili viceprimátor mesta Jozef 
Kuna, poslankyne mestského 
zastupiteľstva Daniela Deptová 
a Marta Britaňáková a zamest-
nankyne mestského úradu 
Janka Neupauerová a Alexan-
dra Olekšáková. Tejto návšteve 
predchádzalo osobné stretnutie 
primátora nášho mesta s vede-
ním mesta Vysoké Mýto počas 
návštevy Pardubického kraja 
v septembri 2015. Pardubický 
kraj je totiž partnerským krajom 
Prešovského kraja a primátor 
mesta ako podpredseda kraja 
navštívil vtedy aj Vysoké Mýto.  
Ako uviedol: „Mesto Vysoké 
Mýto mi učarovalo hneď počas 

Spišská Belá vo Vysokom Mýte

prvej návštevy, kedy sme obaja 
so starostom Vysokého Mýta 
konštatovali, že obe naše mestá 
nemajú žiadne partnerské mes-
tá na Slovensku, či v Čechách. 
Tak sme si vymenili niekoľko 
e-mailov a ja som prijal pozva-
nie na priateľskú návštevu od 
starostu mesta Vysoké Mýto 
Františka Jiraského.“  Mesto 
Vysoké Mýto má 12 tisíc oby-
vateľov a nachádza sa v okrese 
Ústi n/Orlíci, ktorý pred rokom 
1989 bol partnerským okresom 
okresu Poprad.

Počas dvoch dní strávených 
v tomto malebnom meste, kto-
ré leží uprostred Pardubického 
kraja, sa naša delegácia zozná-
mila s chodom a modernými 
priestormi Mestského úradu, 
mestskými inštitúciami (v meste 
sa nachádzajú 4 materské školy, 
6 základných škôl a 5 stredných 
škôl), turistickými atrakciami 

mesta (Múzeum českého karo-
sářství), s bohatou vysokomýt-
skou históriou a jej pamiatkami, 
s početnými športovými mož-

• Zľava: Mgr. Jan Vlček (tajomník MsÚ vo Vysokom Mýte), Mgr. Janka Neupauerová, Daniela Deptová, Mgr. 
Marta Britaňáková, JUDr. Štefan Bieľak, Ing. František Jiraský (starosta Vysokého Mýta), MUDr. Jiřina Šafrová 
(poslankyňa mestského zastupiteľstva vo Vysokom Mýte), Jozef Kuna, Mgr. Marie Lněničková (vedúca odde-
lenia kancelárie tajomníka vo Vysokom Mýte), PhDr. Alexandra Olekšáková a Ing. Roman Baťa (vicestarosta 
Vysokého Mýta).

nosťami v meste (športcentrum, 
plavecký bazén, autodróm, ....) 
a priemyslom v meste (sídli tu 
Iveco Czech Republic, a. s.). 

Po vzájomných dialógoch 
medzi zástupcami oboch miest 
došlo k zhodnému konštatova-
niu, že Slovensko a Česko toho 
majú stále mnoho spoločného 
a bude prínosom pre obidve 
strany, ak sa tieto vzájomné 
sympatie medzi mestami pre-
hĺbia do dlhodobého vzťahu, 
ktorý časom vytvorí pevné väz-
by nielen medzi mestami, ale aj 
medzi školami, športovcami, či 
mestskými organizáciami, teda 
medzi ľuďmi žijúcimi v našich 
mestách. Na koniec návštevy sa 
primátor nášho mesta poďako-
val za príjemné a užitočné dva 
dni strávené vo Vysokom Mýte 
a zároveň pozval vedenie mesta 
na oficiálnu návštevu Sp. Belej.

• Nové zábradlie na moste v Strážkach na štátnej ceste 1/66 koncom januára 
zrealizovala Slovenská správa ciest na základe podnetu nášho mesta.
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Pracovné miesto
Mesto Spišská Belá prijme do trvalého pracovného pomeru 

zamestnanca stavebného úradu v Spišskej Belej 
(na plný pracovný úväzok). Nástup možný ihneď. 

Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť na výkon štátnej 
správy na úseku stavebného konania alebo ukončené vysokoškol-
ské vzdelanie stavebného zamerania. 
Viac informácií na tel. č. 052/468 05 23 (Ing. Peter Novák) 
peter.novak@spisskabela.sk alebo na tel. 052/468 05 11.

Začiatkom februára sa začali 
rekonštrukčné práce na budove 
bývalej Materskej školy na Let-
nej ulici v Spišskej Belej. Mesto 
získalo na opravu strechy dotá-
ciu z ministerstva školstva (zo 
štátneho rozpočtu) vo výške 
60 000 €. 

„Predmetná strecha je v ha-
varijnom stave, pôvodná škridla 
ešte zo začiatku 20. storočia bola 
úplne poškodená a do budovy 
nám začalo čoraz silnejšie za-
tekať. Na mnohých miestach je 
poškodený aj samotný drevený 
krov a preto sme museli preru-
šiť vyučovanie v tejto budove”, 
uviedol primátor mesta Štefan 
Bieľak. Budovu spravuje Zá-
kladná škola na Štefánikovej 
ulici v Spišskej Belej, no pre 

7. februára 2016 sa konalo 
v Kaštieli Strážky už jedenás-
te fašiangové posedenie pre 
dôchodcov. Priestory pre túto 
akciu dala k dispozícii kaste-
lánka Mgr. Šelepová. Tak ako aj 
po iné roky, aj tento rok sa toto 
posedenie konalo pod záštitou 
primátora Spišskej Belej JUDr. 
Štefana Bieľaka, ktorý bol spolu 

s manželkou čestným hosťom. 
Medzi hosťami nechýbali ani 
pán farár Peter Petrek. Samozrej-
me nechýbali ani naše klientky, 
seniori z Klubu dôchodcov a se-
niori zo Strážok, Spišskej Belej, 
Slovenskej Vsi a Krížovej Vsi. 

Fašiangové posedenie otvori-
la uvítaním a krátkym príhovo-
rom Mgr. Renáta Charitunová, 

vedúca ZOS. Po jej úvodných 
slovách sa prihovoril všetkým 
hosťom aj primátor mesta. 
Samotný program pripravili 
zamestnanci nášho zariadenia 
a seniori z nájomných bytov 
v Strážkach. V programe sme 
sa zabavili na vystúpení ma-
žoretiek a pri speve imitátorky 
Heleny Vrtichovej. Účinkujúci 
boli za ich odvahu odmenení 
veterníkmi, ktoré boli sponzo-
rované p. Šperkovou z cukrárne 
Fontána. Do programu sa zapo-
jil aj beliansky Klub dôchodcov, 
ktorý nám spestril program 
fašiangovým pochodom ma-
siek. Ľudová rozprávačka, pre-
oblečená za muža, rozosmiala 
tiež nejednu tvár. Živá hudba 
Zamiškovcov rovnako spestrila 

Fašiangové posedenie dôchodcov

celé podujatie a vniesla zábavu 
aj do neskorých večerných hodín 
prostredníctvom tanca a spevu. 

Za pohostenie ďakujeme 
sponzorom: p. Mešár, Veľko-
sklad ovocia a zeleniny – za 
poskytnuté ovocie a zeleninu, 
z ktorej sa pripravili chutné 
šaláty a ovocné misy, ďalej p. 
Kušmirek, Potraviny Reľov a 
firma Proflexikom z Huncoviec, 
ktorá nám poskytla víno, mäso 
a iné potraviny, z ktorých sa pri-
pravili švédske stoly. Spokojní, 
natešení, odreagovaní seniori 
odchádzali domov s dobrou 
náladou, čo nás zamestnancov 
hrialo pri srdci a boli sme radi, 
že sa táto akcia vydarila... opäť!

Alena Konkoľová,
zamestnankyňa ZOS

Ping-pong sa hral nepretrži-
te od 16.00 do 20.00 h. Najväčší 
úspech mala počas jarných 
prázdnin akcia z názvom 
Milujem Slovensko, ktorá sa 
uskutočnila v stredu 17. 2. 
2016. Tejto aktivity sa zúčast-
nilo mnoho nových detí, ktoré 
mali možnosť spoznať Faceclub 
práve cez Milujem Slovensko. 
Záujem o túto akciu bol taký 
veľký, že sme ju zorganizovali 
aj vo štvrtok a to z rovnakým 
výsledkom a klubom naplne-
ným do prasknutia. Vo štvrtok 

sme mali okrem neplánovanej 
akcie Milujem Slovensko aj 
plánované Kreatívne dielne. 
Dielni sa zúčastnili hlavné deti 
a mladý, ktorý boli vo Faceclube 
po prví krát, a vyrobili si krásne 
ružičky z papiera. 

Veľká vďaka patrí hlavne 
dobrovoľníkom, ktorý si počas 
prázdnin našli voľný čas a veno-
vali ho deťom a mladým v klu-
be. Boli to nádherné prázdniny, 
kedy Faceclub plnil svoje posla-
nie na 200 % a ponúkal mladým 
nezabudnuteľné zážitky. 

Anton Kováčik

Jarné prázdniny vo Faceclube
(Dokončenie zo 7. strany)

Začali sa opravy strechy 
bývalej materskej školy

zlý technický stav ju v súčas-
nosti nevyužíva na vyučovanie 
svojich žiakov. Mesto získalo 
uvedené financie na základe 
opakovaných žiadosti mesta na 
riešenie havarijného stavu tejto 
strechy a na základe rokovaní 
primátora mesta na ministerstve 
školstva. Uvedené financie boli 
poskytnuté koncom decembra 
2015 a musia sa vyčerpať na 
uvedený účel do konca marca 
2016. Ako nová krytina bude 
po konzultácii s Krajským pa-
miatkovým úradom v Prešove 
(pracovisko Poprad) použitá 
krytina z pálenej hliny zn. Ton-
dach (podobná tej doterajšej 
krytine).  Stavebné práce reali-
zuje miestna firma - Mestský 
podnik Spišská Belá s. r. o.
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Dňa 28. januára 2016 pre-
zident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska prijal predstavi-
teľov Združenia miest a obcí 
Slovenska. 

Súčasťou delegácie repre-
zentujúcej ZMOS boli členovia 
Rady ZMOS-u a tiež štatutári 
miest a obcí, ktoré navštívil 
prezident Andrej Kiska a za-

Prijatie u prezidenta SR

mestnanci Kancelárie ZMOS. 
Medzi prítomnými bol aj 
primátor nášho mesta Štefan 
Bieľak. Predseda ZMOS Michal 
Sýkora v príhovore priblížil 
históriu, poslanie a úlohy ZMOS 
a zároveň vyzdvihol konštruk-
tívnu spoluprácu s hlavou štátu. 
„Prajem všetkým spoločne, aby 
nás dnešné stretnutie vnútor-

ne obohatilo a prinieslo nové 
impulzy a motiváciu do našej  
ďalšej práce v prospech tých, 
ktorých ako priamo volení 
predstavitelia zastupujeme, 
v prospech občanov našich 
miest a obcí a v konečnom 
dôsledku v prospech všetkých 
občanov Slovenskej republi-
ky,“ uviedol v závere svojho 

príhovoru Michal Sýkora. Pre-
zidentovi Slovenskej republiky 
zároveň daroval Encyklopédiu 
miest a obcí a  obraz maliara z  
podtatranského regiónu Pavla 
Wavreka – Augustový pod-
večer nad Vysokými Tatrami. 
Jeho motívom je vyobrazenie 
pohľadu na Belianske Tatry od 
Zamaguria. 
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Dňa 18. februára 2016 pred-
seda Prešovského samosprávne-
ho kraja Peter Chudík navštívil 
Kežmarský hrad, v ktorom sídli 
Múzeum v Kežmarku. Uvedené 
múzeum sa už niekoľko rokov 
pokúša riešiť nevyhovujúcu 
situáciu na hrade v súvislosti 
s jeho odvlhčením.  Uvedeného 
rokovania sa zúčastnil aj pod-
predseda PSK a primátor Spiš-
skej Belej Štefan Bieľak, primátor 
mesta Kežmarok Ján Ferenčák 
a poslanec NR SR Peter Gaži. 
Cieľom toho stretnutia bolo 
prerokovať možnosti a postup 
obnovy hradu a jeho častí.  

Na výjazdovom zasadnutí 
vlády SR v Kežmarku dňa 
10. 2. 2016 dostal Prešovský 
samosprávny kraj zo štátneho 
rozpočtu pre svoje múzeum 

Kežmarský hrad sa bude postupne obnovovať

Viac 

aktuálnych 

informácií 

hľadajte 

na stránke 

mesta

v Kežmarku dotáciu 250 000 
EUR, ktorá by mala ísť na od-
vlhčenie hradu z nádvoria a na 
obnovu fasády. Po obhliadke 
hradu s riaditeľkou múzea 
Erikou Cintulovou sa predseda 
PSK dohodol na spustení prvej 
etapy rekonštrukcie múzea (hra-
du). V nej by mali byť zahrnuté 
práce na odvlhčení hradu z ná-
dvoria, rekonštrukcia fasády 
nádvoria a vstupnej veže. Prvá 
etapa obnovy hradu vychádza 
na takmer 543 000 EUR. Z tejto 
sumy 250 000 EUR predstavuje 
dotácia od vlády a zvyšných 
293 000 EUR bude PSK financo-
vať z vlastných zdrojov, čo však 
ešte musia schváliť poslanci za-
stupiteľstva PSK.  V ďalšej druhej 
etape projektu (asi v roku 2017) 
by mali byť zahrnuté práce na 
odvlhčení administratívnej časti 
múzea a parkánového múru.  
Od roku 2004 PSK investoval 
do hradu postupne už takmer 
800 000 EUR.  Okrem tohto 
múzeum získalo aj v rámci do-
tačného systému Ministerstva 
kultúry SR od roku 2004 do roku 
2015 viac ako 71 tisíc EUR. Prvá 
etapa uvedených prác sa začne 
zrealizovať ešte v tomto roku.  

Kežmarský hrad je majet-
kom PSK, ktorý je zároveň aj 
zriaďovateľom múzea v ňom. 
Hrad je unikátny, ide o jediný 
hrad v strednej Európe, ktorý 
sa nachádza v centre mesta. 
Minulý rok navštívilo toto 
múzeum 37-tisíc návštevníkov, 
okrem stálej expozície si mohli 
vychutnať viacero zaujímavých 
podujatí, ako napríklad divadel-
né predstavenia v hrade i na jeho 
nádvorí, koncerty, premietanie 
filmov a podobne.  Obľube sa už 
niekoľko rokov tešia aj podujatia 
Rozprávky na hrade a Krvavé 
dejiny na hrade počas festivalu 
Európske ľudové remeslo.

• Predseda PSK Peter Chudík (vpravo) si prezrel Kežmarský hrad. 
Snímka: internet

www.spisskabela.sk
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Stredná odborná škola
Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok

E-mail: sekretariat@soskk.sk www.soskk.sk tel., fax: + 421 52 4523040

4-ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou
2682 K mechanik počítačových sietí (SJL, MAT)
4243 M mechanizácia pôdohospodárstva (SJL, BIO)
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena (SJL, BIO)

2-ročné nadstavbové štúdium
2952 L výroba potravín
3757 L dopravná prevádzka
6403 L podnikanie v remeslách a službách

4-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou
2977 H cukrár kuchár
2978 H cukrár pekár
2956 H mäsiar lahôdkar

3-ročné učebné odbory ukončené záverečnou skúškou
2487 H autoopravár

- 01 mechanik
- 02 elektrikár

2964 H cukrár
3680 H podlahár

2-ročné učebné odbory
2982 F potravinárska výroba
3161 F praktická žena
3383 F spracovanie dreva
3686 F stavebná výroba
4579 F lesná výroba
6449 F technické služby v autoservise

Kritériá pre prijatie uchádzača:
Uchádzači o študijné odbory vykonajú prijímaciu skúšku testovou formou z profilových predmetov. 
Uchádzači o 2-, 3- a 4- ročné učebné odbory budú prijatí bez prijímacej skúšky.
Podmienkou je zdravotná spôsobilosť pre zvolený odbor a úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. 
Pre dvojročný učebný odbor dovŕšený vek 15 rokov.

Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta Spišská 
Belá počas 2. svetovej vojny, sa 27. januára 2016 konal 
pietny akt kladenia vencov, najprv pri pamätnej tabuli 
venovanej padlým počas 2. svetovej vojny, ktorá je osadená 
na budove mestského úradu.  Následne aj pri soche Par-
tizána v parku pri evanjelickom kostole si prítomní uctili 
pamiatku všetkých obetí 2. svetovej vojny, nielen tých, 
ktorých mená sú uvedené na tomto pamätníku. Tejto piet-
nej spomienky sa zúčastnili členovia miestnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, primátor 
mesta Štefan Bieľak, zástupcovia mestského úradu a žia-
ci z oboch základných škôl v našom meste. Ako uviedol 
primátor mesta vo svojom krátkom príhovore: „V našom 
meste okrem uvedených 2 pietnych miest, máme ešte jed-
no, ktoré symbolizuje udalosti 2. svetovej vojny – hrob 
neznámeho sovietskeho vojaka na mestskom cintoríne, 
ktorý mesto minulý rok zrekonštruovalo“.  

Spomienka na oslobodenie mesta

Boli sme na návšteve v škol-
skej jedálni na Štefánikovej ulici. 

Školská jedáleň ako synonymum zdravej výživy
Už pri vstupe do budovy sa nás 
zmocnili milé spomienky na det-

ské časy, keď sme s aktovkou na 
chrbte vstupujúc do budovy je-
dálne dúfali, že práve dnes budú 
na obed buchty na pare. Privítali 
nás šikovné kuchárky a vedúca 
jedálne p. Božena Nebusová, 
ktorá pozná mnoho detských 
stravníkov po mene a v jedálni 
pracuje už jedenásť rokov. Prí-
jemná vôňa čerstvo navareného 
jedla, pestré priestory a hlavne 
zdravé obedy, ktoré sú zákla-
dom detskej stravy - toto všetko 
je súčasťou školskej jedálne. 

Pestré priestory a zohratý 
kuchársky tím

Školská jedáleň na Štefáni-
kovej ulici je k dispozícii pre 
svojich stravníkov už viac ako 
50 rokov. Za ten čas sa v budove 
vystriedalo už hádam aj zopár 

tisícok stravníkov. Vystriedal 
sa aj inventár školskej jedálne. 
Strohé biele stoličky a stoly boli 
nahradené pestrými modro-
-oranžovými. Steny takisto hý-
ria farbami a takmer z každej 
strany sa na nás usmievajú roz-
právkové bytosti, ktoré ochotne 
namaľovala dcéra p. Nebusovej, 
talentovaná Katka. Mnohí si ur-
čite pamätáme nepríjemné hli-
níkové príbory, ale aj tie sú už 
minulosťou. Všetko, čo by len 
kúsoček mohlo ohroziť zdravie 
našich ratolestí, je nenávratne 
preč. Priestranná a veselá jedá-
leň nás veľmi očarila a tak sme 
boli prirodzene zvedaví aj na 
„zákulisie,“ teda miesto, ktoré 
od jedálne delí len malé známe 
okienko, cez ktoré sa k malým • Dievčatá sa zhodli, že im v jedálni chutí všetko, aj hovädzie na záhorácky 

spôsob.
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hladným stravníkom dostáva 
teplé jedlo. Týmto zákulisím je 
kuchyňa, pôsobisko troch zruč-
ných kuchárok, p. Tarnoczyovej, 
p. Dobešovej a p. Bernatekovej, 
ktoré už na prvý pohľad pôso-
bia ako zohratý tím. A niet sa 
čomu čudovať, dve z troch už 
totiž pôsobia v školskej jedálni 
takmer 36 rokov. Tieto roky sú 
ich tromfom, pretože za ten čas 
už presne vedia, ktorými jedlami 
deťom ulahodia. 

Zdravá strava je na prvom 
mieste

V školskej jedálni nájdete 
na tanieri v priebehu mesiaca 
rôzne jedlá. Všetky majú však 
niečo spoločné a teda sú čerstvé, 
zdravé, výživné a najmä navare-
né s láskou. „Ak si uvedomíme, 
že obed predstavuje až 35 % z ce-
lodennej stravy, ktorú má dieťa 
prijať, je veľmi dôležité, aby mu 
to bolo vštepované v rodinnom 
kruhu už od útleho detstva. 
U nás podávame kompletný 
obed a teda polievku, druhé 
jedlo a zabezpečíme aj pitný re-
žim,“ zdôrazňuje p. Nebusová. 
„Rovnako dôležité je, aby bola 
táto strava rôznorodá a bohatá 
na vlákninu, vitamíny, bielko-
viny, sacharidy i tuky a my tieto 
podmienky spĺňame. V jedálni 
varíme jedlá, ktoré deti možno 
niekedy nepoznajú z domu 
a toto vidím ako našu výhodu. 
Je prospešné, ak sa deti naučia 
jesť pestro. Na jedálnom lístku 
u nás nájdete všetky druhy mias 
– kuracie, morčacie, hovädzie, 
rybacie, ako aj rôzne prílohy 
k nim. Zelenina a ovocie sú tiež 
významnou zložkou jedálneho 
lístka. To však neznamená, že 
u nás deti nenájdu v ponuke 
hranolky alebo niečo sladké. 
Áno, sporadicky podávame aj 
deťmi obľúbené hranolky, veď 

tiež ich chceme potešiť, avšak 
dbáme na to, aby to nebolo čas-
to. Veľmi obľúbené sú aj múčne 
piatky, kedy máme na obed 
napr. buchty na pare. Tu sa ale 
snažím, aby k obedu dostalo 
dieťa aj nejaké ovocie, aby bola 
vyváženosť stravy zachovaná. 
Veľký význam prikladám aj 
polievkam. Teplá polievka to-
tiž vytvorí v žalúdku vhodné 
prostredie na strávenie tuhej 
stravy, zároveň zahreje a osvieži. 
Mnoho detí, hlavne starších, ute-
ká k okienku po druhé jedlo bez 
zjedenia polievky. Vždy sa ich 
snažíme upozorniť práve na to, 
že aj polievka je veľmi dôležitá 
a je potrebné ju jesť pravidelne. 
Je napríklad radosť pozerať na 
menšie deti, tie papkajú posluš-
ne,“ dodáva ďalej.

„Éčka“ a glutaman sodný sú 
tabu

 „U nás sa deťom podáva 
zdravá, pestrá a vyvážená 
strava. Varíme výlučne jedlá 
bez umelých prísad, tzv. „éčka“ 
alebo glutaman sodný u nás 
nenájdete,“ prízvukuje p. 
Nebusová, „ak za mnou príde 
dodávateľ a ponúkne mi napr. 
omáčku v prášku, slušne ho 
odmietnem. Takéto jedlá v našej 
jedálni miesto nemajú. Osobne 
dbám na výber potravín, ktoré 
stravníkom podávame“ dodáva 
ďalej. 

Najedia sa tu všetci
Školská jedáleň na Štefániko-

vej ulici má dvere otvorené aj pre 
stravníkov s rôznymi tráviacimi 
ochoreniami, aj keď momentálne 
nemajú prihlásené žiadne deti 
s týmto problémom. „Snažíme 
sa vyjsť v ústrety všetkým. Ak 
by prišlo dieťa, ktoré takéto 
ochorenie má a mamička mu 
dá jedlo do obedára, radi mu 
ho prihrejeme. Ak by sa našla 

skupinka minimálne šiestich 
detí s tráviacim ochorením, 
určite by sme požiadavke variť 
špeciálne upravené jedlo vyho-
veli,“ vysvetľuje p. Nebusová. 
Školská jedáleň ponúka stravu 
okrem žiakov a učiteľov aj pre 
iných stravníkov. Radi by priví-
tali napr. aj dôchodcov, ktorí by 
si za kvalitnú a zdravú stravu 
zaplatili 2,41 €.

200 obedov denne
Denne sa v jedálni navarí 

približne 200 obedov, aj keď 
zapísaných stravníkov je pri-
bližne 230. Stane sa však, že sa 
niekto vopred odhlási z obeda, 
čo vôbec nie je problém. Nie je 
totiž podmienkou stravovať sa 
v školskej  jedálni každý deň. Je 
časté, že niektoré deti navšte-
vujú jedáleň len v určité dni, 
napr. keď majú školské krúžky. 
V školskej jedálni sa dieťa, ktoré 
navštevuje 1. stupeň ZŠ naje za 
1,10€ za obed a žiak 2. stupňa 
ZŠ za 1,16 € za obed. Vždy 
dostane stravník stravu v plnej 
hodnote tejto sumy. Ako vraví 
p. Nebusová: „Z dlhoročnej 
praxe viem posúdiť, kedy je 

cena obeda nižšia a vtedy dáme 
k obedu stravníkovi aj nejaké 
ovocie, jogurt alebo cereálnu 
tyčinku.“

Ochutnali sme aj my
Navštíviť miesto, kde sa kaž-

dý deň varí čerstvé jedlo pre 200 
stravníkov a neochutnať ho? To 
jednoducho nejde dokopy... Na-
šťastie sme túto možnosť dostali 
aj my - a teda náš primátor a re-
daktorka Spišskobelianskeho 
spravodaja Alexandra. A veru 
že to stálo za to! Ochutnať 
parené buchty s čokoládou, 
špenátovú polievku, hovädzie 
s fazuľou na záhorácky spô-
sob, bolo lahodným zážitkom. 
Milým momentom bolo zbadať 
v ponuke aj cícerovú polievku, 
ktorá sa za „našich“ čias v re-
pertoári jedální nenachádzala. 
Veď príďte a ochutnajte sami, 
neoľutujete. 

Týždenný jedálny lístok si 
môžete vždy pozrieť na www:
eskoly.sk/stefanikova19/jedalen

Jedáleň je otvorená počas 
školského roku od pondelka 
do piatku v čase od 11.30 hod. 
– 14.00 h.

• Parené buchy s lekvárom na tradičný múčny piatok. V ten deň sa usmieva 
v jedálni každý.

• Malí hladní stravníci zo školskej družiny.

O Z N Á M E N I E
o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 2 

územného plánu mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá ako príslušný orgán územného plánovania v 
zmysle § 16 a v súlade s § 19b ods. 1 písm. a) a § 30 zákona  č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

o z n a m u j e

začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 2 
územného plánu mesta Spišská Belá

Územnoplánovacie návrhy spoločne s územnoplánovacím 
podkladom je potrebné predložiť písomne v termíne do 30. 
marca 2016 na adresu: Mesto Spišská Belá, mestský úrad, 
Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho 
rozvoja, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
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Fašiangy sú symbolom vese-
losti, zábavy a hodovania. Také 
boli fašiangy v minulosti a také 
sú aj dnes - obdobie od Troch 
kráľov až do polnoci pred Po-
polcovou stredou.  Je to aj čas 

Fašiangový karneval v Základnej škole J. M. Petzvala 

detských karnevalov. Jeden 
z nich sa uskutočnil  v piatok 
5. 2. 2016 na našej Základnej 
škole J. M. Petzvala. Medzi 
mnohými maskami, strašidla-
mi a príšerami nechýbali 

dobré víly, čoraz populárnejší 
Spiderman, Lego či Mimoni. 
Vďaka veľkému počtu sponzo-
rov odmeny si odnieslo tridsať 
masiek, ktoré ocenila odborná 
porota v zložení rodičov a pe-

dagógov. Tá sa zameriavala 
najmä na originalitu masiek. 
Okrem vecných cien si každé 
dieťa odnieslo aj sladkú od-
menu.

SPONZORI  KARNEVALU:
Gemza  Gabriel- Potraviny 
Sp. Belá, Mešár  Ján – Dekor 
- drogéria Sp. Belá, Mešár  
Maroš - Veľkosklad ovocia 
a zeleniny Spišská Belá, Pajer 
Damián – Remeslá Sp. Belá, 
Gaľa  Rastislav – Penzión Koli-
ba Tatranská kotlina, D. Rojko 
– Reštaurácia V mlyne, Sp. Belá, 
Deptová Dana – VÚB, Sp. Belá, 
Lukáš Hotary - Zipser Net, Sp. 
Belá, Pavol Kravárik – EXES 
Huncovce, Peter Frankovský 
– KRaF, Spišská Belá. Srdečná 
vďaka sponzorom !

ZŠ J. M. Petzvala

Bábkové divadelné predstavenie rozvíja u detí  predstavivosť, 
tvorivé vnímanie a cítenie. V porovnaní s televíznym prežívaním 
príbehu existuje diametrálne odlišný vplyv na jeho vnútorné preží-
vanie. Dieťa je schopné sa ihneď stotožniť so svojím hrdinom.  Takýto 
zážitok sme pripravili aj pre našich najmenších žiakov z prvého 
stupňa za dosiahnuté výsledky v prvom polroku školského roka 
2015/2016. Žiaci sa mohli vžiť do krásneho príbehu levice Lindy 
a hrocha Huga, ktorí sa vydali na dobrodružnú cestu hľadať toho 
najlepšieho kamaráta. Počas svojej cesty zažívali neopakovateľné 
stretnutia a všakovaké dobrodružstvá, smiešne, vážne, ale aj ne-
bezpečné chvíle. Ako to celé skončilo? Hugo a Linda si uvedomili, 
že mnohokrát hľadáme niečo čo máme bližšie než na konci nosa. 
Pochopili, že toho najlepšieho priateľa majú pri sebe. Aj naši žiaci si 
uvedomili, že šťastný je ten, kto má priateľov a smie byť priateľom 
iných.

Za krásny zážitok ďakujeme divadelnému súboru Hoki –Poki so 
scénografiou a bábkami Mgr. art. Kristíny Hroznovej a účinkujúcim 
Mgr. art. Marcelovi Cebulovi a Mgr. Dominike Barabasovej.

ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá

V kultúrnom dome v Podo-
línci sa 9. februára 2016 konal 
už šiesty ročník Maslenice, 
zaujímavého podujatia pre 
všetkých priaznivcov ruského 
slova a zábavy, na ktorom sa 
vďaka pozvaniu organizátora 
- SOŠ sv. Klementa Hofbauera 
- zúčastnili aj žiaci zo ZŠ J. 
M. Petzvala v našom meste. 
Deviatačka Zuzka Zastková so 
svojimi spolužiačkami okúzlila 
publikum v Podolínci interpre-
táciou ruských piesní populárnej 

Veselo bolo na Maslenici
popovej ukrajinskej speváčky 
Ani Lorak. Zaujali však aj ďal-
ší účinkujúci zo základných 
a stredných škôl Ľubovnian-
skeho okresu, ktorí  sa v pestrom 
programe moderovanom pani 
Vjačeslavou Sabovou, dušou 
tohto podujatia, predstavili s 
ruskými básničkami, riekan-
kami, pesničkami či tanečným 
vystúpením. V improvizovanom 
salóne krásy dievčatá česali a 
krášlili budúce kaderníčky a 
kozmetičky. Nádejní kuchári 

zo SOŠ zasa pripravili výborné 
palacinky a šišky, ktorých bolo 
požehnane a všetkým chutili. 

V Podolínci sme opäť strávili 
veľmi príjemné dopoludnie.

 Mgr. Ingrid Vasjuková

Divadelné predstavenie pre 
najmenších na ZŠ Štefánikova

Čo je Maslenica?
Maslenica je najstarší ruský ľudový sviatok s koreňmi ešte v pred-

kresťanskom Rusku. Rusi Maslenicu oslavujú týždeň. Spotrebujú veľa 
masla, mliečnych výrobkov a rýb. Typickým masleničným jedlom sú okrúhle 
palacinky, po rusky bliny, ktoré majú tvar slnka. Mäso Rusi v tom čase 
pravdepodobne nejedia, pripravujú sa na pôst. Je to čas stretnutí so sused-
mi, príbuznými, priateľmi, čas na lásku a zábavu. 
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Slovenská národná galéria 
Kaštieľ Strážky v spolupráci 
s organizáciou Človek v ohro-
zení  pozýva žiakov základných  
škôl, študentov stredných škôl 
a širokú verejnosť na premietanie 
dokumentárnych filmov. Už po 
šiestykrát dostanú v Strážkach 
priestor dokumentárne filmy, 
a to v rámci Ozvien festivalu 
Jeden svet na Slovensku.

V renesančnom kaštieli sa už 
šiesty rok premietajú dokumen-
tárne filmy. Tie poukazujú na 
aktuálne spoločenské problémy 
spôsobom, ktorý je často odlišný 
ako ten, ktorý nám predostierajú 
médiá. Často ich nechceme vi-
dieť, alebo nemáme možnosť do 
nich nahliadnuť hlbšie.„Zaostriť 
zrak na stereotypné a povrchné 
vnímanie sveta okolo nás, ale 
aj na neférové vzťahy naprieč 
planétou. Aj to je cieľom 16. roč-

níka Medzinárodného festivalu 
dokumentárnych filmov Jeden 
svet. Festival premietne v 8 fil-
mových sekciách 100 projekcií 
zo Slovenska aj spoza hraníc, 
tak ako každý rok reflektuje na 
aktuálne témy v spoločnosti.“ 

povedala riaditeľka festivalu 
Nora Beňáková. Jeden svet ani 
tento rok nezabudol na deti 
a pripravil pre nešpeciálnu ko-
lekciu filmov. Snímky zaradené 
do tejto sekcie hovoria o ich 
rovesníkoch, ktorí majú menej 
šťastia. Žijú v chudobe, utekajú 
z domovov pred vojnou, zachra-
ňujú svoje mesto pred nezmysel-
ným ničením.Návrat k prírode, 
prirodzenej strave. Aktívny 
život a pohyb aj v skutočne po-
kročilom veku. To sú novodobé 
trendy, ktoré vyznáva stále viac 
ľudí, ktorí patria do sekcie filmov  
Môj život inak.  Zimbabwe, Irán, 
Hongkong, ale aj Ukrajina, Bie-
lorusko, Rusko... Sloboda a de-
mokracia sú v týchto krajinách 
ťažko dosiahnuteľné, ak nie 
celkom nemožné méty. Žijú tam 
však obdivuhodní ľudia, ktorí sa 
nevzdávajú. O nich sú filmy za-
radené v sekcii Cesta k slobode. 
Kto sú však tí utečenci, ktorých 
sa tak obávame? Dozviete sa 
z filmov v sekcii  Rozmanitosť 

v nás, ktorá ponúkne aj snímky 
o menšinách a inakosti, ktorá 
nás môže obohatiť. Prečo sa mla-
dí ľudia pridávajú k radikálom 
z Islamského štátu? Ako to bolo 
s vojnou v Iraku? A je morálne 
obhajovať vojnového zločinca 
z čias vojny v bývalej Juhoslávii? 
Máte právo to vedieť!

Večerné kino
Pre priaznivcov kina a doku-

mentárnych filmov sú vyhradené 
štyri soboty (27. 2., 5. 3., 12. 3., 
19. 3.), počas ktorých si môžu 
pozrieť domáce, ale aj zahra-
ničné filmy, s českým dabingom 
alebo titulkami.Večerné kino pre 
verejnosť sa začína vždy o 18. 
hodine, plánované sú aj debaty 
s hosťami, ktorí prinesú na danú 
problematiku iný pohľad. 

Premietanie pre školy
Dokumentárne filmy ponúka-

jú témy, ktoré sú zaujímavé aj pre 
žiakov. Do kaštieľa môžu prísť 
žiaci základných škôl a študenti 
stredných škôl počas písomných 
maturít (14. –18. marec 2016). Ho-
voriť o aktuálnych problémoch 
v spoločnosti je niekedy príliš 
zložité. Ľudia sa zvyčajne tvária 
ľahostajne, alebo nemajú čas sa 
nimi zaoberať. Počas festivalu 
sa spája príjemné s poučným. 
Digitálna kultúra, ktorá je dnes 
taká obľúbená, sa snaží v ľuďoch 
prebudiť aktivitu smerom k rie-
šeniu problémov zaujímavým 
a netradičným spôsobom a v ne-
poslednom rade, ponúka relax, 
ktorý si môžeme dopriať. 

Príďte aj Vy na Jeden!
Denisa Jurišicová

PROGRAM
27. február/sobota
•  18.00 Hrdá napriek chudobe (Holandsko, 2013), 20 min. CZ 

dabing
• 18.30 Stopy v snehu (Slovensko, 2015), 52 min.
5. marec/sobota
• 18.00 Sugar blues (Česko, 2014) 79 min., CZ dabing
• 19.30 Jem, teda som (Belgicko,2009) 26 min. SK titulky
12. marec/sobota
•  18.00 Toto je exil – denníky detských utečencov (Francúzsko, 

2015) 56 min. SK titulky
• 19.00 Jednoduché šťastie (Slovensko, 2014) 30 min.
19. marec/ sobota
•  18.00 Život podľa Václava Havla (Francúzsko, ČR, 2014) 70 

min.CZ dabing

Ozveny festivalu JEDEN SVET v Kaštieli Strážky

V dňoch 8. až 12. februára 
2016 sa žiaci 7. ročníka ZŠ J. M. 
Petzvala, pod vedením vedúcej 
kurzu Mgr. D. Džuganovej a in-
štruktorov Mgr. A. Kriššákovej, 
Mgr. Z. Tyborovej a Mgr. J. 
Dobeša zúčastnili lyžiarskeho 
kurzu v lyžiarskom stredisku 
Skicentrum Strednica v Ždiari. 

Vďaka dotáciám MŠVVaŠ 
SR sa lyžiarskeho kurzu zú-
častnilo 49 žiakov, ktorí mali 
zabezpečené: skipasy, stravo-
vanie, požičanie lyžiarskeho 
výstroja a dopravu. Vzhľadom 
na to, že v blízkom okolí školy 
sa nachádzajú viaceré lyžiarske 
strediská, zvolili sme denné 

Čaro pod Belianskymi Tatrami

dochádzanie z domova na 
lyžiarske svahy. Nám najviac 
učarovali tie pod Ždiarskou 
Vidlou a Havranom.Aj keď v 
prvé dni nám počasie, čo sa 
týka snehu, veľmi neprialo, 
zato v ďalšej polovici týždňa 
nám to vynahradilo čerstvou 
nádielkou. Aj vedenie akciovej 
spoločnosti nám veľmi vyšlo 
v ústrety, k dispozícií sme mali 
vykurovaný priestor na oddych, 
stravovanie, aj odkladanie ly-
žiarskeho výstroja. Verím, že 
všetkým zúčastneným sa pobyt 
v prírode páčil, že žiaci si od-
niesli nové zážitky, skúsenosti 
a odmenou pre inštruktorov 

bol pohľad na všetkýchnašich 
lyžujúcichsa žiakov. Všetkým 
zainteresovaným touto cestou 

ďakujeme a tešíme sa na budú-
ce.  Mgr. Anna Kriššáková, 

zástupkyňa školy

V piatok 12. februára zorganizovali učitelia a študenti Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Deň otvorených dverí spojený už so 
siedmym celoškolským projektovým dňom. Tentoraz si gymnazisti 
pripravili prezentácie regiónov Slovenska.

Návštevníci mali možnosť v tento deň poznávať našu krajinu 
všetkými zmyslami. Hneď po vstupe do budovy ich privítali 
dievčatá v ľudovom kroji a ponúkli ich chlebom a soľou, tak ako 
to bolo na Slovensku v minulosti zvykom. Každá jedna trieda 
vybrala špecialitu svojho regiónu, tak si hostia pochutnali na de-
mikáte, lokšiach, pirohoch, radostníku či pagáčoch. Ulahodili sme 
aj sluchu, keďže celou školou sa niesol spev ľudových piesní a hra 
na hudobné nástroje. Oči vnímali krásu slovenskej prírody, miest, 
dedín, stavieb, ľudových krojov, ktoré sa boli súčasťou každej jednej 
expozície. Nezabudlo sa ani na slávnych rodákov, ktorí sa preslávili 
nielen doma, ale aj v zahraničí. 

Kto v tento deň navštívil gymnázium, neľutoval. A možno mnohí 
získali aj dobré tipy na letnú dovolenku, keďže študentom sa poda-
rilo z toho ich regiónu vybrať to naj.      Mgr. Andrea Petrášková

Slovensko pod jednou strechou



Spišskobeliansky spravodajFEBRUÁR 2016

16

Mesto uvažuje o novom mies-
te pre nový cintorín. Pripravuje 
zmeny a doplnky územného 

Kde bude nový cintorín?
plánu mesta č. 2 a v rámci toho 
sa otvorí diskusia aj o umiest-
není nového cintorína. Aj keď 

kapacita súčasného cintorína 
sa odhaduje min. na ďalších 15 
rokov, v územnom pláne treba 

určiť plochu, ktorá sa bude 
rezervovať do budúcna pre 
nový cintorín. Súčasný územný 
plán mesta navrhuje umiestniť 
nový cintorín v lokalite za 
prevádzkou Baliarní obchodu. 
Vznikla však požiadavka na 
nájdenie vhodnejšieho miesta 
pre budúci cintorín. Zatiaľ sú 
uvažované 2 nové lokality: 
Alternatíva 1 – medzi Spišskou 
Belou a Strážkami pri štátnej ces-
te 1/66 – pokračovanie ul. SNP. 
Alternatíva 2 – za Belianskymi 
kúpeľmi smerom na Strážky. 
Dôvodom na hľadanie nového 
umiestnenia cintorína je nájde-
nie lepšie dostupného územia 
(miesta) z hľadiska dopravy 
ako aj peších, a rovnako aj vy-
budovanie 1 spoločného cinto-
rína pre Spišskú Belú a Strážky. 
Čo vy na to? Aký je váš názor 
na nové umiestnenie cintorína? 
Alebo je iné vhodnejšie miesto? 
Dajte vedieť (napíšte). 

• 22. februára 2016 uplynulo 27 rokov od slávnostného otvorenia Obchod-
ného domu v Spišskej Belej. (Viac pamätných fotografií nájdete na stránke 
mesta Spišská Belá, na Facebooku).

Aj tento rok sa v Spišskej Be-
lej konala detská spevácka súťaž 
Miss Bábika, ktorá má v našom 
meste niekoľkoročnú tradíciu. 
Súťaž v sebe nesie krásne po-
solstvo, ktorým je udržiavanie 
folklóru a ľudových tradícií 
nášho regiónu a rozvíjanie lá-
sky k nemu u našich najmlad-
ších. V neposlednom rade dáva 
žiakom možnosť prezentovať 
svoj talent aj verejne. Dopolud-
nia, 22. februára, sa v mestskej 
kinosále stretlo 26 dievčat 
a jeden chlapček, ktorí zahodili 
svoju trému a predviedli nám 
čarovné vystúpenia, z ktorých 
sálala radosť zo spevu. O pekné 
spestrenie súťaže sa postarali aj 
účinkujúci, ktorí vystupovali 

v tradičných slovenských ľudo-
vých krojoch. Do vystúpení sa 
zapájali aj niektorí pedagógovia, 
ktorí sprevádzali svojich žiakov 
hudobným nástrojom. 

Súťažilo sa v troch kategóri-
ách: deti z najstaršieho oddele-
nia MŠ, žiaci 1. ročníka ZŠ a žiaci 
2. ročníka ZŠ. Do súťaže sa za-
pojili základné školy a materské 
školy zo Spišskej Belej, Krížovej 
Vsi, Toporca, Slovenskej Vsi 
a Lendaku.

Porota v zložení Mgr. Zuzka 
Pavličková, Slávka Pisarčíková 
a Mgr. Janka Šavelová sa na 
záver súťaže zhodla, že vybrať 
výhercu bolo nesmierne ťažké, 
pretože všetci účinkujúci spieva-
li nádherne. Napokon rozhodla 

porota nasledovne:
Prvá kategória - 1. miesto: 

Klára Neupauerová (MŠ Len-
dak), 2. miesto: Eva Ferenčáko-
vá, Marko Majerčák (MŠ Krížová 
Ves), 3. miesto Zuzana Halčino-
vá (MŠ Spišská Belá)

Druhá kategória - 1. miesto: 
Rebeka Šolcová (ZŠ Štefániková 
Spišská Belá), 2. miesto: Nela 
Ferencková (ZŠ J. M. Petzvala 
Spišská Belá), 3. miesto: Natália 
Strakuľová (ZŠ Toporec)

Tretia kategória - 1. miesto: 
Darina Polhošová (ZŠ Štefániko-
vá Spišská Belá), 2. miesto: Lívia 

Gildeinová (ZŠ Slovenská Ves), 
3. miesto: Blažena Halčinová (ZŠ 
Lendak)

Malí speváci, ktorí sa v súťa-
ži umiestnili, si prevzali diplom 
a vecné ceny. Ani ostatní však 
domov neodišli naprázdno 
a odniesli si diplom za účasť 
a sladkú odmenu. Výhercom 
blahoželáme a zároveň všetkým 
účinkujúcim ďakujeme za účasť. 
Veríme, že budete v rozvíjaní 
svojho speváckeho talentu 
pokračovať a budete v sebe aj 
naďalej pestovať lásku s slo-
venským tradíciám.

Mladí speváci ukázali svoj talent a lásku k tradíciám

Stalo sa pred 27 rokmi
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10. januára 
Takmer dve hodiny po 

polnoci väčšina ľudí zvykne spať, 
ale nájde sa aj dosť takých, ktorí 
namiesto odpočinku hľadajú 
spôsob, ako sa zbaviť prebytočnej 
energie. Pokiaľ sa pokojne bavia, 
či už na diskotéke, alebo v bare, je 
to v poriadku. Problém nastane 
vtedy, keď často krát posilnení 
alkoholom začnú obracať svoju 
silu proti verejnoprospešným za-
riadeniam, alebo iným spôsobom 
narušia verejný poriadok. Inak 
tomu nebolo ani v uvedenú noc, 
keď hliadka MsP pristihla Jakuba 
Š. z Tatranských Matliarov, kto-
rý na ulici SNP vedľa predajne 
Gerbera najprv kopol do odpad-
kového koša a následne hodil 
na cestu prázdnu fľašu. Policajti 
mu na mieste vysvetlili, že také-
to konanie v našom meste nie je 
tolerované a vyzvali ho, aby ich 
nasledoval na oddelenie MsP 
za účelom podania vysvetlenia 
k spáchanému priestupku. Ne-
spratník sa síce pokúsil hliadku 
presvedčiť, že bez zatykača ho 
nemôžu nikam odviesť, ale ani 
sa nenazdal a v zmysle zákona 

o obecnej polícii bol predvedený 
na oddelenie, kde vychladol a 
požadované vysvetlenie nako-
niec  podal. 

11. januára 
Takzvané ovocné víno zjav-

ne nemá nič spoločné s ovocím 
a je to skôr zmes chemických 
látok a cukru, ktoré dokážu 
navodiť pocit blaženosti u jeho 
konzumentov. Žiaľ, nie vždy sa 
po jeho požití vyplavia endorfíny 
a občas sa stane, že sa človek pod 
jeho vplyvom zmení na agreso-
ra. Igor S. alias „Pán prsteňov“ 
z Hviezdoslavovej ulice a Vladi-
mír F. z ulice Slnečnej by o tom 
vedeli rozprávať, nakoľko sa v 
uvedený deň v popoludňajších 
hodinách pod vplyvom tohto 
lahodného moku transformo-
vali na bojovníkov a pustili sa 
do pästného súboja rovno pod 
oknami Mestského úradu. Skôr, 
ako si stihli vážnejšie ublížiť sa na 
základe telefonického oznámenia 
na miesto dostavila hliadka MsP 
a bitku ukončila. Obaja aktéri 
v snahe vyhnúť sa problémom 
s Mestskou políciou požiadali, 

aby vec doriešili policajti z OO 
PZ Spišská Belá. Obaja boli za 
svoje počínanie prejednaní v 
správnom konaní.

12. januára 
Krátko poobede bolo na od-

delení MsP prijaté oznámenie, že 
na Družstevnej ulici za predajňou 
Gerbera postáva trojica podnapi-
tých mladých mužov, ktorí tam 
popíjajú lacné ovocné víno. Po 
dostavení sa hliadky na miesto 
bolo zistené, že ide o mladíkov 
z obce Výborná Vladimíra M., 
Jána H. a mlad. Michala M. Muži 
si boli vedomí, že požívaním al-
koholu na verejne prístupnom 
mieste v meste Spišská Belá 
sa dopúšťajú priestupku, ale z 
uvedeného porušenia zákona 
si zjavne nerobili ťažkú hlavu 
a prichádzajúcich policajtov sa 
spýtali, ako ich chcú riešiť, keď 
oni sú traja a teda v presile. Od-
poveď na seba nenechala dlho 
čakať a za pár sekúnd už všetci 
sedeli naložení v služobnom 
vozidle bez akejkoľvek snahy 
klásť policajtom ďalší odpor. 
Za spáchané priestupky boli 

všetkým zúčastneným uložené 
blokové pokuty a neplnoletý 
člen „partie“ bude za požitie 
alkoholického nápoja navyše 
riešený v správnom konaní. 

28. januára 
V dopoludňajších hodinách 

bolo na oddelení MsP prijaté 
oznámenie, že po Mierovej ulici 
sa pohybuje dvojica podozri-
vých mužov, ktorý systematicky 
prechádzajú bytové domy a 
ponúkajú obyvateľom lacnejšie 
energie. Hliadka sa okamžite 
po prijatí informácie presunula 
na uvedené sídlisko, kde sa jej 
v krátkom čase podarilo podo-
zrivú dvojicu nájsť a preveriť, či 
sa nejedná o podvodníkov. Podo-
zrenie, sa našťastie nepotvrdilo, 
nakoľko sa kontrolované osoby 
preukázali platnými dokladmi, 
ktoré ich na uvedenú činnosť 
oprávňovali. Určite však treba 
vyzdvihnúť všímavosť občanov, 
ktorým podobné situácie nie sú 
ľahostajné a nedôverujú hociko-
mu, kto im zaklope na dvere...   
 Spracoval: 

kolektív príslušníkov MsP

Z denníka mestskej polície

Modernizácia cesty na Zamagurie bude pokračovať
Dňa 18. februára 2016 predse-

da Prešovského samosprávneho 
kraja (ďalej len PSK) Peter Chu-
dík navštívil okres Kežmarok 
a v rámci tejto návštevy aj Obec 
Slovenskú Ves. Cieľom stretnutia 
bola kontrola doposiaľ zrealizo-
vaných niekoľkých cestných 
projektov zameraných na moder-
nizáciu cesty 2. triedy zo Spišskej 
Belej do Spišskej Starej Vsi, ktorá 
je majetkom a v správe PSK. Uve-
deného stretnutia sa zúčastnil aj 
podpredseda PSK a primátor 

Na svojom zasadnutí dňa 
25. februára 2016 mestské 
zastupiteľstvo v Spišskej Belej 
schválilo predaj hasičského 
auta zn. KAROSA LIAZ 101 L, 
rok výroby 1986 kupujúcemu 
- Obci Huncovce za kúpnu 
cenu 1 EUR. A tak predmetné 
hasičské vozidlo bude naďalej 
slúžiť svojmu účelu – pre po-
treby riešenia mimoriadnych 
situácii (nielen požiarov) v obci 
Huncovce a v jej okolí. Samotný 
odpredaj vozidla navrhli spiš-
skobelianski dobrovoľní hasiči 
po diskusii s primátorom mesta. 

nášho mesta Štefan Bieľak, ďalej 
primátor mesta Spišská Stará Ves 
a poslanec PSK Jozef Harabin, 
poslanec Národnej Rady SR Peter 
Gaži, riaditeľ SUC PSK Vladimír 
Kozák, prednostka Okresného 
úradu v Kežmarku Anna Tká-
čiková a starosta obce Slovenská 
Ves Stanislav Gallik. Na tomto 
stretnutí sa diskutovalo aj o sú-
časnej realizácii rekonštrukcie 
mosta za Slovenskou Vsou, 
ktorá je financovaná z rozpočtu 
PSK a ktorá bude ukončená na 

jar tohto roka. Predseda PSK in-
formoval aj o schválenej investí-
cii na opravu tejto cesty priamo 
v obci Slovenská Ves, ktorá bola 
poškodená povodňou a zosu-
vom regulácie blízkeho potoka, 
čím došlo k strhnutiu aj časti 
tejto cesty. Táto rekonštrukcia 
cesty bola schválená v zastupi-
teľstve PSK minulý rok a bude 
sa zrealizovať v tomto roku (ak 
bude úspešne zrealizované ve-
rejné obstarávanie). Okrem toho 
predseda PSK informoval o pri-

pravovanom projekte na pokra-
čovanie modernizácie tejto cesty 
v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovensko - Poľská 
republika 2014 - 2020. Na túto 
cestu sa plánuje preinvestovať 
z fondov EÚ suma cca 1,5 mil. 
EUR. Príprava tohto projektu 
bola schválená následne na za-
sadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 
23. 2. 2016. Do konca mája 2016 
sa podá tento projekt a výsledok 
hodnotenia tohto projektu bude 
známy koncom tohto roka.

Predaj hasičského auta hasičom do Huncoviec
Dôvodom pre odpredaj bolo, že 
belianski hasiči pred 3 mesiacmi 
bezodplatne získali zrepasované 
vozidlo TATRA 148 a okrem neho 
majú naďalej hasičské cisternové 
vozidlo zn. ŠKODA LIAZ RTO 
a takéto 2 cisternové autá im po-
stačujú.  Preto vozidlo KAROSA 
LIAZ nepotrebujú pre svoju 
ďalšiu činnosť. Avšak vozidlo 
je v stave, že môže naďalej plniť 
svoje úlohy, preto dobrovoľní 
hasiči hľadali hasičský zbor, 
ktorému by toto vozidlo mohli 
„darovať“ a zároveň kde by toto 
vozidlo malo aj svoje uplatnenie 

a že sa oň budú aj náležite starať. 
A tak po diskusii našich hasičov 
s hasičmi z Huncoviec, ktorí 
nemajú žiadne hasičské vozidlo, 
navrhli naši dobrovoľní hasiči 
„darovať“ toto vozidlo hasičom 
z Huncoviec. Vozidlo sa odpredá 
za 1 EUR, nakoľko mesto Spiš-
ská Belá nadobudlo predmetné 
vozidlo bezodplatne (prevodom 
zo štátu – od profesionálnych ha-
sičov v Kežmarku) pred takmer 
6 rokmi. A tak poslanci rozhodli 
o odpredaji za symbolickú cenu, 
keďže darovanie majetku mesta 
podľa prijatých zásad mesta nie 

je možné (musí byť predaj aspoň 
za symbolické 1 EUR). Avšak to, 
čo naši miestni hasiči budú potre-
bovať, je kúpa staršieho (zacho-
valého) 9-miestneho osobného 
vozidla na tzv. technické zásahy 
a teda najmä na prepravu väčšie-
ho počtu hasičov k zásahu (napr. 
lesné požiare, povodne, a pod.). 
Túto otázku otvoril na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva Maroš 
Vaverčák, poslanec a zároveň 
predseda dobrovoľných hasičov 
v našom meste. Touto požiadav-
kou sa budú poslanci zaoberať na 
svojom zasadnutí v apríli 2016.
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc 
príde... jedna z najznámejších 
a na Slovensku najrozšíre-
nejších fašiangových pesni-
čiek. Obdobie od Troch kráľov 
do Popolcovej stredy nazýva-
me fašiangy. Neodmysliteľnou 
súčasťou fašiangov sú tradičné 
plesy a karnevaly. Aj naši žiaci 
sa v piatok 5. 2. 2016 dobre za-
bávali, pripravili si fašiangovú 
zábavu s maskami. Masky boli 
naozaj veľmi nápadité a vybrať 
tú najkrajšiu mala porota ťažké. 

Ako sme fašiangovali

Súťažilo sa v dvoch kategóriách 
- individuálna maska a kolektív-
na maska. Žiaci prvého stupňa 
sa prezentovali väčšinou in-
dividuálne, ale žiaci druhého 
stupňa si vymysleli aj zaujímavé 
kolektívne masky. Po vyhodno-
tení  a odovzdaní cien sa všetci 
dobre zabávali, o hudbu sa 
postarali naši šikovní ôsmaci. 
Všetkým, ktorí sa karnevalu 
zúčastnili a pomohli ho pripra-
viť, ďakujeme.

ZŠ Štefánikova 19

Štvrtý ples Faceclubu, ktorý 
sa konal 23. 1. 2016 v priestoroch 
Faceclubu nad lekárňou, bol 
tématicky venovaný kráľom 
a kráľovnám.

Už ste zabudli, aké je to byť 
kráľom a kráľovnou? Účastníci 
plesu Faceclubu si to pripome-
nuli. Medzi povinnú výbavu na 
ples patrili pre dámy korunky 
a pre pánov motýliky. Prečo 
bola téma plesu takáto vysvet-
ľoval vedúci nízkoprahového 
centra pre deti a rodinu Fa-
ceclub Anton Kováčik. Aj tento 
rok hľadali v klube tému, ktorá 
by vystihla tohtoročný ples naj-
lepšie. O téme hovorili najmä na 
stretkách s dobrovoľníkmi, ktorí 
si sami navrhovali témy a téma 
kráľovského večera s menšími 
obmenami sa ujala. Kováčik  
uviedol: „Chceli sme dať každé-
mu, kto prišiel na ples pocítiť, že 
je pre nás dôležitý a významný. 
Mladým sa téma páčila, pretože 
momentálne žijú v období, keď 
potrebujú cítiť svoju hodnotu 
a toto bol čas, keď sa každý 
na chvíľu stal kráľom a krá-
ľovnou.“

Povinnosťou pre účastníkov 
plesu boli motýliky pre kráľov 
a korunky pre kráľovné plesu 
Prečo sa takto rozhodli, vysvetlil 
Kováčik: „ chceli sme, aby účast-
níci plesu dali o sebe vedieť, že 

sú kráľmi a kráľovnami. U žien 
to bolo ľahšie, pretože tým sme 
dali korunky. U pánov to bolo 
zložitejšie, ale nakoniec sme sa 
zhodli na tom, že kravata sa nosí 
na každý ples, ale motýlikov si 
nedajú páni len tak, pretože to 
nie je až také bežné a tak sme 
sa rozhodli takto zvýrazniť, že 
sú kráľmi.Mladí, ktorí boli na 
plese nám  povedali, prečo sa 
vôbec rozhodli ísť na takýto 
ples. „Moje rozhodnutie bolo 
také spontánne. Pôvodne som 
chcela byť doma a robiť na jed-
nom projekte, ale nakoniec som 
sa rozhodla ísť a neľutujem“ :) 
povedala Baška (19).

„Na ples som šiel, pretože 
som chcel vedieť, aký je ples vo 

Faceclube. Som veľmi rád, že 
som ho videl a aj zažil. Mohol 
som byť s mojimi priateľmi a 
zabávať sa až do rána. Najlep-
šie bolo podľa mňa tancovanie. 
Celkovo mám radosť, že som na 
plese bol,“ vysvetlil Jožko (17).

Slávka (17), uviedla: „Tento 
rok som sa rozhodla ísť na ples, 
pretože som minulý rok nebola a 
chcela som to vyskúšať. Páčila sa 
mi myšlienka, že ples bude bez 
alkoholu. Keďže klub považujem 
za svoju súčasť, aj preto som sa ho 
rozhodla uprednostniť klubácky 
ples pre ostatnými.“

 Na plese sa mládež ako 
na každom plese zabávala, 

jedli, ale najviac sa im páčila 
atmosféra, ako povedal Jožko: 
„ mne sa páčil najviac čas po 
plese, keď ľudia odchádzali, tá 
atmosféra, keď sme tu zostali 
a upratovali,“

Matejovi sa na plese najviac 
páčilo volenie kráľa a kráľov-
nej a kráľovského páru, tak 
tiež tombola, ktorá bola dobré 
pripravená a najlepšia časť 
programu bola partička, ktorú 
hrali sami účastníci plesu.“ 

Denise sa na plese páčila 
zmena atmosféry. Bola tam 
super atmoška a bolo to super 
uvoľnenie po všetkých písom-
kách v škole. Vďaka naším 
fotografom mám spomienky aj 
na papieri.

 V programe večera bolo 
zahrnuté aj hlasovanie o kráľa 
a kráľovnú plesu a potom aj 
o kráľovský pár. Kráľovským 
párom 4. plesu Faceclubu sa 
vďaka hlasom plesajúcich stali 
Matúš Monka a Júlia Želonková. 
Kráľovnou plesu sa stala Helena 
Zadžorová a s najväčším počtom 
hlasov sa kráľom plesu jedno-
značne stal Matej Knieszner.

Okrem dobrej zábavy a jedla 
si každý z návštevníkov odnie-
sol tombolu.

Eleonóra Olšavská

Večer pre kráľov a kráľovné

Aj napriek tomu, že patril 
predposledný februárový týž-
deň jarným prázdninám, sa žiaci 
našich základných škôl rozhodli 

predsa len školské budovy nav-
štíviť. A to celkom dobrovoľne 
a s úsmevom na perách. Pre 

Žiaci základných škôl sa počas 
jarných prázdnin nenudili

(Pokračovanie na 20. strane)

• Kreatívne práce v ZUŠ.
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Aj v tomto školskom roku 
sa naša škola ZŠ Štefánikova 
zapojili už do 9.  ročníka celo-
slovenskej vedomostnej súťaže, 
v ktorej naši žiaci zažiarili titul-
mi Všetkovedkov učeň, Expert 
a Top Expert. 

O titul Všetkovedko bo-
jovalo 12 544 žiakov z celého 
Slovenska. Z našej školy sa do 

VŠETKOVEDKO a EXPERT GENIALITY SHOW

tejto súťaže zapojilo 12 žiakov 
a najúspešnejší bol žiak 2.A 
triedy Šimon Suchý, v rámci 
Slovenska sa umiestnil na krás-
nom 31. mieste. 

Do súťaže Expert sa zapojilo 
v rámci celého Slovenska 9 210 
zo 419 škôl. V našej škole bojova-
lo o titul Expert 14 žiakov. Titul 
TOP EXPERT získal žiak 8.A 
triedy  Samuel Putovný a titul 
EXPERT si vybojovala žiačka 
7.A triedy Monika Grichová. 

Cieľom súťaže bolo dopriať 
žiakom radosť z hry, súťaženia 
a úspechu, umožniť im pred-
viesť, čo všetko vedia, dať im 
možnosť skúsiť, ako si poradia 
v neznámej a záťažovej situácii.

Sme presvedčení, že zapojiť 
žiakov do súťaže malo veľký 
zmysel. Nielen preto, že si 
mohli svoje vedomosti porov-
nať s inými žiakmi, ale aj preto, 
že získali skúsenosti dôležité pre 
ďalšie štúdium – prácu s textom, 

odpoveďovým hárkom, vyskú-
šali si, či dokážu v správnej 
chvíli podať ten najlepší výkon. 
Spomienkou pre všetkých 
žiakov bol získaný diplom 
nálepka a uhlomer. Tí najlepší 
boli odmenení aj cenami, ktorý-
mi ich odmenila naša škola za 

reprezentovanie a veľký úspech. 
Všetkým žiakom blahoželáme 
a už teraz sa tešíme na ďalší 
ročník tejto súťaže.

Koordinátorky súťaže: 
Mgr. Darina Karabová, 
Mgr. Alica Kušionová 
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Naše mesto sa teší už nie-
koľkoročnej aktívnej spolupráci 
s partnerským mestom Ożarów 
v Poľsku. V rámci týchto dob-
rých vzťahov pozval primátor 
Ożarówa Marcin Majcher náš 
volejbalový tím OLD BOYS 
Spišská Belá, aby sa zúčastnil 
ich tradičného volejbalového 
turnaja O pohár primátora 
mesta. Samotný turnaj sa konal 
30. januára 2016 v Ożarówe 
a o putovný pohár zabojovali 
tri poľské družstvá - Ozarow, 
Ćmielow,  Sandomierz a naše 
belianske družstvo Old Boys. 

Volejbalový turnaj v našom 
partnerskom meste

Po napínavých zápasoch napo-
kon vyhralo naše družstvo a tak 
poputoval tento krát pohár pre 
víťaza až na Slovensko. Delegá-
ciu nášho mesta tvorili okrem 
volejbalového tímu aj Jozef Kuna 
ako vedúci výpravy a poslanci 
mestského zastupiteľstva Maroš 
Vaverčák a Lukáš Hotary.

Primátor mesta Štefan Bieľak 
ďakuje nášmu tímu za vzornú 
reprezentáciu mesta Spišská 
Belá v zahraničí.

Konečné poradie: 1. Spišská 
Belá, 2. Ożarów, 3. Ćmielow, 4. 
Sandomierz

• MŠK Slavoj Spišská Belá bojuje o postup do 2. slovenskej stolnotenisovej 
ligy - záber z derby zápasu so susednou Slovenskou Vsou. 

KOMU MÔŽETE DAROVAŤ ČASŤ ZO
SVOJEJ DANE (tzv. 2 %) V NAŠOM MESTE?

• Mestský športový klub Slavoj Spišská Belá
•  Moje mesto Spišská Belá, občianske združenie Mesta 

Spišská Belá (zamerané na sociálnu pomoc)
•  DUKÁTIK, občianske združenie pri Materskej škole 

Spišská Belá
• Jaskyniarska skupina Spišská Belá
• Automotoklub Spišská Belá
• Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá
• Občianske združenie pri ZUŠ Spišská Belá
• Rodičovské združenie pri ZŠ J. M. Petzvala
• Združenie rodičov ZŠ na Štefánikovej ulici
• Zlatá rybka Spišská Belá pri Špeciálnej ZŠ Sp. Belá
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Žiaci základných škôl sa počas jarných prázdnin nenudili

• Florbalový turnaj v telecvični ZŠ J. M. Petzvala.

Centrum voľného času 
v Kežmarku zorganizovalo 
9. februára 2016 v priestoroch 
ZŠ Dr. D. Fischera 2, v Kež-
marku 8. ročník dejepisnej 

olympiády. V tejto olympiáde 
sa našim žiakom už tradične 
darí. Reprezentovalo nás 7 žia-
kov. V  C kategórií (9. ročník) 
Sára Fabiánová a Marek Šoltés, 
v D kategórií (8. ročník) Klau-
dia Zatkovská a Peter Žiga,  
v E kategórií (7. ročník) Matúš 
Andráš a v F kategórií (6. roč-
ník) Jakub Reľovský a Marco 
Fabián. Úspešnými riešiteľmi 
boli 3 žiaci.

 Najvýraznejší úspech do-
siahla žiačka 8. ročníka Klaudia 
Zatkovská, ktorá vyhrala svoju 
kategóriu a postupuje do kraj-
ského kola. Pekné umiestnenia 
dosiahli aj žiaci 9. ročníka. Ma-
rek Šoltés obsadil tretie miesto 
a Sára Fabiánová v rovnakej 
kategórii štvrté miesto. Meno-
vaným žiakom ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu školy 
a srdečne gratulujeme. 

Klaudii Zatkovskej prajeme 
veľa úspechov na krajskom kole 
31. marca 2016 v Prešove.

Dr. Juraj Tomeček

Žiaci zo ZŠ Petzvala sa opäť 
presadili

www.spisskabela.sk

všetkých žiakov belianskych zá-
kladných škôl bolitotiž v dňoch 
od 15. 2. – 19. 2. 2016 pripravené 
rôzne voľnočasové aktivity, kto-
ré prebiehali v ZŠ J. M. Petzva-
la, ZŠ Štefánikovej, ZUŠ a CVČ 
pod dozorom pedagógov týchto 
škôl. Nemálo aktivít ponúkal aj 
Faceclub. Ponuka bola nad-
mieru pestrá. Žiaci si vyberali 
spomedzi športových disciplín 
ako futbal, florbal, bedminton, 
vybíjaná, hokejbal,pingpong či 
štafetová olympiáda a na svoje 
si prišli aj nadšenci tanca a ki-
nematografie. Viacerí učitelia 
sa zhodli, že tieto aktivity mali 

medzi žiakmi úspech. Rovnako 
spokojní sú učitelia aj s účasťou 
na týchto prevažne športových 
akciách, ako uvádza aj RNDr. 
Valek, učiteľ ZŠ J. M. Petzvala: 
„V telocvični sme organizovali 
turnaj vo florbale, ktorého sa 
zúčastnilo 30 žiakov.“ Florba-
lový turnaj zožal veľký úspech 
aj v ZŠ Štefánikovej, kam si ho 
prišiel zahrať približne rovnaký 
počet žiakov. Spokojní s účasťou 
boli aj v ZUŠ: „Prvý deň jarných 
prázdnin sme v Základnej 
umeleckej škole premietali roz-
právky s hudobnými motívmi. 
Následne nato sa malí hudob-
níci podieľali na tvorbe zvuku 

k nemému filmu pomocou 
ľahko ovládateľných  hudob-
ných nástrojov. Účastné boli  aj 
deti,ktoré ZUŠ v súčasnosti ne-
navštevujú. Veríme, že aj to ich 
posunie bližšie k nám a už teraz 
sa tešíme na ďalšie stretnutia,“ 
sumarizuje riaditeľka ZUŠ Mgr. 
Pavličková. V piatok 19. februá-

ra sa konal v telocvični ZŠ 
Štefánikovej tanečný workshop 
s Wandou, kde si prišli v rytme 
hip-hopu zatancovať v troch 
etapách pod vedením skúsenej 
lektorky deti všetkých ročníkov. 
V ten istý deň sa v telocvični 
ZŠ J. M. Petzvala organizoval aj 
turnaj v bedmintone, na ktorom 
si zahrali aj samotní učitelia. „Te-
šíme sa, že si naši žiaci prišli za-
hrať bedminton aj počas jarných 
prázdnin,“ pochvaľuje aktívnych 
žiakov Mgr. Džuganová zo ZŠ J. 
M. Petzvala. Pozitívne rekapi-
tuluje priebeh celého týždňa aj 
zamestnankyňa školského úradu 
Mgr. Svocáková: „Deťom bolo 
ponúknutých celkovo 19 aktivít 
rôzneho charakteru. Až 210 detí 
sa do týchto pripravených akti-
vítzapojilo, z toho niektoré sa zú-
častňovali na akciách opakovane 
v priebehu celého týždňa, čo nás 
veľmi teší.“


