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• V sobotu 4. júna 2016 sa ná-
mestie pred mestským úradom 
ponorilo do vôní gulášu, o ktoré 
sa postarali účastníci súťaže vo 
varení gulášu o Spišskobeliansky 
kotlík. Súťaže sa zúčastnili: víťaz-
ný Kiki team Sp. Belá, Balamuty 
Sp. Belá, Automotoklub Sp. Belá 
+ Racing klub, divadelníci z The-
atrobalans Sp. Belá, Chovatelia 
Sp. Belá, MŠK Sp. Belá – Bed-
mintonový oddiel, Stoláriky Sp. 
Belá, MŠK Sp. Belá – Stolnote-
nisový oddiel, Face club Sp. Belá, 
MŠK Sp. Belá – Futbalový oddiel, 
GKT Sp. Belá, Katolícka jednota 
Sp. Belá, Mesto Sp. Belá, Rybári 
Sp. Belá, Dobrovoľný hasičský 
zbor Sp. Belá, Jaskyniari Sp. 
Belá, Angels a JMG Stav. 
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Na pozíciu riaditeľky zá-
kladnej školy ste nastúpili 
v školskom roku 2014/2015. 
Aké zmeny sa udiali v škole 
počas týchto rokov?

- Počas tohto obdobia sme 
začali estetickou úpravou tried 
a chodieb – doplnenie moder-
nými presklenými nástenkami, 
zakúpenie nových šatňových 
skriniek a realizovali sme mno-
hé úpravy a opravy priestorov 
školy ako napríklad - protišmy-
kový náter v telocvični a výmena 
radiátorov a podlahy v telocvič-
ni a jej vymaľovanie, zariadenie 
priestorov pre upratovačky, 
oprava odpadovej kanalizácie, 
modernizácia priestorov sociál-
nych zariadení, realizácia výme-
ny obloženia schodišťa z PVC 
za keramickú dlažbu, výmena 
podláh v triedach, vytvorenie 
samostatných priestorov pre 
sekretariát a úprava kancelárie 
pre zástupkyne. V najbližšej bu-
dúcnosti plánujeme uskutočniť 
prístavbu a zakrytie vstupného 
schodištia školy. Naša škola 
v spolupráci s mestom získala 
finančnú dotáciu na prístavbu, 
zrekonštruovanie a zmoderni-
zovanie priestorov telocvične. 
Snažíme sa do povedomia oby-
vateľov nášho mesta dostať, že 
sme síce vekom starou školou, 
ale s moderným a inovatívnym 
spôsobom výchovy a vzdelá-
vania. 

Pani riaditeľka, ako by ste 
charakterizovali ZŠ Štefáni-
kovu?

- Naša škola má bohatú his-
tóriu tak na žiakov, učiteľov ako 
aj na zážitky a veľké premeny. 
Od nepamäti tu vždy pôsobili 
skvelí učitelia, ktorí vychová-
vali svojich žiakov s láskou 
a porozumením, ale aj prísnym 
pohľadom a dôrazom na vzde-
lanie. Škola aj napriek ťažkým 
a náročným podmienkam vy-
chovala množstvo osobností, 
ktoré sa presadili v kultúrnej, 

vedeckej, spoločenskej či už 
v politickej sfére. Som vďačná 
všetkým našim žiakom, ktorí 
šíria dobre meno školy a stále sa 
k nej s láskou hlásia. Spomínam 
si na časy, kedy žiaci nemali také 
materiálne vybavenie a pomôc-
ky na vyučovanie, ale ich chuť 
a dravosť vzdelávať sa bola o to 
väčšia a dosahovali veľmi dobré 
výsledky. Hoci naša škola patrí 
medzi najstaršie školy v širokom 
okolí, duchom vždy napredova-
la trendom vyučovania a vedela 
sa prispôsobiť svojej dobe. V sú-
časnosti ju pomaly pretvárame 
na modernú školu 21. storočia, 
aj napriek tomu, že prvý dojem 
z ulice navádza okolie stále na 
názov „stará škola“ – ako ju 
nazývate, ale prvé kroky do jej 
priestorov vás presvedčia o opa-
ku. Triedy sú vybavené najmo-
dernejšou didaktickou techni-
kou, novými pomôckami, ktoré 
využívajú naši kreatívni učitelia. 
Okrem atraktívnych povinných 
vyučovacích hodín realizujeme 
pre žiakov množstvo mimoškol-
ských aktivít, do ktorých zapá-
jame aj rodičov, starých rodičov 

i deti z materskej školy. Tieto 
aktivity sú všestranne zamera-
né – športové, environmentálne, 
umelecké, kultúrno–historické 
a iné. Zdravú súťaživosť pod-
porujeme aj zápoleniami medzi 
triedami. Som hrdá na svojich 
žiakov, napríklad členov klubu 
LIMBA, ktorých nebolo treba 
podnecovať k plneniu úloh vy-

plývajúcich z aktivít „Stromu 
života“ a sami boli aj sú inici-
átormi i realizátormi úloh, za 
ktoré boli nielen oni odmenení, 
ale aj celá škola si pochutnala na 
slávnostnom vianočnom obede. 
Škola s úprimnou radosťou pri-
chádza pozdraviť a potešiť so 
svojim programom dôchodcov 
nášho mesta, našich najmlad-
ších kamarátov z materskej 
školy, mamičky a oteckov k ich 
sviatku a starých rodičov z prí-
ležitosti mesiaca úcty k starším. 
Pravidelne sa zapájame do pro-
jektu Deň narcisov a finančnou 
čiastkou prispievame pomoci 
chorým. Sme otvorenou a ko-
munikatívnou školou, sme 
pyšní na spoluprácu s rodičmi 
našich žiakov, s mestom a ďal-
šími mestskými organizáciami. 
A s takouto spoluprácou sa nám 
lepšie napreduje a buduje dobré 
meno našej školy. 

Na čo ste v rámci školy mimo-
riadne hrdá a pyšná?

- Vždy som bola hrdá na to, 
že som mohla byť súčasťou skve-
lého kolektívu, ktorý tu pôsobil 

odjakživa. Pri odchode vzácnych 
pedagogických klenotov – vyni-
kajúcich a skúsených učiteľov sa 
jadro kolektívu nikdy nezmenilo. 
Každý z nich sa s radosťou vracal 
na svoje bývalé pracovisko a rád 
spomínal na veselé i smutné časy 
a najmä na súdržnosť, ktorú ne-
zažil na žiadnej inej škole a mno-
hí nám ju v tichosti závideli.  Som 
pyšná na našich žiakov, či už 
bývalých alebo súčasných, ktorí 
vždy reprezentovali našu školu 
v tom najlepšom mene a teším sa 
z ich úspechov. Každoročne sa te-
ším na nových žiakov, v ktorých 
tlie záruka vedomostí a ľudskej 
kvality a vďaka ich potenciálu 
sa v živote výborne uplatnia. 
Najväčším úspechom poslednej 
doby je, že naša škola bude hrdo 
niesť názov Milana Rastislava 
Štefánika, slovenského astronó-
ma, fotografa, brigádneho gene-
rála ozbrojených síl Francúzska, 
diplomata a politika. Štefánikov 
úspešný život môže byť aj dnes 
príkladom, budeme šíriť jeho 
zásluhy, snaženie a úspechy. 
Za všetkým čo sa mu podarilo 
dosiahnuť stojí jeho pevná vôľa, 
disciplína, inteligentná preziera-
vosť a tiež šarm. Nech je vzorom 
mladej generácie. 

Čo sa na škole zmenilo, od-
kedy ste prvýkrát vstúpili do 
tejto školy? 

- Rada sa na svojej ceste 
životom obzriem späť a za-
spomínam. Spomeniem si na 
výnimočných učiteľov, kolegov, 
žiakov i rodičov. Určite si mno-
hí spomínajú na olejové dlážky, 
kachľové pece, studené chodby 
a neútulné toalety na školskom 
dvore. Aj keď som do tejto školy 
vstúpila s neistotou a odhodla-
ním hľadať si krajšiu a lepšiu 
školu, zistila som, že toto je tá 
správna škola. Sú to krásne spo-
mienky na tých, ktorí mi prešli 
rukami. Dalo by sa pospomínať 
na množstvo vážnych a hu-
morných situácií, ktoré škola 
prináša. V tejto škole je ukry-
tých toľko životných príbehov, 
udalostí, zážitkov a spomienok, 
že si to ani nedokážeme pred-
staviť. Toľko detského smiechu, 
veselého džavotu v triedach 
a na chodbách, toľko vypísanej 
kriedy, atramentu a pier, dychti-
vé tváre detí, ktoré chcú vedieť 
viac, ale i slzičky sklamania 

Od septembra čestný názov Základná škola M. R. Štefánika
Základná škola na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej mala 

v júni hneď niekoľko dôvodov na radosť. Prvým z nich boli veľké 
oslavy 145. výročia založenia školy, ktoré sa konali 8. júna 2016. 
Rovnako významnou udalosťou je premenovanie ZŠ Štefániko-
vej na ZŠ M. R. Štefánika a odhalenie jeho busty v priestoroch 
školy (o tomto ste sa mali možnosť dočítať v júnovom čísle Spiš-
skobelianskeho spravodaja). V tento deň, ktorý bol významný 
nielen pre našu základnú školu ale aj pre celú Spišskú Belú, sme 
o rozhovor požiadali riaditeľku Základnej školy Štefánikovej 
Mgr. Elenu Stachovú:

(Pokračovanie na 6. strane)



Spišskobeliansky spravodajJÚL 2016

4

činnosť začala činnosť až od 
januára 2016, tak jej hospodár-
sky výsledok za rok 2015 bol 
minimálny účtovný zisk.

Zásady odmeňovania poslancov
Mestské zastupiteľstvo 

schválilo Zásady odmeňovania 
poslancov Mestského zastupi-
teľstva v Spišskej Belej. Zásady 
odmeňovania poslancov sú 
zverejnené na www.spisska-
bela.sk.

Prepožičania čestného názvu 
ZŠ Milana Rastislava 

Štefánika
Poslanci vzali na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o oslavách 145. výročia založe-
nia Základnej školy na Štefáni-
kova ulici v Spišskej Belej a o 
schválení prepožičania čestného 
názvu „Základná škola Milana 
Rastislava Štefánika“ v Spišskej 
Belej s účinnosťou od 1. 9. 2016.

Prístavba telocvične 
pri základnej školy

Poslanci schválili návrh 
štúdie prístavby telocvične pri 
Základnej škole, Štefánikova 19 
v Spišskej Belej. Návrh štúdie 
je zverejnený na internetovej 
stránke mesta. Na túto prístav-
bu mesto získalo na základe pro-
jektu mesta dotáciu zo štátneho 
rozpočtu vo výške 60 tis. EUR 
a z rozpočtu mesta vyčlenilo 
sumu 20 tis. EUR (o tom sme už 
skôr informovali). V súčasnosti 
sa vypracúva projektová do-
kumentácia na túto prístavbu, 
v ktorej sa vybudujú 4 šatne, 
sprchy a sociálne zázemie so 
skladom náradia.

Prístavba prednej budovy 
Základnej školy 
M. R. Štefánika 

Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o pripravova-
nej prístavbe prednej budovy 
Základnej školy na Štefánikovej 
ulici v Spišskej Belej. Poslanci 
zároveň boli informovaný o 
získaní dotácie zo štátneho 
rozpočtu na vybudovanie bez-
bariérových vstupov do oboch 
budov školy vo výške 18 tis. 
EUR. Následne poslanci schvá-
lili realizáciu výstavby uvedenej 
prístavby v zmysle spracovanej 
projektovej dokumentácie. Táto 
prístavba sa bude realizovať po-

čas týchto letných prázdnin (viac 
v samostatnom článku).

Užívanie detského ihriska pri 
elokovanom pracovisku Ma-
terskej školy na Zimnej ulici

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie nepriaznivú situáciu 
pri užívaní detského ihriska pri 
elokovanom pracovisku Ma-
terskej školy na Zimnej ulici č. 
47 v Spišskej Belej širokou ve-
rejnosťou. Po diskusii poslanci 
schválili návrh riešenia užívania 
detského ihriska pri elokovanom 
pracovisku jeho rozdelením na 
verejnú a neverejnú časť (viac 
v samostatnom článku).

Doplnenie Plánu investičných 
aktivít mesta na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo 

schválilo návrh na doplnenie 
Plánu investičných aktivít mes-
ta Spišská Belá na rok 2016. Na 
základe podnetov obyvateľov 
mesta doplnilo do plánu ešte 
na tento rok tieto investície:

Názov akcie / projektu
Popis akcie
Stavebná úprava chodníka na 

Kúpeľnej ulici od č. 15 po č. 61
Modernizácia existujúceho 

poškodeného chodníka a jeho 
nahradenie novým povrchom 
– betónovou dlažbou s osade-
ním chodníkových obrubníkov

Stavebná úprava chodníka na 
ulici Osloboditeľov – po strane 
domov nepárnymi číslami

Položenie nového asfaltu 
na súčasný asfaltový chodník 
a vjazdy do dvorov rodinných 
domov, ktoré sú v havarijnom 
technickom stave

V oboch prípadoch však za-
tiaľ chýbajú potrebné financie 
v rozpočte mesta, takže realizá-
cia týchto dvoch investičných 
akcií mesta ešte v tomto roku 
je zatiaľ otázna a je úlohou 
primátora mesta nájsť, resp. 
zabezpečiť potrebné financie na 
tieto investície.

Spoločný projekt nášho 
mesta s poľským mestom 

Szczawnica
Mestské zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie informáciu primá-
tora mesta o návrhu spoločné-
ho projektu Mesta Spišská Belá 
s poľským mestom Szczawnica 
v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovensko 
INTERREG V-A PL-SK 2014-

2020. Mestské zastupiteľstvo 
schválilo podanie uvedeného 
projektu a partnerstvo (účasť) 
mesta Spišská Belá v tomto 
projekte a zároveň schválilo 
spolufinancovanie tohto pro-
jektu z rozpočtu mesta vo výš-
ke 5 % z celkových oprávnených 
nákladov projektu.

Historicko-prírodno-kultúrna 
cesta okolo Tatier (II. etapa)

Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o schválení 
projektového zámeru Histo-
ricko-prírodno-kultúrna cesta 
okolo Tatier (II. etapa) – vý-
stavba cyklotrás v okolí Tatier, 
ako tzv. vlajkového projektu 
v rámci Programu slovensko-
-poľskej cezhraničnej spoluprá-
ce INTERREG V-A PL-SK 2014 
- 2020. Poslanci schválili podanie 
tohto projektu s celkovým roz-
počtom oprávnených investič-
ných stavebných výdavkov pre 
mesto Spišská Belá vo výške 
669 862 EUR. Spolufinacovanie 
uvedeného projektu z rozpočtu 
mesta bude vo výške cca 5 % 
z celkových oprávnených vý-
davkov projektu.

Zmena rozpočtu mesta 
č. 5/2016

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo návrh na zmenu roz-
počtu mesta Spišská Belá na rok 
2016 rozpočtovým opatrením č. 
5. Zmena rozpočtu je zverejnená 
na internetovej stránke mesta.

Prevádzkovanie Čistiarne 
odpadových vôd v S. Belej
Mestské zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o súčasnom 
stave prevádzkovania Čistiarne 
odpadových vôd v Spišskej Belej 
a o potrebe riešenia jej budúceho 
prevádzkovania vzhľadom na 
potrebu budúcej modernizácie 
tejto čistiarne. O tejto tému 
poslanci budú ešte rokovať na 
ďalších zasadnutiach mestské-
ho zastupiteľstva.

Memorandum o spolupráci 
s VSD a.s.

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo Memorandum o po-
rozumení a vzájomnej spolu-
práci medzi Mestom Spišská 
Belá a spoločnosťou Výcho-

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom za-

sadnutí dňa 23. júna 2016
 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Konsolidovaná účtovná 
závierka

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciu o výroč-
nej správe ku konsolidovanej 
účtovnej závierke mesta Spišská 
Belá za rok 2015.

Hospodárenie Mestského 
podniku Spišská Belá s.r.o. 

za rok 2015
Poslanci prerokovali správu 

o hospodárení a ročnú účtovnú 
závierku Mestského podniku 
Spišská Belá s.r.o. za rok 2015. 
Následne poslanci schválili

-ročnú účtovnú závierku 
Mestského podniku Spišská 
Belá s.r.o. za rok 2015

– výročnú správu Mestské-
ho podniku Spišská Belá s.r.o. 
za rok 2015

– hospodárenie Mestského 
podniku Spišská Belá s.r.o. za 
rok 2015 a vysporiadanie do-
siahnutého hospodárskeho vý-
sledku (straty vo výške 88 479 
EUR pred zdanením) podľa 
návrhu konateľa (riaditeľa) 
podniku. Vzhľadom na uvedený 
hospodársky výsledok poslanci 
uložili riaditeľovi Mestského 
podniku Petrovi Novajovské-
mu pripraviť návrh opatrení na 
zlepšenie hospodárenia podniku 
(najmä stratovej stavebnej vý-
roby) v termíne do 31.08.2016 
a predložiť ich na rokovanie 
mestského zastupiteľstva.

Hospodárenie spoločnosti 
Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. 

za rok 2015
Mestské zastupiteľstvo pre-

rokovalo Správu o hospodárení 
a ročnú účtovnú závierku spol. 
Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. 
Továrenská 30, Spišská Belá za 
rok 2015

Poslanci schválili ročnú 
účtovnú závierku a výročnú 
správu Lesov mesta a schválili 
hospodárenie a vysporiadanie 
dosiahnutého hospodárskeho 
výsledku spoločnosti podľa 
návrhu konateľa (riaditeľa) 
podniku. Keďže táto nová 
mestská spoločnosť bola zalo-
žená v septembri 2015, reálne 
svoju ekonomicko–obchodnú 
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doslovenská distribučná, a.s. 
Košice (VSD a.s.).

Predaj tovaru na trhovom 
mieste v Spišskej Belej

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciu primá-
tora mesta o potrebe riešenia 
predaja tovaru na trhových 
miestach a ambulantnom predaji 
tovaru na území mesta  Spišská 
Belá. Primátor mesta upozornil 
poslancov, že v súčasnosti nie je 
možný trhový, resp. ambulant-
ný predaj, nakoľko mesto nemá 
určené trhové miesta, kde by bol 
možný takýto predaj. Poslanci 
majú zvážiť, či takýto predaj na 
niektorých miestach v našom 
meste povolia (potom už nebu-
de nutné predávať napr. poľské 
jahody na katolíckej fare).

Zápis detí do prvého ročníka 
ZŠ a MŠ

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciu primáto-
ra mesta o výsledku zápisu detí 
do prvého ročníka základných 
škôl pre školský rok 2016/2017 
a o výsledku zápisu detí do 
Materskej školy v Spišskej Belej 
(viac v samostatnom článku).

Pridelenie nájomných bytov
Mestské zastupiteľstvo 

schválilo pridelenie 1-izbového 
mestského nájomného bytu na 
Štefánikovej ul. č. 8 v Spišskej 
Belej do nájmu Jozefovi Knapi-
kovi, bytom Spišská Belá a pri-
delenie 2-izbového mestského 
nájomného bytu na Štefánikovej 
ul. č. 18 v Spišskej Belej do nájmu 
žiadateľovi Jánovi Lorenčíkovi 
ml., trvale bytom Petzvalova 
28, Spišská Belá.

Majetkové pozemkové 
prevody

1./ Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zámenu pozemkov 
medzi Jozefom Talárom a manž., 
bytom Spišská Belá, Hviezdosla-
vova 41 a Mestom Spišská Belá 
z dôvodu majetkovoprávne 
vysporiadania vlastníctva k 
pozemkom pri areáli Materskej 
školy na Mierovej ulici č. 1 v 
Spišskej Belej pre účely plá-
novanej prístavby (rozšírenia 
kapacity materskej školy)

2./ Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zámer na odpredaj po-
zemku za domom na Štefániko-
vej č. 22 pre žiadateľov Michala 
Grivalského a manž., Štefániko-

va 23, Spišská Belá s odčlenením 
časti pozemku ako prístupovú 
cestu k domu na Štefánikovej 
ulici č. 22 a nevyhovelo žiadosti 
Ondreja Pješčáka, Štefánikova 
22, Spišská Belá o odkúpenie 
tohto pozemku.

3./ Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zámenu pozemkov 
medzi Milošom Pajerom, Letná 
č. 69, Spišská Belá a Mestom 
Spišská Belá z dôvodu, že ide 
o majetkovoprávne vysporia-
danie vlastníctva k pozemkom 
pod miestnou komunikáciou na 
Letnej ulici.

4./ Mestské zastupiteľstvo 
prehodnotilo predaj pozemku 
kupujúcim Emilovi Krigovské-
mu a manž., Kúpeľná 16 Spišská 
Belá a ich žiadosti vyhovelo.

5./ Mestské zastupiteľstvo 
schválilo predaj pozemku pre 
žiadateľov Žanetu Jaškovú 
a Andreu Jaškovú, Petzvalova 
50, Spišská Belá do ich podielo-
vého spoluvlastníctva v rámci 
majetkovoprávneho vysporia-
dania pozemku pri rodinnom 
dome (prezáhradka).

6./ Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zámer na predaj 
časti pozemku pre žiadateľov: 
Martina Kovalčíka a manž., 
ul. Krátka 24, Spišská Belá za 
ich rodinným domom s cieľom 
zabezpečenia štandardného prí-
stupu k pozemku vo vlastníctve 
žiadateľov.

7./ Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zámer na odpredaj 
časti pozemku na Slnečnej ul. 
v k.ú. Spišská Belá pre žiadate-
ľa Vladimíra Frindta, ul. Slnečná 
43, Spišská Belá za rodinným 
domom (ako záhradku).

Predĺženie prevádzkovej 
doby v podnikateľských 

prevádzkach
Mestské zastupiteľstvo 

schválilo predĺženie prevádz-
kovej doby v prevádzke Bufet 
v Belanských kúpeľov v Spiš-
skej Belej žiadateľovi Ingrid 
Rothovej, bytom Kežmarok 
nasledovne: PIATOK a SOBO-
TA: od 12.00 – do 24.00 hod. 
Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo predĺženie prevádzkovej 
doby v prevádzke Kaviareň na 
Zimnej ul. č. 15 v Spišskej Belej 
žiadateľovi Tomášovi Hankovi, 
bytom Spišská Belá, Poprad-
ská 58 nasledovne: NEDEĽA 
– ŠTVRTOK od 11.00 hod. do 
24.00 hod., PIATOK a SOBOTA: 
od 11.00 – 02.00 hod.

Ďalšie prevádzkovanie 
nebytových priestorov na 

Hviezdoslavovej 1
Mestské zastupiteľstvo 

prerokovalo žiadosť súčasného 
nájomcu nebytových priestorov 
v Spišskej Belej na Hviezdosla-
vovej ulici č. 1 (na prízemí) 
– prevádzka „Chlieb – pečivo“ 
Anny Neupauerovej, bytom Kú-
peľná 17, Spišská Belá o zmenu 
nájomcu z doterajšieho nájom-
cu na nového nájomcu: Marko 
Tatry s.r.o., Zimná 68, Spišská 
Belá (konateľ Marek Mešar). 
Mestské zastupiteľstvo nesú-
hlasilo prenajať tieto nebytové 
priestory priamo konkrétnemu 
žiadateľovi bez verejnej súťaže, 
ktorého navrhol doterajší nájom-
ca týchto priestorov. Mestské 
zastupiteľstvo konštatovalo, 
že v prípade ukončenia nájmu 
uvedených nebytových priesto-
rov doterajším nájomcom mesto 
ako prenajímateľ vyberie nové-
ho nájomcu týchto priestorov 
na základe obchodnej verejnej 
súťaže. Doterajší nájomca (Anna 
Neupauerová) však doposiaľ ne-
ukončil uvedený nájomný vzťah 
(nepožiadal o ukončenie nájmu), 
preto naďalej zostáva nájomcom 
týchto priestorov. 

Predaj pozemkov v Lendaku
Mestské zastupiteľstvo schvá-

lilo zámer na predaj pozemku 
v lokalite Pod Kicorou v k.ú. 
Lendak pre kupujúcich Mariá-
na Maniaka a manž., Slnečná 21, 
Lendak na výstavbu rodinného 
domu. Mestské zastupiteľstvo 
ďalej schválilo predaj pozemku 
v lokalite Pod Kicorou v k.ú. 
Lendak pre kupujúcu Františ-
ku Petrasovú, Pod Kicorou 40, 
Lendak, pre kupujúcich Jána 
Halčina a manž., Na Kosorku 53, 
Lendak, pre kupujúcich Milana 
Halčina a manž., Na Kosorku 
66, Lendak na účely výstavby 
rodinného domu.

Ďalšie prevádzkovanie 
nebytových priestorov 
na Hviezdoslavovej 8

Mestské zastupiteľstvo 
prerokovalo žiadosť Márie Bed-
nárovej, bytom Petzvalova 28, 
Spišská Belá o zmenu nájomcu 
nebytových priestorov v Spiš-
skej Belej na Hviezdoslavovej 
ulici č. 8 (na prízemí – „Potravi-
ny – večierka“). V tomto prípade 
poslanci schválili zámer na pre-
nájom týchto priestorov za dote-

rajších podmienok, nakoľko ide 
o zachovanie (pokračovanie) do-
terajšej prevádzky doterajšieho 
nájomcu, pretože ide o zmenu 
právnej formy nájomcu z fyzic-
kej osoby na spol. s r. o., ktorej 
spoločníkom je druh žiadateľky 
Márie Bednárovej a ktorá bude 
naďalej prevádzkovať uvedenú 
prevádzku.

Rozšírenie telekomunikačnej 
siete na Štefánikovej ulici
Mestské zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o spôsobe roz-
šírenia telekomunikačnej siete 
v Spišskej Belej na Štefánikovej 
ulici č. 18-19 a Letnej ulici č. 3-5. 
Viac informácii v samostatnom 
článku.

Z činnosti 
hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciu hlavnej 
kontrolórky mesta o výsledku 
vykonaných kontrol za obdo-
bie máj a jún 2016 a schválilo 
návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky na 2. polrok 
2016.

Dotácia pre Občianske 
združenie Moje mesto 

Spišská Belá
Mestské zastupiteľstvo 

schválilo poskytnutie mimoriad-
nej dotácie vo výške 3 000 EUR 
z rozpočtu mesta pre rok 2016 
pre Občianske združenie Moje 
mesto Spišská Belá, Petzvalova 
18, Spišská Belá. Táto dotácia 
má slúžiť na podporu rôznych 
projektov zameraných na rieše-
nie zložitých rodinných situácii 
obyvateľov mesta, ktorí sa spra-
vidla nie vlastným zavinením 
ocitli v ťažkej životnej situácii 
a v odôvodnených prípadoch je 
potrebné im finančne pomôcť aj 
zo strany mesta.

Viac 

aktuálnych 

informácií 

nájdete na 

webovej

stránke 

mesta
www.spisskabela.sk
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zo zlej známky. Našťastie toto 
pretrváva dodnes a nad tým 
všetkým kraľuje učiteľ a škol-
ský zvonec. 

Čo by ste popriali našej zá-
kladnej škole do budúcnosti?

- Našej škole do budúcna že-
lám, aby sa zveľaďovala a krásne-
la, aby bola vzdelávacím centrom, 
aby v metodickom, pravidelnom 
rytme odbornosti v kontexte ka-
lokagathie a aktuálnych trendov, 
štafetu vedomostí a poznatkov 

odovzdávala žiakom a mládeži 
zodpovedne, vždy so záme-
rom kvalitne, komplexnejšie, 
objektívne postihovať a riešiť 
problémy, ktoré spoločnosť kla-
die na človeka, pretože jedine 
vedomosťami a skúsenosťami sa 
ľudstvo posúva v horizonte špi-
rály poznania ku spoločenskému 
dobru. Všetkým súčasným a bu-
dúcim pedagógom želám pevné 
zdravie, veľa motivácie, veľa 
odhodlania a psychologickej 
výdrže pri napĺňaní učiteľského 
poslania pedagogickej práce.

Od septembra čestný názov...

Od štvrtka 7. júla 2016 sa 
začala rekonštrukcia viacúčelo-
vého športového ihriska s ume-
lou trávou na Moskovskej ulici 
v Spišskej Belej (v športovom 
areáli pri základnej škole). Ako 
uviedol primátor mesta Štefan 
Bieľak: „Ihrisko sme vybudo-
vali v roku 2005 a po 11 rokoch 
jeho nepretržitého užívania je 
toto ihrisko v stave, kedy je už 
nevyhnutné ho zmodernizovať, 
nakoľko umelý trávnik je úplne 
zodratý a čo nás teší, že je to vďa-
ka jeho častému užívaniu. Záro-
veň však treba zvýšiť bezpečnosť 
tohto ihriska, nakoľko obrubník 
po okraji ihriska a ochranné ple-
tivo sú veľmi nebezpečné a ne-
raz už spôsobili rôzne úrazy.“ 
Poslanci mestského zastupiteľ-

Začala sa rekonštrukcia športového ihriska na Moskovskej ulici
stva podporili návrh primátora 
mesta a v rámci schválenia plá-
novaných investičných aktivít 
mesta na tento rok podporili aj 
túto rekonštrukciu a pri zmene 
rozpočtu mesta schválili aj 
potrebné financie. V priebe-
hu 2-3 týždňov sa zrealizujú 
nasledovné práce: položenie 
novej pružnej (gumoasflatovej) 
podložky pod trávnik, polože-
nie nového umelého trávnika, 
montáž mantinelov okolo celé-
ho ihriska, nové oplotenie okolo 
celého ihriska.

Túto rekonštrukciu financuje 
mesto z vlastného rozpočtu mes-
ta. Odborné práce (položenie 
nového trávnika s odpruženým 
podložím a dodanie a montáž 
mantinelov) bude realizovať 

spoločnosť MARO Sučany s.r.o. 
(víťaz verejného obstávania). 
Ostatné rekonštrukčné práce 
si zabezpečí mesto pomocou 
nezamestnaných pracujúcich 
na menších obecných službách 

pod gesciou správcu športových 
a účelových zariadení mesta Jo-
zefa Kunu. Takže všetkých špor-
tovochtivých žiadame o trpezli-
vosť, ale po tejto rekonštrukcii to 
bude stáť za to.

Začiatkom júla sa začali 
prípravné práce pred začatím 
prístavby prednej budovy Zá-
kladnej školy na Štefánikovej 
ulici. Cieľom tejto aktivity mesta 
je zrealizovať už dlhší čas túto 
plánovanú prístavbu, čím sa 
vizuálne, dizajnovo, ale najmä 
technicky, energeticky a orga-
nizačne „uzavrie“ (dokončí) 
predná budova školy, ktorá bola 
len 1. etapou pôvodne výstavby 
nových budov školy začiatkom 
90-tych rokov. Žiaľ, ďalšie 
pokračovanie výstavby novej 
budovy školy sa už nezrealizo-
valo a predná budova zostala v 
podstate nedokončená.

Prvotná príčina riešenia tejto 
prístavby je riešenie havarijného 
stavu vstupného schodiska ško-
ly pri prednej budove, ktoré je 
nutné bezodkladne riešiť a teda 
snahou mesta bolo riešiť daný 
problém komplexne – teda nie-
len vybudovať nové schodisko 
a bezbariérový vstup (na ktorý 
sme získali dotáciu z minister-
stva školstva), ale aj „prestrešiť“ 
toto nové schodisko riadnou 
prístavbou, ktorej súčasťou 
bude toto schodisko na prízemí. 
Zároveň sa na poschodí vytvorí 
nová zborovňa so zázemím pre 
učiteľov, čím sa uvoľní jedna 
trieda, kde je dnes umiestnená 
táto zborovňa. Rozsah prístavby 
je definovaný vo vypracovanej 
projektovej dokumentácii, ktorej 
časť je zverejnená v prílohe tohto 
článku. Investorom tejto prístav-
by je Mesto Spišská Belá. Pred-

Prístavba prednej budovy Základnej školy Štefánikova 19

pokladaný rozpočet stavebných 
prác je takmer 76 tis. EUR. Mesto 
bude túto prístavbu realizovať 
z vlastných zdrojov a z dotácie 
ministerstva školstva na riešenie 
bezbarierového prístupu. Mest-
ské zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí dňa 23.6.2016 prero-
kovalo návrh primátora mesta 
o tejto pripravovanej prístavbe. 
Primátor spolu s poslancami 
sa zhodli na vážnosti tejto akti-
vity a na jej priorite z pohľadu 
mesta i samotnej školy. Preto 
sa predložil poslancom návrh 
na financovanie tejto prístavby 
s tým, že v rozpočte mesta sa 
prehodnotili niektoré investičné 
priority, aby sa získali potrebné 
zdroje. Z rozpočtu mesta sa 
zatiaľ vypustila investičná akcia 
„Vybudovanie nového chodníka 
na Družstevnej ulici (od č. 29 po 
Zimnú 34)“ a „Stavebná úprava 
parku pri evanjelickom kosto-
le“. Týmto opatrením sa získalo 
spolu 35 tis. EUR a ďalšie finan-
cie sa získali lepšími príjmami 
rozpočtu mesta. Za prítomnosti 
aj riaditeľky školy Eleny Stacho-
vej poslanci svojím hlasovaním 
schválili realizáciu tejto prístav-
by a jej financovanie z rozpočtu 
mesta. Termín realizácie tejto 
prístavby je počas júla a augusta 
2016, teda počas týchto letných 
školských prázdnin. Výnimočne 
sa na začiatku nového školského 
roka môžu ešte dotiahnuť určité 
dokončovacie práce, ale samotná 
stavba musí byť zrealizovaná do 
začiatku septembra.

Pokiaľ ide o samotné projekč-
né riešenie, uvedená prístavba je 
konečným riešením prístavby 
z tejto strany prednej budovy 
školy. Ak raz budú na to finančné 
zdroje, tak by táto škola potrebo-
vala zrealizovať už aj naprojekto-
vanú prístavbu medzi prednou 
a zadnou budovou školy, ktorá 
by bola komplexným riešením 
priestorov pre túto školu. Prí-

stavba medzi prednou a zadnou 
budovou mala byť realizovaná 
v rámci projektu, ktorý mal byť 
financovaný z fondov EÚ v roku 
2009, avšak projekt bol neúspeš-
ný (vtedy bol mestu podporený 
projekt rekonštrukcie ZŠ J. M. 
Petzvala na Moskovskej ulici). 
Tak dúfajme, že sa to raz podarí, 
aby sa tak vytvoril jeden ucelený 
školský komplex.

(Dokončenie z 3. strany)
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Dvojdňový Európsky sum-
mit regiónov a miest, ktorý patrí 
medzi hlavné podujatia počas 
slovenského predsedníctva v 
Rade EÚ, sa uskutočnil v piatok 
8. júla a v sobotu 9. júla 2016. Do 
hlavného mesta zavítali starosto-
via, primátori i ďalší zástupcovia 
miest a regiónov z celej Európy. 
Tohto summitu sa zúčastnil aj 
primátor nášho mesta Štefan 
Bieľak (aj ako podpredseda 
ZMOS-u).

Hlavným dejiskom podujatia 
bola nová budova Slovenského 
národného divadla (SND), 
v ktorej sa konalo približne 
desať diskusií. Na siedmom 
Európskom summite regiónov 
a miest vystúpil podpredse-
da vlády SR Peter Pellegrini, 
štátny tajomník MZVaEZ SR a 
splnomocnenec vlády SR pre 
predsedníctvo SR v Rade EÚ 

7. Európsky summit regiónov a miest v Bratislave
Ivan Korčok, podpredsedovia 
Európskej komisie Jyrki Katainen 
a Maroš Šefčovič, komisárka EÚ 
zodpovedná za dopravu a mobi-
litu Violeta Bulc, ale aj predseda 
Nadácie pre ekonomické trendy 
Jeremy Rifkin. Témami summi-
tu s približne 1000 účastníkmi 
bolo vytvorenie digitálneho 
hospodárstva, energetickej in-
fraštruktúry či regionálne a ce-
zhraničné rozvojové stratégie.

Výsledkom summitu je 
Bratislavská deklarácia, ktorá 
môže byť impulzom pre vy-
tváranie inteligentných miest. 
“Treba povedať, že téma miest a 
urbánneho rozvoja je čoraz viac 
súčasťou európskej politiky. 
Nie je to presadzované zhora, z 
Bruselu, ale od primátorov, ktorí 
sami vidia problémy spojené s 
klimatickými zmenami a chcú 
viac medzi sebou kooperovať 

v Európe aj na iných kontinen-
toch,” opísal situáciu podpred-
seda EK Maroš Šefčovič. Výbor 
regiónov pri Európskej komisii 
organizuje každé tri roky Eu-
rópsky summit regiónov a miest. 
Na tomto summite sa stretávajú 
volení zástupcovia regionálnych 
a miestnych samospráv, aby dis-
kutovali o hlavných výzvach, 
ktorým čelí Európska únia. Pod 
názvom „Investovať a spájať“ 
vrcholní európski predstavitelia, 
ako aj zástupcovia súkromného 
a verejného sektora diskutovali 
o tom, ako prostredníctvom in-
vestícií posilniť prepojenia medzi 
Európanmi, miestami, nápadmi 
a zdrojmi. Podporovať výskum, 
inovácie a osobitne podniky, 
ktoré zakladajú mladí ľudia, 
je jeden zo spôsobov, akým by 
mohla Európa udržateľne rásť. 
Na tlačovej konferencii počas 7. 

Európskeho summitu regiónov 
a miest to povedal predseda 
Európskeho výboru regiónov 
Markku Markkula.

„Je to investícia nového typu, 
kde neinvestujeme len do in-
fraštruktúry, ale chceme vyvíjať 
aktivity, ktoré pomôžu ľuďom,“ 
doplnil. Ako ďalej Markkula 
pripomenul, hlavnými témami 
tohto summitu boli prepájanie 
a investovanie. „Ide nám o to, 
aby sme investovali na dvoch 
úrovniach. Čokoľvek, do čoho in-
vestujeme, sa stáva súkromným 
aj verejným majetkom a mali by 
do toho plynúť verejné financie 
aj súkromné investície. Chceme 
na maximum využiť strategický 
investičný balík Európskej únie a 
chceme ho investovať tam, kde sú 
tie projekty najbližšie k občanom, 
teda v mestách a regiónoch,“ 
uzavrel.

• Mesto pred niekoľkými dňami zrealizovalo rekonštrukciu chodníka na 
ul. SNP úseku od č. 5 po č. 11, ktorú financovalo z rozpočtu mesta. Práce 
realizoval Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

• Mesto v rámci údržby miestnych komunikácii a chodníkov aj na podnet 
niekoľkých obyvateľov mesta sa rozhodlo dokončiť chýbajúcu časť chodníka 
na Družstevnej ulici v dĺžke cca 25 m. Tým sa zvýši bezpečnosť chodcov, 
ktorí v tomto úseku chodili po ceste. Práce realizuje Mestský podnik Spišská 
Belá s.r.o.

Začala sa výstavba nového chodníka na Medňanského ulici
V zmysle schváleného Plánu 

investičných akcií mesta a po 
vydaní potrebných povolení 
začalo Mesto Spišská Belá s 
výstavbou nového chodníka na 
Medňanského ulici v mestskej 
časti Strážky popri štátnej cesty 
č. 1/66. Už niekoľko rokov je 
požiadavka zo strany obyvate-
ľov tejto časti mesta na spojenie 
posledných domov na okraji 
tejto mestskej časti s ostatným 
zastaveným územím. Dôvod je 
jediný a veľmi závažný: bezpeč-
nosť chodcov, ktorí dnes v tomto 
úseku chodia po štátnej ceste, po 
ktorej prejde denne priemerne 

desaťtisíc áut. Nový chodník 
bude v dĺžke takmer 200 m a 
spojí posledný dom s križo-
vatkou do tzv. tehelne (oproti 
parkovisku pri parku kaštieľa). 
Pod chodníkom sa zároveň 
vybuduje dažďová kanalizácia 
aj s dlaždeným rigolom na 
odvedenie povrchových vôd 
tak zo štátnej cesty ako aj zo 
susedných polí. Výstavbu tohto 
chodníka financuje mesto zo 
svojho rozpočtu. Stavebné 
práce realizuje Mestský podnik 
Spišská Belá s.r.o. a mali by byť 
ukončené najneskôr do polovice 
augusta.
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Tohto roku uplynie 420 ro-
kov od tragickej udalosti, kto-
rá sa odohrala v historickom 
chotári Spišskej Belej v terajších 
Zadných Meďodoloch  v Belian-
skych Tatrách. Kto absolvoval 
náučný chodník z Tatranskej 
Javoriny do Kopského sedla,  
musel si všimnúť  kovový kríž 
inštalovaný ŠL Tanap-u v roku 
2008 na jednej zo zastávok náuč-
ného chodníka, kde sa na tabuľ-
kách v slovenskom, latinskom 
a anglickom jazyku dozvedel  
stručné údaje  o  tom, čo satu 
pred stáročiami odohralo.

Zadné Meďodoly  (Komper-
schacht-Kupferschächte)  boli  
súčasťou historického chotára 
Spišskej Belej od 13. storočia. 
Chotárnym susedom Belej bolo 
Dunajecké panstvo šľachtické-
ho rodu Lomnickovcov (neskôr  
uvádzaní  ako Berzeviczyovci), 
s ktorými Belá nemala v Me-
ďodoloch žiadne hraničné 
konflikty. Zmena nastala v 16. 
storočí , keď po niekoľkých 
majetkových transakciách 
sa k tomuto majetku dostal 
šľachtický rod Horvathovcov 
z Plavča (HorvathdePalocsay) ,  
vtedy nastali problémy. Podľa 
HorvathovcovMeďodoly patrili 
im, pretože hranica údajne mala 
z Kopského sedla pokračovať 
hlavným hrebeňom cez vrch 
Hlúpy do Širokého sedla a nie 
nadol k Meďodolskému potoku. 
Mesto Belá si aleuž v roku 1435 
dalo potvrdiť Spišskou kapi-
tulou, za svedectva richtárova 
hodnoverných ľudí z okolitých 
obcí, ako  od najstarších čias 
prebiehajú jeho chotárne hrani-
ce, Zadné Meďodoly boli vždy 
súčasťou jeho chotára.  

Sídlom Dunajeckého pan-
stva Horvathovcov bol hrad 
Dunajec (Nedeca).  Juraj (Geor-
gius)Horvath  prinútil mníšsky 
rád v Lendaku v roku 1593 
k odpredaju ich majetku, čím 
pripojil k Dunajeckému panstvu 
aj Lendacké panstvo. Hraničné 
konflikty s Horvathovcami 
začali od roku 1559, keď začalo  
protiprávne vypásanie ich stád  
v Zadných Meďodoloch a na To-
kárni,  pričom dochádzalo k na-
pádaniu belianskych pastierov 
a vyháňaniu mestských stád. 
Belá sa pokúsila bezúspešne 
o zmier v roku 1564. V roku 
1568 došlo k rozohnaniu pasú-
ceho stáda volov v Meďodoloch, 

Položili životy za svoje mesto
k zbitiu a odvleče-
niu 8 belianskych 
mešťanov na hrad 
Dunajec, kde boli 
väznení 2 mesiace. 
V roku 1569 odo-
hnali  Horvathov-
ci 12 koní z Me-
ďodolov na hrad 
Dunajec,  v roku 
1578 odvliekli 4 
kone z Tokárne.

Udalosti vy-
vrcholili v roku 
1596, keď v pia-
tok 21.júna, jeden 
a pol hodiny pred 
východom slnka 
boli spiaci be-
lianski strážcovia stád zákerne 
prepadnutí  žoldniermi  Juraja 
Horvatha  na košiari v Zadných 
Meďodoloch. Strážcov brutálne 
zbili a doráňali. Časť strážcov 
ušla, časť v boji ustúpila a na 
mieste ostali mŕviTobias Schlos-
ser a Blasius Schuster. Ťažko 
zranení boli Christophorus-
Waghxgering,  JohannesMau-
ritius a AndreasDamianusFe-
nisch. Ďalej bolo 12 zranených, 
z ktorých štyroch zachránili 
dvaja zásobovači, ktorí sami 
boli prepadnutí  a olúpení 
žoldniermi na ceste ku košiaru. 
Zranení  a tí, čo ušli, sa 3 dni 
ukrývali, kým neprišla pomoc 
z Belej. Hneď po tejto udalosti 
zasadala mestská rada v Belej, 
richtárom bol vtedy HansWe-
isz. Mesto Belá bolo súčasťou 
zálohovaných miest  Poľsku, 
preto bol hneď upovedomený 
o tejto udalosti poľský starosta 
zálohovaných spišských  miest 
gróf SebastianLubomirski. Belá 
vyslala do Spišskej Kapituly 
dvoch radných – AntoniaFa-
bera, MathaeaRotha a notára 
JohanessaWeissenbergera. Títo 
dali dňa 2.7.1596 spísať protest-
ný list pre ďalšie právne kona-
nie. Útok  uhorského šľachtica 
Juraja Horvatha voči mestu 
Belá bol zároveň útokom voči 
majetku poľského kráľa. Poľský 
starosta Lubomirski preto ná-
sledne zorganizoval stretnutie 
medzištátnej poľsko-uhorskej 
komisie v Chmelnici, ktorá sa 
konala 15.8.1596. Za poľskú 
stranu v zastúpení poľského 
kráľa Žigmunda III.  boli šty-
ria vysokopostavení šľachtici, 
podobne štyria šľachtici za 
uhorskú stranu v zastúpení 

uhorského kráľa Rudolfa 
II.  Výsledkom  komisie bolo 
napomenutie Juraja Horvatha 
a zaviazanie oboch strán, aby 
sa v budúcnosti každý hraničný 
konflikt riešil právnou cestou, 
bez násilia.

Protestná listina spísaná 
Spišskou kapitulou sa zachova-
la v archíve mesta a bola pub-
likovanáSchmaukom (1889). 
Pri rekonštrukcii tejto udalosti 
je zaujímavé, že v protestnej 
listine z roku 1596 sa nepou-
žíva latinský termín pastores 
(pastieri) ale termín custodes 
(strážcovia). Mesto teda útok 
očakávalo, v listine sa meno-
vite udávajú všetci zranení 
a usmrtení strážcovia, je ich 
celkove 17, čo je nezvykle veľa, 
pričom ešte časť strážcov ušla 
na začiatku prepadu. Žoldnieri 
Juraja Horvatha ukoristili pri 
útoku obrancom kopije a pušky 
(nepraktické ťažké predovky, 
ktoré sa zložito nabíjali spre-
du), ďalej sa v listine spomína, 
že z košiara bolo ulúpených 7 
bombárd, čo je  tiež zaujímavý 
údaj, pretože bombardy boli 

krátke prenosné delá. Ochrana 
košiara bola zo strany mesta 
zabezpečená, prečo sa však 
podarilo prekvapiť strážcov 
v spánku, ostáva nezodpo-
vedané. Na mieste, kde boli 
usmrtení Schlosser a Schuster 
bol postavený drevený kríž, 
ktorý neskôr udržiavali celé 
generácie pastierov až do roku 
1954, kedy sa tu poslednýkrát 
páslo 350 oviec.  Košiar bol 
pred prepadom pravdepodob-
ne strážený na mieste terajšieho 
dreveného  kríža Schlosserom 
a Schusterom, ktorí  boli zrej-
me nehlučne usmrtení strelami 
z kuší, takže žoldnieri mohli 
potom nečakane prepadnúť 
ostatných strážcov spiacich 
na košiari, keď už na účinnú 
obranu bolo neskoro. Miesto 
dreveného kríža je vzdialené 
asi 200 m od  vyššieho miesta, 
kde stál starý košiar.

Drevený kríž, ktorý bolnapo-
sledy postavený v roku 1953, ne-
skôr už nebol udržiavaný a bol 
údajne zvalený lavínou. V roku 
1997 z iniciatívy riaditeľa Lesov 
mesta Spišská Belá Ing. Jána 
Dudasa a Ing. Vojtecha Hukela 
bol znovu na tomto mieste 
postavený drevený kríž s me-
nami Blasius Schuster a Tobias 
Schlosser, ale s nesprávnym 
vročením udalosti rokom 1608, 
čo je omyl historika Samuela 
Webera (1892). Aj tento nový 
kríž neodolal padajúcemu 
stromu počas víchrice v roku 
2004, keď došlo k zlomeniu 
jeho ramien. Pri príležitosti 420. 
výročia meďodolskej tragédie 
vedenie mestauvažuje o obno-
ve dreveného kríža, aby sa uctila 
pamiatka  dvoch občanov, ktorí 
položili životy pri obrane hraníc 
svojho mesta.

Dr. Andrej Novák

Noc v rozprávke 
Tradície sa majú zachovávať a tak je to aj u nás v škole. Už po 

tretí krát sme si užili noc v rozprávke so žiakmi 4.A triedy. Celý 
týždeň žiaci o ničom inom nerozprávali, len o tom ako sa tešia a aký 
program si pripravia. Poobedie patrilo športovým aktivitám a súťa-
žiam v telocvični, odkiaľ sa ozývalo povzbudzovanie a dobrá nála-
da. Dievčatá ukázali svoju zručnosť vo vybíjanej a porazili chlapcov. 
Tí sa nedali zahanbiť a svoju šikovnosť ukázali v hokejbale. Svoje 
víťazstva oslávili zapálením vatry a opekaním špekáčikov. Večer 
si žiaci pripravili svoj tanečný program a prekvapili nás pekným 
vystúpením. Naozaj sme sa všetci cítili ako v rozprávke, kde sa plnia 
sny a všetko sa dobre skončí.   V sobotu ráno sme sa zbalili a odišli 
domov s dobrým pocitom, že sme sa zabavili a utužili kolektív žia-
kov.                Mgr. M. Gurková, Mgr. Baksová, Mgr. Belončáková

ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá
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Vzhľadom na užívanie det-
ského ihriska na Zimnej ulici 
č. 47 (bývalé CVČ) – dnes areál 
elokovaného pracoviska mater-
skej školy aj širokou verejnosťou 
a problémy, ktoré tam vznikajú 
s bezpečnosťou a hygienou 
tohto ihriska sa týmto prob-
lémom zoberalo aj Mestské 
zastupiteľstvo v Spišskej Belej, 
ktoré na svojom zasadnutí dňa 
23. júna 2016 prijalo rozhodnu-
tie, ktoré zabezpečí, aby detské 
ihrisko mohli užívať všetky deti, 
nielen deti navštevujúce mater-
skú školu.

Areál záhrady, ktorá tvorí 
okolie budovy elokovaného 
pracoviska materskej školy sa 
rozdelí na dve časti – časť verej-
nú a časť neverejnú. Obe časti 
záhrady – verejná a neverejná 
časť budú od seba oddelené 
novým kovovým oplotením, 
ktoré vybuduje mesto na svoje 
náklady v termíne do konca 
júla 2016. Na neverejnej časti 
sa doplnia chýbajúce prvky 
detského ihriska, nakoľko tam 

Využívanie detského ihriska 
na Zimnej ulici

zostane len malá časť pôvod-
ného detského ihriska. Preto na 
dokúpenie ďalších prvkov det-
ského ihriska poslanci schválili 
sumu 3 500 EUR a o túto sumu 
sa navýši rozpočet materskej 
školy. A teda samotná materská 
škola si zakúpi a zabezpečí osa-
denie nových prvkov detského 
ihriska na svojej (neverejnej) 
časti záhrady. Verejná časť det-
ského ihriska nateraz zostane 
v pôvodnom stave – pokiaľ ide 
o konkrétne prvky detského 
ihriska (bude prístupná neob-
medzene pre širokú verejnosť). 
Túto verejnú časť bude môcť vy-
užívať aj materská škola, avšak 
neverejná časť ihriska (záhrady) 
bude slúžiť len pre potreby ma-
terskej školy (bude uzamknutá). 
Celkovo mesto na túto aktivitu 
vynaloží z rozpočtu mesta 5 000 
EUR, teda 3 500 EUR pre mater-
skú školu na doplnenie detského 
ihriska a 1500 EUR mesto pou-
žije na nové oplotenie (pričom 
staré pôvodné pletivové plotenie 
od parkoviska sa demontuje).

Žiaci 2. A triedy sa zapojili 
do výtvarnej súťaže na tému:  
Červený kríž – najväčšia hu-
manitárna organizácia na svete. 
Túto súťaž organizovala Mládež 
Slovenského Červeného kríža 
ako sprievodnú aktivitu v rám-
ci kampane Hodina o Červenom 
kríži, ktorá sa v roku 2016 niesla 
v duchu 95. výročia organizova-
nej mládeže Červeného kríža na 
Slovensku.

Diplomy za svoje výtvarné 
práce získali títo žiaci: Natália 

Súťaž pozná svojich víťazov

Matúš Andráš, žiak 7. B trie-
dy našej školy, patrí k siedmim 
najlepším spomedzi 117 autorov 
literárnych prác v 2. kategórii 
(próza starších žiakov), ktorí sa 
zapojili do celoslovenskej súťaže 
Literárny Kežmarok 2016. 

Porota v zložení PhDr. Jozef 
Brunclík PhD., Mgr. Zlata Mat-
láková a Paed Dr. Eva Kollárová 
ocenila jeho dve poviedky čest-
ným uznaním. Do súťaže 51. 
ročníka Literárneho Kežmarku 
prišlo celkom 1 229 prác od 593 
autorov súťažiacich v 3 kate-
góriách. V prozaických textoch 

Pekný úspech nášho žiaka

Pedagógovia z belianskej 
Základnej umeleckej školy majú 
mnoho dôvodov na radosť. Tých-
to dôvodov je až neuveriteľných 
90. Presne takýto počet šikovných 
žiakov z výtvarného odboru to-
tiž získalo počas školského roku 
2015/2016 rôzne ocenenia nielen 
na Slovensku, ale aj v rôznych 
kútoch Európy a Ázie. A takýto 
úspech sa musel patrične osláviť 
a oceniť. Pri tejto príležitosti sa 
v utorok 28. júna 2016 konalo 
oceňovanie žiakov výtvarného 
odboru našej ZUŠ. Na pódiu 
sa tak vystriedali a svoje ceny 
si prevzali žiaci z tried Zuzany 
Chorogwickej, Anny Valčákovej 
a Janette Kubalovej. Za tieto do-

Oceňovali najlepších výtvarníkov

Andrášová, Zuzana Chlebáko-
vá, Paulína Kostková, Darina 
Polhošová, Layla Mária Sende-
ráková, Viktória Slamená, Šimon 
Suchý, Adam Talár.
Ďakujeme našim druhákom, 

že pomáhajú šíriť myšlienku hu-
manity a 7 princípov Červeného 
kríža (humanitu, nestrannosť, 
nezávislosť, neutralitu, dobro-
voľnosť, svetovosť, jednotu).

Žiaci 2. A triedy a tr. uč.
Darina Karabová, 

ZŠ Štefánikova

(rozprávky, úvahy, poviedky, 
memoáre, opisy, science-fiction) 
porota podľa slov predsedu pána 
Brunclíka z Katedry slovenského 
jazyka a literatúry Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre 
oceňovala jazykovo-štylistické 
kompetencie ich autorov, schop-
nosť naráciou vtiahnuť čitateľa 
do príbehu, kompozičné náleži-
tosti, ale i svojráznosť a osobitý 
esprit spracovania. Slávnostné 
vyhlásenie výsledkov a ocenenie 
víťazov bolo 9. júna 2016 o 15.30 
h v kežmarskom lýceu.   
 Mgr. Ingrid Vasjuková

siahnuté úspechy poďakovala 
pedagógom i žiakom aj riaditeľ-
ka ZUŠ Zuzana Pavličková. Na 
úspechy žiakov umeleckej školy 
je hrdý aj primátor Spišskej Belej 
Štefan Bieľak, ktorý vo svojom 
príhovore vyzdvihol nielen tieto 
vynikajúce výsledky mladých 
výtvarníkov, ale aj odborný 
prístup a entuziazmus všetkých 
pedagógov školy z hudobného 
i výtvarného odboru, pretože 
práve vďaka tomu sa naša ZUŠ 
posúva každým školským rokom 
dopredu.
Ďakujeme pani riaditeľke, 

pedagógom i žiakom ZUŠ, že 
šíria dobré meno Spišskej Belej 
po celom svete!

Policajný zbor vyzýva seniorov k opatrnosti
Výzva Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove:

Vážení seniori, prinášame Vám niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať 
obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí si Vás vytypovali ako svoje 
obete. Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa dostali k Vašim 
peniazom. Chcú vniknúť do vášho bytu a pokiaľ od Vás nevylákajú 
peniaze priamo, ovládajú veľa spôsobov, ako Vás okradnúť.

Neodovzdávajte a nepožičiavajte peniaze osobám, ktoré 
nepoznáte!
Oslovujú Vás neznáme osoby na verejnosti, vo Vašich príbytkoch alebo po 
telefóne ako Vaši príbuzní, či známi, aby ste im požičali peniaze?

„Dôveruj, ale preveruj“

Skôr ako niekomu zveríte svoje celoživotné úspory, poraďte sa so 
svojimi príbuznými, dobrými susedmi alebo na bezplatnej senior 
linke 

0800 172 500.

Nevyberajte pre neznáme osoby peniaze z bankomatu alebo svojich 
osobných účtov!
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Vyhodnotenie súťaže MAKSÍK

Dňa 21. 3. 2016 si v našej škole 
zmerali sily šikovní matematici: 
Natália Andrášová, Lea Koval-
číková, Daniela Venglarčíková, 
Rebeka Šolcová, Barbora Olekšá-
ková, Zuzana Chlebáková, Lay-
la Mária Senderáková, Melánia 
Bočkaiová, Veronika Ziburová, 
Lenka Selepová, Timea Olšav-
ská, Dominika Halčinová, Emma 
Nebusová, Tamara Ribovičová, 
Matúš Rezniček, Gregor Krem-
paský,  Filip Kovalčik, Samuel 
Krigovský, Zoran Grivalský, 
Tomáš Šleboda. Všetci totiž rie-
šili úlohy matematickej súťaže 
Matematický klokan.

Súťažilo sa v 4 kategóriách, 
a tu sú výsledky:

V kategórii Klokanko 1 sa 
najlepšie umiestnil: Zoran Gri-
valský, 1. A

V kategórii Klokanko 2 sa 
najlepšie umiestnila: Natália 
Andrášová, 2. A

V kategórii Klokanko 3 sa 
najlepšie umiestnila: Melánia 
Bočkaiová, 3. A

V kategórii Klokanko 4 sa 
najlepšie umiestnila: Lea Ko-
valčíková, 4. A

Okrem diplomov všetci sú-
ťažiaci získali aj darčeky. Titu-
l  školského šampióna aj v tomto 
školskom roku obhájila žiačka 2. 
A triedy Natália Andrášová. Sr-
dečne blahoželáme.

Všetkým žiakom ďakujeme 
za účasť a už teraz sa tešíme 
na ďalší ročník tejto obľúbenej 
matematickej súťaže.

Mgr.  Darina Karabová a 
Mgr.  Katarína Čížiková

ZŠ Štefánikova 19

Matematický klokan

Spoločenská kronika 
V JÚNI 2016

• narodili sa: Dávid Kollár, Adam Piešťanský, Adela Pacigová, 
Jakub Šmindák, Jakub Rezničák, Adam Štefaniak.

• navždy nás opustili: Ján Ščerba vo veku 85 rokov, Anna 
Pavličková vo veku 84 rokov, Mária Adamjaková vo veku 79 
rokov, Rozália Miškovičová vo veku 78 rokov, František Bachleda 
vo veku 77 rokov, Božena Pavličková vo veku 62 rokov, Miroslav 
Gombár vo veku 55 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Peter Purdeš - 95 rokov, Ján 
Štefaniak - 92 rokov, Margita Kurejová - 80 rokov, Mária Koval-
číková - 75 rokov, Irena Vaverčáková - 75 rokov, František Koza 
- 70 rokov, Anna Vnenčáková - 70 rokov.

Už po deviatykrát usporiadal 
Oblastný výbor Zväzu protifa-
šistických bojovníkov v Poprade 
súťaž Medzníky druhej svetovej 
vojny. V  priestoroch Mestského 
úradu v Poprade si zmerali sily 
žiaci 22 škôl podtatranského 
regiónu. Jednotlivé kolá boli za-
merané na dejiny druhej sveto-
vej vojny, obdobie Slovenského 
národného povstania a oslobo-

Prvé miesto v súťaži 
o 2. svetovej vojne

dzovanie podtatranského regi-
ónu. ZŠ J. M. Petzvala  repre-
zentovali  Klaudia Zatkovská, 
Sára Fabianová a Marek Šoltés. 
Títo žiaci v tejto súťaži zvíťazili 
a za odmenu sa 7. júna 2016 sa 
zúčastnili exkurzie do Tokajíka 
a Prešova Solivaru. Súťažiacim 
touto cestou ďakujeme za vzor-
nú reprezentáciu školy. 

Dr. Juraj Tomeček

Žiaci ZŠ J. M. Petzvala sa 
tohto roku prvýkrát zapojili do 
medzinárodnej Súťaže o najkraj-
ší list a hneď boli mimoriadne 
úspešní. Téma 45. ročníka súťa-
že Svetovej poštovej únie (SPÚ)  
bola Napíš list svojmu 45-ročné-
mu ja. Zapojilo sa do nej 396 detí 
do 15 rokov z celého Slovenska. 
Listy, ktoré posielali svojmu 
staršiemu ja, boli podľa poroty 
pestrofarebné a plné snov. Ko-
misia, zložená z reprezentantov 
Slovenskej pošty a Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja SR, po neľahkom 

Súťaž o najkrajší list 2016

rozhodovaní spomedzi všetkých 
originálnych listov napokon 
v polovičke mája vybrala desať 
najzaujímavejších. List nášho 
siedmaka Erika Kromku bol 
medzi nimi - získal druhé 
miesto, ktoré je preňho aj našu 
školu príjemným prekvapením. 
Najkrajší list v roku 2016 napísal 
12-ročný Marko Jurkovič z Mod-
ry. Bol preložený do angličtiny 
a postúpil do medzinárodného 
kola súťaže, organizovanej SPÚ.  
Nášmu Erikovi prvenstvo ušlo 
doslova o vlások.

Mgr. Ingrid Vasjuková

MAKSÍK -  veľká matematická súťaž pre všetky bystré hlavy z 
radov druhákov, tretiakov a štvrtákov je úspešne na konci. Všetci 
Maksáčikovia,  ktorí statočne bojovali a  prejavili svoju šikovnosť 
získali  diplomy a darčeky. Diplomom Najmúdrejší Maksáčik  sa 
v tomto školskom roku môžu pochváliť žiačky druhého ročníka: 
Paulínka Kostková a Júlia Chovaňáková. Za odmenu dostali: Pau-
línka hru Vikingovia v búrke a Júlia zvieratkovské puzzle.  Diplom 
Múdreho Maksáčika a darčeky získali: Natália Andrášová, Šimon 
Suchý, Simona Fiamčíková, Gregor Krempaský, Miriam Galliková, 
Patrik Pataky a Lea Kovalčíková. Spomienkou na súťaž im bude 
okrem diplomu aj veselá maksíkovská nálepka.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a tešíme sa na stretnutie pri sú-
ťaži Maksík opäť v septembri.     Mgr. Darina Karabová

ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá

Viac aktuálnych informácií 
získate na www.spisskabela.sk
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3. júna 2016 sa družstvo v zlo-
žení Matej Tomala (5.C), Marek 
Zubal (5.C), Slavomír Zubal 
(6.C), Adam Škvarek (6.B) a Ja-
kub Kačmarčík (6.A) zúčastnilo 
na  súťaži  Sabinovský mamut.

Organizátormi súťaže boli: 
Ústav matematických vied 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, Združenie STROM 
a Gymnázium Poštová 9 v Ko-
šiciach.  Súťaž pozostávala z 
riešenia matematických úloh, 
hlavolamov a športových úloh. 
Súťažilo sa v areáli Základnej 
školy, Ul. 17. novembra 31 v 
Sabinove.

3. júna 2016 o 5.50 sa všetci 
chlapci stretli na autobusovej 
zastávke a po 2,5 hodinách cesty 
v autobuse si v areáli základnej  
školy rozložili svoje deky, vybra-
li peračníky a rysovacie pomôc-
ky a začali riešiť úlohy. Počasie 
im celkom prialo, i keď chvíľku 
museli zápasiť aj s menšou pre-
hánkou. Úlohy boli rozdelené 
podľa obťažnosti na 1-bodové, 
3-bodové a 5-bodové. Na za-

Sabinovský mamut

čiatku súťaže každé družstvo 
dostalo u  prideleného organi-
zátora 5 úloh: 3 ľahké, 1 strednú 
a 1 ťažkú. S vyriešenou úlohou 
vyhľadalo opravovateľa, ktoré-
mu stručne vysvetlilo postup 
riešenia. Ak nemalo správny 
výsledok, pokračovalo v riešení 
a mohlo príklad odovzdať zno-
va. Za správny výsledok dostalo 
podpis, ktorý u svojho organizá-
tora vymenilo za ďalšiu úlohu, 
ktorej obťažnosť si mohlo zvoliť. 
Okrem matematických úloh žia-
ci mohli počas súťaže absolvovať 
aj 3 športové úlohy. Za splnenie 
každej športovej úlohy získali 
súťažiaci 1 príklad navyše. Súťaž 
trvala dve hodiny. V konkuren-
cii 23 družstiev okresov Stará 
Ľubovňa, Sabinov a Prešov sa 
umiestnilo naše družstvo na 
krásnom 5.mieste a bolo oce-
nené diplomom a sladkou 
odmenou.  Blahoželáme našim 
úspešným riešiteľom a želáme 
im, aby svoj matematický talent 
aj naďalej rozvíjali.

PaedDr. Dana Olekšáková

Základná umelecká škola 
v Spišskej Belej počas letných 
prázdnin prechádza čiastočnou 
modernizáciou svojich priesto-
rov na Zimnej ulici. Realizuje sa 
už nevyhnutná rekonštrukcia kú-
renia (kompletná výmena radi-
átorov a rozvodov) vo všetkých 
priestoroch celej budovy školy. 
Zároveň sa popri tom v niekto-
rých učebniach (nie všetkých) 
a v niektorých miestnostiach 

Stavebné úpravy počas 
prázdnin aj v ZUŠ

v prednej časti budovy školy 
kompletne opravujú omietky 
stien, t.j. tam, kde to ich stav 
akútne vyžaduje. Po nich bude 
nasledovať vymaľovanie týchto 
priestorov, aby od septembra 
táto časť priestorov školy bola 
už na požadovanej úrovni. Tieto 
stavebné práce sú financované 
z rozpočtu mesta, pričom celko-
vé náklady sa predpokladajú na 
sumu do 26 tis. EUR.
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Na podnet vedenia mesta 
spoločnosť Slovak Telecom 
plánuje rozšírenie telekomu-
nikačnej siete v Spišskej Belej 
na Štefánikovej ulici č. 18 - 19 
a Letnej ulici č. 3 - 5. Pôvodne 
Slovak Telecom plánoval riešiť 
len napojenie bytového domu 

na Štefánikovej č. 18 (17 by-
tov). Avšak primátor mesta 
požadoval od Slovak Telecomu 
zrušenie vzdušného teleko-
munikačného vedenia k obom 
budovám Základnej školy na 
Štefánikovej 19 a zriadenie 
nového napojenia (podzem-

Rozšírenie telekomunikačnej siete na Štefánikovej ulici

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja v sú-
časnosti realizuje rekonštrukciu cesty 2. triedy č. 542 v smere na 
Zamagurie v obci Slovenská Ves.  Ide o havarijný úsek  v centre obce 
– zosuv časti vozovky, ktorý bol spôsobený niekoľkými povodňami 
– presnejšie opakovaným vyliatím miestneho potoka a poškodením 
jeho regulácie a následným poškodením časti cesty. Z uvedeného 
dôvodu bola táto cesta v danom úseku zúžená a doprava bola čias-
točne obmedzená v jednom jazdnom pruhu. V rámci plánovanej 
rekonštrukcie ciest 2. a 3. triedy v rámci celého územia Prešovské-
ho kraja bola rekonštrukcia tejto cesty prioritou č.1 pre poslancov 
Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za okres Kežmarok, ktorý 
požadovali v rámci okresu Kežmarok v prvom rade riešiť tento úsek 
uvedenej cesty. Predpokladané náklady sú plánované na 140 tis. 
EUR. Táto cesta je majetkom PSK a jej rekonštrukcia sa financuje 
z rozpočtu PSK (prostredníctvom úveru z Európskej investičnej 
banky na podporu infraštruktúrnych projektov).  

Rekonštrukcia cesty 
na Zamagurie

ným vedením). Zároveň mesto 
požadovalo aj nové podzemné 
napojenie na telekomunikačnú 
sieť objektu materskej školy na 
Letnej č. 5, ktorá sa momentálne 
rekonštruuje. Popri tom sa na-
novo napoja aj rodinné domy na 
Letnej č. 3 a č. 4 (čím sa zruší 

vzdušné vedenie). Rozšírenie 
tejto siete bude financovať Slo-
vak Telecom z vlastných zdrojov 
a plánuje ho zrealizovať ešte v 
tomto roku. 

Situáciu rozšírenia siete 
nájdete na webovej stránke 
mesta www.spisskabela.sk. 

Letný 
klub počas 
prázdnin

Mesto Spišská Belá 
a Face klub pozývajú 
najmä školopovinné deti 
počas celých letných 
prázdnin (júl a august) do 
letného detského klubu, 
ktorý bude otvorený každý 
pracovný deň (od pondelka 
do piatka) v čase od 9. do 
13. hod. v priestoroch Face 
klubu na Petzvalovej ulici 
č. 15. Animátori pripravia 
na každý deň zaujímavý 
program. Oplatí sa prísť, 
však je to okrem iného aj 
zadarmo.  
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ZŠ J. M. Petzvala – 2 triedy ZŠ M. R. Štefánika – 2 triedy

počet detí na zápise v apríli 2016 63 žiakov  (do obvodu školy patrí 34 žiakov) 27 žiakov

počet prijatých detí

(na základe rozhodnutia riaditeľa školy)

44 žiakov  (2 triedy po 22 žiakov – čo je zákonné 
maximum) z toho 10 žiakov je z obvodu ZŠ M. R. 

Štefánika a 9 žiakom z obvodu ZŠ M. R. Štefánika 
nebolo vyhovené

39 žiakov (2 triedy: 20 a 19 žiakov)

Počet detí majúcich odklad povinnej 
školskej dochádzky (vracajú sa do MŠ) 

9 5

Počet podaných žiadostí v rámci zápisu do MŠ - máj 2016 88 detí

Odchádza k 30. 6. 2016 do základnej školy 69 detí

Počet detí, ktoré  majú byť prijaté do MŠ k 1. 9. 2016 73 detí

Celkový počet detí, ktoré budú navštevovať MŠ k 1. 9. 2016 (vrátane pracoviska Zimná 47) 220 detí (v roku 2015/16 ich bolo 212)

Počet detí, ktoré nebudú prijaté do MŠ od 1. 9. 2016 3 deti

Počet detí, ktoré chcú byť prijaté do MŠ od 1. 1. 2017 7 detí 

Kapacita – elokované pracovisko Letná 5 od 1. 1. 2017 2 triedy – cca do 38 - 40 detí    

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ - v školskom roku 2016/2017 
stav k 20. 6. 2016 

Zápis detí do MŠ v Spišskej Belej pre školský rok  2016/2017

MŠK Slavoj Spišská Belá v spolupráci s Mestom Spišská Belá 
zorganizovali aj tento rok obľúbenú súťaž v kopaní jedenástok Be-
lianske jedenástky. Slnečné prázdninové popoludnie prilákalo 10. 
júla 2016 na futbalový štadión mnoho súťažiacich i divákov.

KONEČNÉ PORADIE

MUŽI
 1. miesto: J. Neupauer (Sp. Belá)
2. miesto: J. Belončák (Sp. Belá)
3. miesto: A. Džadoň (Sp. Belá)
ŽENY
1. miesto: M. Trochanová (Košice)
2. miesto: E. Budzáková (Sp. Belá)
3. miesto: K. Petná (Košice)
DETI
1. miesto: J. Belončák (Sp. Belá)
2. miesto: A. Strišovský (Sp. Belá)
3. miesto: M. Belončák (Sp. Belá)

Belianske jedenástky 2016
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Novodobým fenoménom 
dnešnej spoločnosti je nedo-
statok pohybovej aktivity detí 
a zvyšujúce sa nároky na ich 
psychiku. U detí sa bežne vy-
skytuje obezita, zhoršujúci sa 
zdravotný stav, poruchy pozor-
nosti a stres. Pôsobenie prírod-
ného prostredia, aktívny pobyt 
v prírode, kombinácia pohybu 
so spoznávaním a emocionálne 
zážitky dávajú do popredia 
školu v prírode z hľadiska 
pozitívneho účinku na zdravie 
dieťaťa . Pobyt detí v škole v prí-
rode plní zdravotné, výchovné 
a vzdelávacie poslanie. Rozvíja 
psychomotorickú zdatnosť, fy-
zickú kondíciu a odolnosť voči 
civilizačným vplyvom. Posilňuje 
formovanie morálno–vôľových 
vlastností, charakterových vlast-
ností detí, pozitívnych postojov 
voči samému sebe a k ostatným 
ľuďom, postoj k prírodnému 
prostrediu .

 Tradičné vyučovanie v škole 
štvrtáci ZŠ J. M. Petzvala vyme-
nili na päť dní za zážitkové 
vyučovanie v krásnom, pokoj-
nom prostredí areálu penziónu 
Suchá vo Vernári. Plní očakávaní 
sa nevedeli dočkať pondelka 16. 
mája. Pre väčšinu z nich to bolo 
prvých päť dní bez rodičov. Pri 
lúčení sa objavili aj slzičky, na 
ktoré v autobuse, v spoločnosti 
spolužiakov a dobrej nálady 
rýchlo uschli.

V škole v prírode žiaci nema-
li pocit, že sa učia. Aj o to skúse-
ným pedagogičkám Mgr. Kriš-

šákovej, Mgr. Michlíkovej, Mgr. 
Tomaľovej a Mgr. Popovičovej 
išlo. Už na prvej vychádzke si 
okrem naháňačky a rôznych di-
daktických hier zopakovali živé 
a neživé prírodniny, upevnili 
názvy rastlín, drevín a lesného 
hmyzu. Všetko si mohli dokona-
le popozerať, ovoňať a ohmatať. 
V potoku a jazierku pozorovali 
rybky, kamienky , podľa leto-
kruhov určovali vek stromov, 
nahosemenné a krytosemenné 
rastliny. Niektorí prvýkrát vi-
deli lišajník, ohmatali si mach, 
výskali pri nádherne sfarbenom 
zlatoňovi. Mnohí zatajili dych 
pri skákajúcej veveričke , ktorú 
pozorovali z okna penziónu.

Pri vytváraní projektov 
z prírodnín nás žiacke tímy 
prekvapili svojou nápaditos-
ťou, kreativitou, samostatnos-
ťou a schopnosťou spolupráce. 
Nádherné projekty dokázali aj 
pekne odprezentovať. Svoje ko-
munikačné a prezentačné zruč-

nosti predvedú aj na dni otvo-
rených dverí svojim rodičom 
a ostatným pedagógom. Tieto 
výnimočné výtvory z prírodnín 
pani učiteľky zvečnili fotoapará-
tom a nahraním videa.

Svoje pocity, myšlienky a zá-
žitky z celého dňa žiaci zazna-
menávali do svojich denníkov, 
ktoré si pani učiteľky večer čítali 
a analyzovali . Tak sa realizova-
lo aj tvorivé písanie. Autorkou 
najkrajšieho denníka sa stala 
Viktória Baranová, žiačka IV.B 
triedy.

Finančnú gramotnosť a prak-
tické zručnosti si rozvíjali v ka-
derníckych, kozmetických, 
masérskych salónoch či kveti-
nárstvach, na ktoré si preme-
nili svoje izby. Zručné dievčatá 
a chlapci skrášľovali nielen seba 
navzájom, ale aj pani učiteľky 
a animátorov. Všetci sme z nich 
vychádzali nielen krajší, ale aj 
o niekoľko rokov mladší.

Odlúčenie od rodiny žiakom 

Päť dní nezabudnuteľných zážitkov

pomáhali prekonať aj rozpráv-
kové bytosti- animátori Cestov-
nej kancelárie Slniečko, ktorých 
si hneď veľmi obľúbili. Spolu s 
Nikom, Katsou, Rasty, Kiksou 
a Riou deti zachraňovali svet 
Fantázie pred Ničotou, prekonali 
močiar smútku a boli na zábave 
u Morloka. Nezabudnuteľným 
zážitkom bola aj nočná hra, 
putovanie lesným chodníkom, 
kde prekonávali nástrahy tmy 
bez bateriek, preukázali odva-
hu pri hľadaní nového mena 
pre kráľovnú Fantázie. 

Zaspávanie bez svojich naj-
bližších spríjemňovali plyšáci, 
ktorých si aj najväčší hrdinovia 
nezabudli do kufra pribaliť. Pani 
učiteľky večerný smútok v oč-
kách detí pred spaním zaháňali 
vtipkovaním, pohladením, ba aj 
bozkom na dobrú noc.

Päť dní v prírode ubehlo ako 
voda. Zavŕšili sme ich výletom 
do Dobšinskej ľadovej jaskyne. 
Deťom ich budú pripomínať 
bohaté zážitky, nové priateľ-
stvá, upomienkové predmety 
od cestovnej kancelárie -tričká, 
certifikáty a náramky priateľstva 
s logom Slniečka.

V piatok popoludní sme 
vystúpili z autobusu s dobrým 
pocitom, že sme to zvládli aj 
bez televízorov, počítačov, tab-
letov či mobilov. Po vyhodnote-
ní správania, čistoty,  poriadku 
v izbách a odovzdaní diplomov 
o absolvovaní školy v prírode, 
sa deti vrhli do náručia svojich 
milovaných rodičov.

Kaštieľ v Strážkach hostil  
súťažiace družstvá 5. ročníka 
regionálneho kvízu „Spoznaj 
svoj región“, ktorý spoluorgani-
zovali ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej 
Belej a  Školský úrad v Spišskej 
Belej. Nápadité, pestré a odbor-
né otázky z dejín regiónu Spiša 
našli svoje odpovede v zápolení 7 
súťažných družstiev základných 
škôl okresu Kežmarok.  Úroveň 
zapojených družstiev bola veľmi 
vyrovnaná, o čom svedčia mini-
málne bodové rozdiely, ktoré 
medzi sebou mali jednotlivé 
súťažiace družstvá.

Po trojkolovom napätí sa 
napokon z víťazstva tešilo druž-
stvo zo spišskobelianskej ZŠ J. M. 
Petzvala, na 2. mieste sa umiest-
nili súťažiaci zo ZŠ Lendak a na 

Mladí nadšenci histórie súperili v Strážkach
treťom mieste skončili súťažiaci 
zo ZŠ Grundschule v Kežmarku. 
Novinkou tohto ročníka bola sú-
ťažná „domáca úloha“, v ktorej 
si súťažiaci preverili svoje tvorivé 
schopnosti, keď ako vstupný ka-
pitál do súťaže doniesli vlastnú 
autorskú povesť o mieste, odkiaľ 
prišli.  Povesti zaujali publikum 
i porotu, tvorenú z pedagógov, 
ktorí na súťaži sprevádzali svo-
jich zverencov.

Vo všetkých súťažných kolách 
sa ukázalo, že naši mladí z Kež-
marku, Spišskej Belej i Lendaku 
– odkiaľ boli súťažné družstvá, 
sa zaujímajú o dejiny svojho 
okolia, všímajú si miesta, ktoré 
sú blízko nich – nielen ich súčas-
nú tvár, ale aj podoby a premeny  
v minulosti.
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Organizácia Mladiinfo fun-
gujúca od roku 2010 pomáha 
na Slovensku informovať 
o vzdelávacích príležitostiach 
premladých ľudí. Patrí k aktív-
nym organizáciám v programe 
Erasmus+, najmä v oblasti 
zahraničného dobrovoľníctva, 
čomu dosvedčuje pôsobenie 
viac ako 150 dobrovoľníkov zo 

Dobrovoľníčka Faceclubu v Mladiinfo Slovakia
Slovenska v 24 krajinách. 

V júni 2016 odštartoval 
projekt Mladiinfo ambsádori, 
do ktorého bolo vybraných 
17 ambasádorov z rôznych 
okresov Slovenska. Medzi nimi 
bola vybraná aj dobrovoľníčka 
Faceclubu Adriána Lizoňová, 
ktorá  bude pomáhať napĺňať 
víziu projektu na Spiši. 

Súčasťou stretnutia ambasá-
dorov, ktoré sa konalo v Žiline, 
bolo oboznamovanie ambasá-
dorov s rôznymi programami, 
ktoré na Slovensku pomáhajú 
mladým ľuďom získavať nové 
skúsenosti a rozvíjajú najmä 
mäkké zručnosti.Postupne 
sa ambasádori od zástupcov 
jednotlivých organizácií dozve-

deli o činnosti Rady mládeže 
Slovenska, Slovenskej debatnej 
asociácie, LEAF, Rozbehni sa, 
DofE, Teachfor Slovakia, či 
občianskeho aktivizmu na Sta-
nici Žilina-Záriečie prostred-
níctvom občianskeho aktivistu 
Mareka Adamova. Mladiinfo 
ambasádori zakončili stretnutie 
predstavením osobných plánov 
vo svojom okrese na podporu 
informovania mládeže. Naprí-
klad zviditeľňovaním ponúk 
pre mladých cez médiá a podu-
jatia a spoluprácou s miestnymi 
organizáciami a školami. 

V prípade, že sa chcete 
dozvedieť viac o vzdelávacích 
možnostiach alebo nadviazať 
spoluprácu s Mladiinfo ambasá-
dormi, kontaktujte ich na webo-
vej stránke www.mladiinfo.sk. 
Taktiež aj naša dobrovoľníčka 
Aďka vám rada pomôže, obrá-
tiť sa na ňu môžete e-mailom: 
adka.lizonova@gmail.com. 

V prvý júlový týždeň sa časť 
dobrovoľníckeho tímu zúčastnila 
mládežníckej výmeny s názvom 
Hra život, ktorý vznikol na 
základe iniciatívy občianskeho 
združenia V.I.A.C. z Trstenej 
v spolupráci občianskeho zdru-
ženia Trendum z Ostravy a ob-
čianskeho združenia Expression 
(Face club) zo Spišskej Belej, 
podporený v rámci  programu 
Erasmus+.  Projekt Hra život 
mal dve fázy. Prvá fáza obsaho-
vala školenie, na ktorom sa šty-
ria z nás  zúčastnili v apríli tohto 
roku v Českej republike v obci 
Bíla. Druhá fáza – samotná vý-
mena mládeže prebehla od 1. 7. 
2016 – 8. 7. 2016 v Ružomberku. 
Tejto výmeny sa zúčastnili mladí 
ľudia, ktorých si vybrali organi-
zácie (7 mladých) aj s vedúcimi 
skupiny (2 ľudia za každú or-
ganizáciu), ktorí boli vyškolení 
v prvej fáze projektu.

Bol to týždeň plný nefor-
málneho vzdelávania prostred-
níctvom spoločenských hier, 
zážitkových aktivít, psychicky 
či fyzicky náročného programu, 
školenia i zábavy. Účastníci roz-
víjali svoje schopnosti v oblasti 
tímovej spolupráce, prezentácie 
seba, či svojho bydliska a miest-
nej kultúry, vychádzali zo svojej 
pohodlnej zóny komfortu, vstu-
povali do zóny učenia a prekoná-
vali samých seba pri náročných 
aktivitách, či nočnej hry v lese… 

Zapojili sme sa do medzinárodnej výmeny
Vyskúšali si napríklad netradič-
né, no veľmi zaujímavé aktivity 
ako futbal v Bumper ball-och, 
dráhu v lanovom parku, vodný 
futbal, tanec na tanečných pod-
ložkách Dance pad (tieto pod-
ložky máme aj vo Face clube) 
a mnoho ďalšieho. Bola to pre nás 
skvelá skúsenosť, vďaka ktorej 
máme nezabudnuteľné zážitky, 
no nielen to…  Intenzívne sme 
rozvíjali svoje kompetencie, ktoré 

ďalej využijeme v dobrovoľníckej 
práci s mládežou a deťmi, pri 
organizovaní našich akcií počas 
leta pre deti v dopoludňajších 
hodinách vo Face clube alebo 
v normálnych prevádzkových 
hodinách. Počas leta máme pre 
vás pripravené akcie ako Noc 
v klube, tancovanie na Dance 
Pad-och, spoločenské hry každý 
štvrtok, letný tábor, zmrzlinovi-
ca, Jump day…

Váš dobrovoľnícky tím

V kinosále mesta sa 30. júna 2016 rozlúčilo so škôlkou 69 be-
lianskych detičiek, na ktoré už od septembra čaká ďalšia dôležitá 
etapa ich života a tou je základná škola. Z malých škôlkárov sa tak 
stanú veľkí školáci.

Deti z Materskej školy na Mierovej ulici v posledný deň školského 
roka 2015/2016 predviedli svojim rodičom a príbuzným pásmo ľu-
dových piesní a tancov, predniesli rozlúčkové básne a piesne. Tento 
dôležitý deň prišiel s predškolákmi osláviť aj primátor Spišskej Belej 
Štefan Bieľak, ktorý im odovzdal Osvedčenie o ukončení predpri-
márneho vzdelávania, ako aj malý darček od vedenia materskej 
školy a zároveň im poprial veľa úspechu v ich školskom živote.

Dovidenia škôlka
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Z denníka mestskej polície
1. máj

Víťazstvo v akejkoľvek po-
dobe ide ruka v ruke s emócia-
mi a skvelým pocitom. Zdieľať 
radosť z výhry po 24.00 h. hlas-
ným skandovaním v uliciach 
mesta však prekračuje medze 
zákona. Daniel K., Gabriel B. 
a Branislav T. si to uvedomili 
krátko po tom, ako o polnoci 
hurónskym krikom informo-
vali obyvateľov mesta, že „Belá 
je majster“... Neďaleko jedného 
z miestnych barov ich totiž 
dostihla hliadka MsP, aby im 
zabránila v ďalšom buntošení. 
Mladíci boli policajtmi rázne 
vyzvaní, aby sa utíšili, nakoľko 
svojim správaním rušia nočný 
kľud. Chlapci výzve vyhoveli 
a aby neobišli naprázdno, odišli 
z miesta s pokutovými blokmi 
vo vreckách.

10. mája
„Čo sa za mlada naučíš, 

na starosť akoby si našiel“. 
V duchu tejto ľudovej múdrosti 
ostrieľaný „osadník“ Milan B. 
z Krížovej Vsi pravidelne orga-
nizuje výcvik prežitia pre deti 
zo svojho okolia. Toto ráno si 
vzal do parády maloletú Zden-
ku Č. z Krížovej Vsi, ktorej 
prakticky ukázal, ako sa v na-
šej spoločnosti dá vyžiť aj bez 
práce. Zvládnuť techniku pre-

hrabávania kontajnerov a za-
pamätať si všetky druhy lukra-
tívneho tovaru, ktorý sa tam dá 
nájsť bolo náročné, ale Zdenka 
všetko zvládla na jednotku. 
Z vyhýbania sa policajtom si 
však asi vyslúžila nedostatoč-
nú,  lebo krátko pred deviatou 
hodinou ju aj s jej učiteľom 
pristihla pri vyberaní odpadu 
zo smetných nádob hliadka 
MsP. Po zadržaní a predvedení 
dvojice na oddelenie tak obaja 
dostali poslednú lekciu... Milan 
si vyslúžil blokovú pokutu 
a Zdenkini rodičia budú mať 
čo vysvetľovať pracovníkom 
kurately, nakoľko maloleté 
dieťa majú vychovávať rodičia 
a nie pochybné indivíduá.

24. máj
Priechod pre chodcov 

medzi Slnečnou a Štefánikovou 
ulicou asi netreba obyvateľom 
nášho mesta zvlášť predsta-
vovať. Žiaľ, stále sa nájdu 
kaskadéri, ktorí prechádzajú 
cez pomerne frekventovanú 
cestu mimo neho, alebo na jeho 
konci nepokračujú v chôdzi po 
chodníku, ale „strihnú si to“ po 
ceste okolo palisád lemujúcich 
chodník a priľahlý trávnik. 
A práve takéto vybočenie 
z priechodu sa toto májové 
ráno stalo takmer osudným 

neznámej žene. V okamihu, 
keď zišla z priechodu mimo 
chodník a prechádzala popred 
betónové palisády totiž došlo 
k dopravnej nehode, pri ktorej 
vozidlo idúce po hlavnej ceste  
po kolízii s iným vozidlom 
narazilo do palisád tesne pred 
nič netušiacou ženou. Život jej 
zachránil len šťastný reflex, 
vďaka ktorému v poslednej 
chvíli uskočila z dráhy vozi-
dla. Šťastie však pri nás nestojí 
vždy a všade, preto by sme mali 
priechody pre ch odcov využí-
vať tak, ako sa má... 

29. máj
Vynaliezavosť a drzosť 

niektorých zlodejov nepozná 
hraníc... Bežného daňového 
poplatníka by určite nenapadlo 
ukradnúť z predajne debničku 
s prázdnymi fľašami od piva. 
Jána B. z Krížovej Vsi to však 
po krátkej obhliadke terénu 
v centre mesta napadlo... V ne-
stráženej chvíli jednu zdrapil 
od vchodu do vyhliadnutej 
predajne a ušiel s ňou preč. 
Evidentne pri tom  netušil, že 
jeho počínanie nasníma kame-
rový systém mestskej polície. So 
získaných videozáznamov bolo 
v krátkom čase zistené, že svoj 
lup obratom predal v blízkom 
supermarkete a páchateľ bol 

presne identifikovaný. Vec je 
v štádiu riešenia.

30. máj 
Krátko po ukončení ran-

nej kontroly pri priechodoch 
pre chodcov bolo hliadke MsP 
oznámené obsluhou kamerové-
ho systému silné zadymenie na 
Tatranskej ulici. Netrvalo dlho 
a policajti našli zdroj... Pani 
Ružena zo Štefánikovej ulice 
sa tento pekný májový deň roz-
hodla poupratovať v stodole 
a v zápale boja na záhrade za do-
mom pálila balíky starej slamy. 
Evidentne si pri tom neuvedo-
movala, koľko škodlivých látok 
pri nedokonalom spaľovaní uve-
deného odpadu vyprodukovala, 
nehovoriac o zamorení okolia 
hustým dymom. S prihliadnutí 
na vek hlavnej aktérky bola vec 
doriešená napomenutím a krát-
kou prednáškou o negatívnom 
vplyve spaľovania odpadov na 
životné prostredie. 

4. jún
Prvý júnový víkend v roč-

ných intervaloch patrí oslavám 
„Dní mesta“.... Program je roz-
delený na tri dni a tak si každá 
veková kategória môže prísť na 
svoje. Piatok patrí športovcom, 
sobota celému mestu a nedeľa je 
pre skôr narodených. Pokojný 

úvod tohtoročných 
osláv dní mesta bol 
však iba „tichom 
pred búrkou“, ktorá 
vypukla až v sobotu 
v noci v podobe nie-
koľkých bitiek, kto-
ré sa aj policajtom 
starali o „kultúrny“ 
program až do sko-
rých ranných hodín. 
Jedna z bitiek však 
stojí na zamysle-
nie... Policajti počas 
noci zakročili voči 
skupine výrastkov, 
ktorí si ako „obeť“ 
vytypovali staršie-
ho pána z Krížovej 
Vsi. Ten sa dostal 
do ich hľadáčika, 
asi kvôli jeho farbe 
a len škoda, že už 
ležal spoločensky 
unavený na jed-
nej z lavičiek. Po 
zakročení hliadky 
voči nespratníkom 
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Prijatie najlepších žiakov

V sobotu 2. júla 2016 sa uskutočnil na hokejbalovom ihrisku 
v Spišskej Belej 10. ročník hokejbalového turnaja mužov do 24 
rokov, ktorý sa koná pod záštitou mesta Spišská Belá.

Konečné poradie:
1. miesto: The Reds Rats
2. miesto: Fighters Juniors
3. miesto: 3B Belá
Najlepší brankár: Tomáš Štefaniak (The Red Rats)
Najlepší obranca: Patrik Ivančák (Mufupy)
Najlepší strelec: Tomáš Bartkovský (3B Belá)
Najproduktívnejší hráč: Lukáš Zadžora (Fighters Juniors)

Hokejbalový turnaj mladších 
mužov

Dňa 28. júna 2016 prijal v do-
obedňajších hodinách v obradnej 
sále mestského úradu primátor 
mesta Štefan Bieľak najlepších 
žiakov oboch základných škôl 
v Spišskej Belej. Ocenený bol 
jeden žiak z každého ročníka 
zo ZŠ Štefánikovej a ZŠ J. M. 
Petzvala. 

Výber najlepších žiakov 
urobilo vedenie každej základ-
nej školy. Oceňovali sme tých 
najusilovnejších žiakov v rámci 
najrôznejších aktivít, do ktorých 
sa mohli počas školského roka 
2015/2016 zapojiť a navyše v nich 
boli úspešní. A tak sme mali mož-

nosť spoznať šikovných matema-
tikov, slovenčinárov, hudobníkov 
i športovcov. Všetci ocenení žiaci 
boli následne primátorom mesta 
pozvaní za ich celoročnú poctivú 
prácu na zákusok do cukrárne.Za 
kultúrne spestrenie hudobným, 
tanečným i recitačným vystú-
pením počas tejto slávnostnej 
hodinky oceňovania ďakujeme 
žiakom z oboch základných 
škôl.

ZŠ J. M. Petzvala
1. ročník – Zuzana Beličáková
2. ročník – Jennifer Prašková
3. ročník – Sofia Laufová

4. ročník – Simona Ferencková
5. ročník – Matej Tomala
6. ročník – Slavomír Zubal
7. ročník – Gabriela Ulbrichová
8. ročník – Klaudia Zatkovská
9. ročník – Sára Fabianová

ZŠ Štefánikova
1. ročník – Samuel Krigovský
2. ročník – Samuel Ploščica
3. ročník – Andrea Fedorová
4. ročník – Timea Olšavská
5. ročník – Michaela Fudalyová
6. ročník – Simon Škuta
7. ročník – Marek Zemjanek
8. ročník – Samuel Putovný
9. ročník – Kristína Ščigulinská

si policajti zaslúžili ich obvinenie 
z rasizmu a že sa vedia zastávať 
len cigánov. Informáciu o tom, 
že hliadka zakročí v každom 
prípade, kedy je porušovaný 
zákon a bez ohľadu na „farbu“ 
kože nebrali do úvahy. Je smut-
né, že sa stále takto nájdu jedin-
ci, ktorí sa jednoducho nevedia 
pokojne zabávať a pod vplyvom 
alkoholu dávajú voľný priechod 
svojej agresivite. 

16. jún
Keď vo večerných hodi-

nách pretne ticho v kancelárii 
MsP zvonenie služobného tele-
fónu, takmer vždy to znamená, 
že policajti budú mať rušno... 
Inak tomu nebolo ani tento jú-
nový podvečer, keď bol hliad-
kou MsP prijatý telefonický ho-
vor od neznámej ženy, ktorá sa 
sťažovala na hlučnú skupinku 
mládeže na Družstevnej ulici. 
Hneď, ako sa hliadka dostavila 
na miesto sa pred policajtmi 
začala nenápadne „vyparovať“ 
štvorica mladíkov. Únik sa im 
však nepodaril a tak Róbert 
H., Adam P., Erik P. a Michal P. 
museli postupne svoje hlučné 
správanie vysvetliť. A vlastne 
ani nemuseli... Sklené pohľa-
dy a obláčiky alkoholických 
výparov okolo ich tvárí jasne 
nasvedčovali tomu, že sa pod 
ich správanie podpísal alkohol. 
Nakoľko ani jeden z mladíkov 
ešte nedovŕšil osemnásty rok 
života, budú všetci za požitie 
alkoholického nápoja prejed-
naní v správnom konaní.

18. jún
Krátko pred polnocou 

hliadka MsP zaregistrovala na 
Mierovej ulici osobné motorové 
vozidlo, prichádzajúce na sídlis-
ko z Hviezdoslavovej ulice. Na 
aute, ani jeho osádke nebolo nič 
výnimočné, ale len do chvíle, 
kým sa jeho vodič nerozhodol 
otočiť a prejsť do zákazu vjazdu 
pri fare. Mladík, ktorý vozidlo 
viedol si evidentne neuvedo-
moval, že ignorovať zákazovú 
značku, za ktorou stoja policajti 
sa nevypláca. Norbert V. z Ľubi-
ce bol na mieste zadržaný a po 
preverení jeho totožnosti mu 
bola uložená bloková pokuta.

Skôr, ako si stihol Norbert 
odložiť pokutové bloky do vrec-
ka prijala hliadka hlásenie od 

obsluhy kamerového systému 
ktorá oznámila, že po Zimnej 
ulici sa pohybuje skupinka 
mladých ľudí a jeden z jej čle-
nov sa správa veľmi agresívne. 
Kopal do odpadkových košov, 
pokúšal sa zničiť dopravnú 
značku a keď sa mu to nepo-
darilo, zlikvidoval aspoň jeden 
informačný panel. Viac toho 
už nestihol, lebo mu v tom 
zabránili mestskí policajti. Po 
predvedení nespratníka na 
oddelenie MsP bolo zistené, že 
sa jedná o Matúša Č. z Krátkej 
ulice ktorý bol v značne podna-
pitom stave a na svoju obhajobu 
uviedol, že potreboval okolo 
seba niečo zničiť, lebo je ner-
vózny z toho, že zajtra ide do 
práce. No kto vie, ak by sa takto 
správali všetci pracujúci, asi by 
tu nezostal kameň na kameni... 
Následne mu bola uložená blo-
ková pokuta. Spracoval: 

kolektív príslušníkov MsP

Z denníka mestskej polície
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Kaštieľ Strážky otvoril svoje 
brány 26. júna 2016 všetkým, 
ktorí majú radi umenie vo 
svojich rôznych podobách a to 
tanečnej, výtvarnej, speváckej, 
či divadelnej. V jeho priestoroch 
sa totižto už po 18. krát konali 
obľúbené Kaštieľne hry, ktoré 
pre verejnosť organizovala Slo-
venská národná galéria – Kaštieľ 
Strážky v spolupráci s mestom 
Spišská Belá. V anglickom par-
ku, ktorý sa rozprestiera okolo 
Kaštieľa v Strážkach, sa počas 
posledného júnového víkendu 
na pódiách vystriedali desiatky 
umelcov, ktorí návštevníkom 
ponúkli bohatý a rôznorodý 
kultúrny program. Tomuto 
nedeľnému programu predchá-
dzal odborný seminár s názvom 
„Strážky – minulosť, prítomnosť 
a perspektíva kultúrnej lokality“ 
pri príležitosti 25. výročia sprí-
stupnenia verejnosti Kaštieľa 
Strážky, o ktorom sme vás infor-
movali v minulom vydaní Spiš-
skobelianskeho spravodaja.

Nedeľné popoludnie v 
kaštieli ponúkalo množstvo di-
vadelných predstavení či iných 
programov predovšetkým pre 
detských návštevníkov. Popo-
ludnie slávnostne otvoril klaun 
Pepele, ktorý deti zabával pies-
ňami, hrou na gitare či podobný-
mi kúskami, ktoré ku klaunom 
jednoducho patria. Nasledoval 
príbeh o Zabudnutom čertovi, 
ktorí sa zamiloval do babky by-
linkárky (Divadlo na Predmestí, 
Spišská Nová Ves) a tiež výbor-
né bábkové divadlo o Emulienke 
(Divadlo spod Spišského hradu), 
ktoré si diváci mohli vychutnať v 
prostredí ronda. Tanečné štúdio 
Super z Popradu pod vedením 
Jozefa Solusa, predviedlo ukáž-
ky viacerých tancov ako Waltz, 
Valčík, Slowfox či horúce latino 
rytmy Samba, Cha-cha, Rumba 
a Jive. Týmto tanečným štýlom 
sa mohli záujemcovia priučiť 
na pódiu pred kaštieľom, 
kde prebiehala tanečná škola. 
Ľudové tance predviedli deti 
z Lotyšského folklórneho súbo-
ru Jumitis, ktoré tancovali v ich 
tradičných krojoch. Prebiehala aj 
tanečná škola s ukážkami našich 
folklórnych tancov pod vedením 
Juraja Švedlára z folklórneho 
súboru Maguráčik. Vo vý-
tvarnej dielni si deti vyskúšali 
nové maliarske techniky pod 

18. ročník Kaštieľnych hier

vedením učiteliek zo Základ-
nej umeleckej školy v Spišskej 
Belej. V rámci divadelnej dielne 
si zvedavé a kreatívne deti vy-
skúšali vytvoriť bábku a zahrať 
si krátke divadielko podľa ich 
fantázie. Počas celého slnečného 
popoludnia mohli deti v parku 
stretnúť usmievavých klaunov, 
povoziť sa na poníkoch, skákať 
na trampolínach, ochutnať cuk-
rovú vatu alebo získať farebné 
balóny, vytvorené podľa žela-
nia od dobrovoľníkov z Face 
Clubu. Rodičia sa zabávali na 
vystúpeniach alebo si jednodu-
cho vychutnávali prechádzku 
v parku.

Samotné Kaštieľne hry sa 

však slávnostne otvorili už v 
sobotu večer a to príhovorom 
primátora mesta Spišská Belá 
Štefanom Bieľakom spolu 
s riaditeľkou kaštieľa Máriou 
Šelepovou. Už tradične bolo toto 
oficiálne otvorenie kaštieľnych 
slávností venované divadlu pre 
dospelých divákov.  Komédia 
z manželského života s názvom 
3×2, poukázala na to, akými 
fázami v spoločnom živote 
prechádza azda každý man-
želský pár. Diváci mohli vidieť 
skvelé herecké výkony dvoch 
známych  hercov – Csongora 
Kassaia a Zuzany Martinkovej 
– Znášikovej, ktorí stvárnili 
život mladomanželov, zrelých 

manželov a napokon dôchod-
cov. Zvady o bezvýznamných 
malichernostiach, každoden-
nom stereotype či úsmevné 
spomienky na mladosť. Počas 
celej divadelnej hry sa z hľadiska 
ozýval smiech divákov, ktorí sa 
bavili na humorných ukážkach 
vzťahových komplikácii.

Jedným z bodov víkendového 
programu v Kaštieli Strážky bolo 
aj otvorenie novej výstavy „Ces-
tou moderny“, ktorej kurátorkou 
je Alexandra Homoľová. V rámci 
výstavy si môžete v najbližších 
týždňoch pozrieť diela Ľudovíta 
Fullu, Martina Benku, Mikuláša 
Galandu  a iných popredných 
slovenských maliarov.

Prednedávnom sme vás 
informovali o neľahkom živote 
dvojičiek Ondrejka a Sárky 
Koščákových zo Spišskej Belej, 
ktoré trpia vážnymi zdravot-
nými ťažkosťami a súrne po-
trebujú pomoc  (viac na: http://
spisskabela.sk/mesto/aktuality/
ondrejko-a-sarka-potrebuju-
pomoc/ alebo v májovom 
vydaní Spišskobelianskeho 
Spravodaja). Pomocnú ruku 
neváhalo svojim malým obča-
nom podať aj Mesto Spišská 
Belá a to prostredníctvom 18. 
ročníka Kaštieľnych hier, ktoré 
sa konali 26. júna 2016.

Toto tradičné podujatie 
usporiadalo Mesto Spišská Belá 
v spolupráci so Slovenskou 

Vstupné z Kašteľnych hier poputovalo 
dvojičkám Koščákovým

národnou galériou – Kaštieľ 
Strážky. Ako sme avizovali už 
pred samotným konaním toho-
to podujatia, mesto sa rozhodlo 
venovať výťažok zo vstupného 
na Kaštieľne hry v plnej výške 
práve Ondrejkovi a Sárke Koščá-
kovým (príjem zo vstupného je 
štandardným príjmom do roz-
počtu mesta). Aj vďaka vám 
všetkým, ktorí ste Kaštieľne 
hry navštívili, či už kvôli ich sa-
motnej vynikajúcej každoročnej 
atmosfére alebo práve s cieľom 
podporiť Ondrejka a Sárku, 
sa na vstupnom vyzbieralo 
1 604 € (koncom júna poskytlo 
mesto sumu 600 € a v júli zvy-
šok vyzbieranej sumy a teda 
1004 €, ktorá bola odoslaná na 

ich transparentný účet). Táto 
krásna finančná čiastka tak po-
putuje na dobrú vec a veríme, že 
dopomôže dvojičkám Koščáko-
vým k skvalitneniu ich života.

Všetci, ktorí chcete finančným 
príspevkom pomôcť Ondrejkovi 
a Sárke, tak môžete urobiť cez 
priložený link, kde nájdete 
všetky informácie o ich účte: 
http://transparentneucty.sk/#/
turnovers/5113858698
Ďakujeme všetkým, ktorí 

podporili Ondrejka a Sárku 
zaplatením vstupného na 
Kaštieľnych hrách, či sa roz-
hodli pomôcť priamo cez ich 
účet alebo pomohli akoukoľvek 
inou formou (šatstvo, hračky…). 
Ešte raz ĎAKUJEME!

• Súčasťou Kaštieľnych hier bol aj odborný seminár s názvom „Strážky – minulosť, prítomnosť a perspektíva 
kultúrnej lokality“ pri príležitosti 25. výročia sprístupnenia verejnosti Kaštieľa Strážky.
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• Na hlavnom pódiu sa odohralo mnoho vystúpení, ktoré detskí návštevníci 
s nadšením sledovali.

• V divadelnej komédii „3×2“ z manželského života sa predstavili vynika-
júci herci Csongor Kassai a Zuzana Martinková – Znášiková. • Vystúpenie folklórneho súboru z Lotyšska.

• Program pre deti prebiehal v celom anglickom parku kaštieľa.
• Svoju kreativitu nám deti ukázali vo výtvarnej dielni našej ZUŠ.

• Každá vstupenka bola zlosovateľná. Medzi tombolovými cenami bola aj 
noc v Kaštieli Strážky.

• Sprievodný program bol plný atrakcií pre deti.
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• Konečná podoba zmodernizovaného detského ihriska na Moskovskej ulici. 
Snahou vedenia mesta je postupne takto zmodernizovať aj ďalšie detské 
ihriská v našom meste. • Prebiehajúca výstavba nového 

chodníka vedľa štátnej cesty v 
Strážkach na Medňanského uli-
ci - asi takto to bude vyzerať. 

• Modernizácia multifunkčného 
ihriska na Moskovskej ulici za-
čala 6. júla a dnes je už takmer 
ukončená.

• Vstup do budovy kinosály do-
stal nový vzhľad - nová dlažba 
na vstupných schodoch.


