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• Vďaka leteckým záberom, ktoré dalo zhotoviť Mesto Spišská Belá, sa môžete z vtáčej perspektívy pokochať nádherou, ktorú ponúka naše mesto a jeho
bezprostredné okolie. Autorom fotografií je Vydavateľstvo CBS, s. r. o., Banská Bystrica (viac informácii nájdete na strane 7).
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Spišskobeliansky spravodaj

Spišská Belá, centrum zemiakarstva na Slovensku
14. Spišský zemiakarský jarmok, fotoreportáž - 2. časť

• Odborný seminár o pestovaní zemiakov, sliviek a chove králikov prilákal
do kinosály mesta mnoho pestovateľov i chovateľov.
• Svojou návštevou nás počas jarmoku poctili i delegácie z našich partnerských miest v Poľsku, Česku a Nemecku.

• Slovsolanum družstvo Spišská Belá usporiadalo zábavnú súťaž v jedení
zemiakov.

• O hudobnú zábavu sa počas jarmoku postarala i domáca dychová hudba Belančanka, či ľudová hudba Jána Stupku

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek
pričinili o to, aby bol 14. ročník Spišského
zemiakarského jarmoku taký vydarený.
Pre viac fotograﬁí, či videozáznamy
z podujatia, navštívte www.spisskabela.sk.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
v Sp. Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 13. 10. 2016
venovalo aj týmto témam:
8. zmenu rozpočtu mesta
pre 2016
• MsZ schválilo návrh na
zmenu rozpočtu mesta Spišská
Belá na rok 2016 rozpočtovým
opatrením č. 8, ktoré je zverejnené na www.spisskabela.sk
Plnenie programového rozpočtu mesta za 1. polrok 2016
• MsZ vzalo na vedomie
monitorovaciu správu k stavu
plnenia programového rozpočtu
mesta k 30.06.2016. Správa je zverejnená na webstránke mesta
Schválenie projektu
na výstavbu cyklotrás
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o schválení projektu na výstavbu cyklotrás – Cesta okolo Tatier
– 2. etapa (v rámci programu
Cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A PL –SR 2014-2020). Viac informácii v samostatnom článku
na www.spisskabela.sk
Predaj Čistiarne odpadových
vôd v Spišskej Belej
• MsZ schválilo zámer na
predaj Čistiarne odpadových
vôd v Spišskej Belej, a to:
1./ stavba čistiareň odpadových vôd za kúpnu cenu
181 860 EUR
2./ pozemky tvoriace areál
ČOV o výmere 4 578 m2 za kúpnu
cenu 45 780 EUR (10 EUR/m2)
a teda za celkovú kúpnu cenu
227 640 EUR (stavba a pozemky)
pre kupujúceho Podtatranskú
vodárenskú spoločnosť a.s.
Poprad, hraničná 17, 058 01 Poprad. Ide o predaj majetku pre
vodárenskú spoločnosť, ktorá je
vlastníkom ostatnej kanalizačnej
siete v Spišskej Belej a v jej prevádzkovaní bude pokračovať
doterajší prevádzkovateľ, ktorý
prevádzkuje aj celú spláškovú
kanalizačnú sieť v Spišskej Belej.
Viac informácii nájdete na internetovej stránke mesta – elektronickej na úradnej tabuli.
Stavebná úprava križovatky
v Strážkach
• MsZ vzalo na vedomie návrh projektovej štúdie stavebnej

úpravy križovatky v Strážkach
na Medňanského ulici (oproti
parkovisku kaštieľa Strážky).
Viac informácii v samostatnom
článku na webstránke mesta.
Parkovanie osobných áut
na miestnej komunikácii na
Štefánikovej ulici
• MsZ schválilo návrh riešenia parkovania osobných áut
na miestnej komunikácii na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej.
Viac informácii v samostatnom
článku www.spisskabela.sk
Predaj pozemkov
1./ MsZ schválilo na základe
výsledku obchodnej verejnej súťaže predaj pozemku o celkovej
výmere určenej na predaj – 797
m2 v meste Vysoké Tatry, v lokalite Tatranská Kotlina kupujúcemu
Jakubovi Jašňákovi, Mlynská č.
51, Lendak za kúpnu cenu 31,00
EUR/m2.
2./ MsZ schválilo predaj
pozemku o výmere 732 m2 žiadateľom Vladimírovi Strakovi
s manž., trvale bytom, L. Medňanského 1050/2, Spišská Belá.
3./ MsZ schválilo predaj časti
pozemku v prospech kupujúceho
Jána Sejuta, ul. 1. mája 1172/38 A,
Spišská Belá a Mareka Milaňáka,
ul. Družstevná 1199/72, Spišská
Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri
rodinnom dome vo vlastníctve
žiadateľov.
4./ MsZ schválilo zámer
na predaj časti pozemku pre
žiadateľov 1./ Štefana Boršoša
s manž., ul. Hviezdoslavova 58,
Spišská Belá a 2./ Jána Hradického s manž., ul. Hviezdoslavova
59, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania
pozemku pri rodinnom dome
žiadateľov.
5./ MsZ schválilo zámer na
predaj časti pozemku žiadateľom Jozefovi Gemzovi a manž.,
ul. Letná č. 216/25, Spišská Belá
v rámci majetkovoprávneho
vysporiadania pozemku pri
rodinnom dome s cieľom rozšírenia záhrady.
6./ MsZ schválilo zámer na
predaj časti pozemku kupujúcemu Jánovi Šelepovi s manž.,
Nová ul. 47, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom
dome s cieľom rozšírenia záhrady vo vlastníctve žiadateľov.

7./ MsZ schválilo predaj časti
pozemku kupujúcemu Jozefovi
Mirgovi, Partizánska 1, Spišská
Belá z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívaného
pozemku pri rodinnom dome.
8./ MsZ schválilo zámer na
predaj časti pozemku pre účely
zriadenia predzáhradky pred
rodinným domom žiadateľom
Alešovi Neupauerovi a manž.,
Petzvalova 325/58, Spišská
Belá.
9./ MsZ schválilo predaj pozemku žiadateľovi Ing. Martinovi Matavovi, Popradská 1019/39,
Spišská Belá z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod jestvujúcou stodolou
pri rodinnom dome.
10./ MsZ schválilo predaj
pozemku žiadateľom Mgr. Michala Grivalského a manželky
RNDr. Paulíny Grivalskej, rod.
Vojtičkovej, bytom Štefánikova
23, Spišská Belá za účelom rozšírenia záhrady vedľa rodinného
domu.
11./ MsZ neschválilo predaj
pozemku žiadateľovi Taxims.r.o.,
1 mája 1171/50, Spišská Belá
z dôvodu, že rozostavaná stavba dvojgaráže na Kúpeľnej ulici
v Spišskej Belej je nelegálnou
stavbou bez stavebného povolenia a odpredaj požadovanej
časti pozemku na uvedený účel,
by bol aj v rozpore s územným
plánom mesta.
12./ MsZ neschválilo predaj
pozemku parc.č. KN „E“ 3686
– trvale trávny porast o výmere
20 598 m2 v k.ú. Lendak pre účely poľnohospodárskej výroby
žiadateľovi Petrovi Jašňákovi,
ul. Školská 825/34, Lendak.
Zriadenie vecného bremena
1./ MsZ schválilo bezodplatné
zriadenie vecného bremena pre
účely realizácie stavby Spišská
Belá – TS Krátka, VN, úprava NN
a DP (zriadenie novej kioskovej
trafostanice a nových káblových
prípojok) na pozemkoch mesta
v prospech Východoslovenská
distribučná a.s. Mlynská 31,
Košice.
2./ MsZ odročilo žiadosť Ing.
Rudolfa Kramarčíka, Tatranská
Kotlina 5 o zriadenie vecného
bremena pre účely riešenia prístupu k reštaurácii Furman v Tatranskej Kotline do času ukončenia výstavby verejnej cyklotrasy
pred týmto pozemkom.

Prenájom nebytových priestorov – Hviezdoslavova 1
• MsZ schválilo zámer na
prenájom nebytového priestoru
o výmere 92 m2 na Hviezdoslavovej č. 1 v Spišskej Belej žiadateľke Jane Sedláčkovej, Krátka 1,
Spišská Belá na účely prevádzkovania predajne kvetinárstva.
Doposiaľ nebytový priestor
užívala mama žiadateľky Anna
Straková a tá plánuje svoju
podnikateľskú činnosť ukončiť
a pokračovať bude jej dcéra Jana
Sedláčková.
Prenájom nebytových
priestorov – Petzvalova 17
• MsZ schválilo zámer na prenájom nebytového priestoru na
Petzvalovej ul.17 v Spišskej Belej
(pri budove kina – pod schodmi
infocentra – donedávna tam
bola oprava obuvi) o celkovej
ploche 14,26 m 2 žiadateľovi
Martinovi Pitoniakovi, bytom
Spišská Belá, Letná 24 pre účely
prevádzka predaja tabakových
výrobkov a tlače.
Prevádzková doba MAMAR
Restaurant&Coffee
• MsZ schválilo predĺženie prevádzkovej doby (po
22.00 hod.) a to v piatok a sobotu do 24.00 hod. pre prevádzku
MAMAR Restaurant&Coffee
– Margita Čarnogurská, ulica 1.
mája 29, Spišská Belá.
Zmluvy o partnerstve a spolupráci s mestom Vysoké Mýto
• MsZ schválilo uzavretie
Zmluvy o partnerstve a spolupráci medzi mestom Spišská Belá
a mestom Vysoké Mýto v Českej
republike. Viac informácii v článku na stránke mesta
Prerokovanie
informatívnych správ
• MsZ prerokovalo a vzalo
na vedomie informatívnu správu o organizácii škôl a školských
zariadení v meste Spišská Belá
pre školský rok 2016/2017.
• MsZ prerokovalo a vzalo na
vedomie informáciu o realizovaných stavebných a investičných
aktivitách mesta (počas mesiacov
august a september 2016).
• MsZ prerokovalo a vzalo
na vedomie informáciu hlavnej
kontrolórky o vykonaných kontrolách.
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Stretli sa starostovia podtatranských miest a obcí
Dňa 7. októbra 2016 sa na
svojom pracovnom rokovaní
stretli členovia Regionálneho
združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom
v Spišskej Belej.
Na úvod si prítomní starostovia a primátorovi minútou
ticha uctili pamiatku zosnulého bývalého prezidenta SR
Michala Kováča. Po prezentácii
spoločnosti VÚB a.s., ktorá je
partnerom ZMOS-u, nasledovala prezentácia aktuálnych
možností využitia podporných
finančných nástrojov zo zdrojov štrukturálnych a investičných fondov EÚ a zo štátneho
Mikropôžičkového programu
MH SR, ktorú predniesol Peter
Litavec (riaditeľ EuropeDirect
Poprad). Po týchto prezentáciách nasledovali informácie
z rokovania Rady ZMOS-u z 13.
a 14. 9. 2016, ktoré predniesol
Štefan Bieľak, predseda tohto
regionálneho združenia. Boli
to najmä informácie o povin-

nej elektronickej komunikácii
v mestách a obciach od 1. novembra 2016, o prevádzkovaní
informačného systému DCOM
(DATACENTRUM miest a obcí) a o analýze súčasného stavu
školstva s návrhom ďalšieho
postupu ZMOS-u v tejto oblasti.
Ďalšie informácie doplnil aj prítomný Michal Sýkora, predseda
ZMOS-u a podpredseda tohto
regionálneho združenia. Týkali
sa prípravy štátneho rozpočtu
na rok 2017 z pohľadu miest
a obcí, ako aj kolektívneho vyjednávania pre rok 2017. ZMOS
požaduje v štátnom rozpočte na
rok 2017 nájsť finančné zdroje
na podporu cestovného ruchu
v rovnakom rozsahu ako v roku 2016, na výstavbu obecných
nájomných bytov, na podporu
budovania cyklotrás ako aj na
modernizáciu miestnych komunikácii. Na tomto rokovaní
zazneli aj informácie zo spoločného rokovania Predsedníctva
ZMOS-u a Predsedníctva SMO

ČR z 21. - 22. 9. 2016 a tiež aktuálne informácie z legislatívneho
procesu. Veľmi dôležitou a najviac diskutovanou témou bola
príprava čerpania fondov EÚ
v podmienkach miest a obcí.
Diskutovalo sa najmä o začatí
implementácie IROP 2014
- 2020 (prvé výzvy, nastavenie
hodnotiacich kritérií) a o stave
implementácie Programu roz-

voja vidieka 2014 – 2020 (hodnotenie stratégii MAS, výzvy
7.2, 7.4, 7.5). Prítomní starostovia poukázali aj na problémy
niektorých obcí s pripojením na
internet, čo ohrozuje ich povinnosť elektronickej komunikácie
(e-government). Aj tejto téme
sa chce regionálne združenie
venovať na najbližšom pracovnom stretnutí.

Výstavba cyklotrás v okolí Spišskej Belej bude pokračovať v
roku 2017
Dňa 28. septembra 2016 v poľskom Rzeszowe Monitorovací
výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SR
2014-2020 schválil tzv. vlajkový projekt pod názvom Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier (II. etapa) – výstavba cyklotrás
v okolí Tatier. Tento projekt podalo Európske zoskupenie územnej
spolupráce TATRY (EZUS TATRY) a partnerom tohto projektu je aj
Mesto Spišská Belá.
Uvedený cyklistický chodník, ktorý bude spájať viaceré slovenské
a poľské mestá v rámci cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, povedie aj cez mesto Spišská Belá (bude
sa napájať na už existujúcu cyklotrasu Sp. Belá – T. Kotlina). Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier bude dlhá viac ako 250 km.
Na slovenskej strane by mal cyklistický okruh viesť cez mestá Trstená, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Spišská Belá a Stará Ľubovňa.
V Poľsku by mal smerovať cez územie Nového Targu, obec Szaflare,
NowyTarg smerom na Krempachy, Czorsztyn až po hraničný priechod Kacwin – Veľká Franková. Cieľom projektu je sprístupňovať
miesta s vysokou krajinnou, kultúrnou, historickou a prírodnou
hodnotou na oboch stranách hranice Vysokých Tatier.

REGIÓN
OBEC
ORAVA Trstená
LIPTOV Lipt. Mikuláš
Kežmarok
SPIŠ
Stará Ľubovňa
Spišská Belá

DĹŽKA v km
2,3
1,5
5,1
4,2
5,1

SPOLU
187 200,00 €
286 945,40 €
641 075,10 €
423 702,62 €
669 862,22 €

A čo konkrétne bude budovať Mesto Spišská Belá?
V rámci tohto projektu Mesto Spišská Belá celkovo vybuduje
cca 5,1 km cyklotrás, z toho 3,0 km bude mať len štrkový povrch
(T. Kotlina – Kardolína – smer Ždiar) a na úseku dlhom 2,1 km
(Strážky – Spišská Belá) bude mať asfaltový povrch úsek cca 1,6
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Úseky cyklotrás – Cesta okolo Tatier – II. etapa
Investor – Mesto Spišská Belá
Cyklochodník – Parkovisko Belianska jaskyňa (Tatranská
Kotlina) – Lysá Poľana (I. etapa) – v dĺžke 3,0 km (Kardolína)
v k.ú. Tatranská Lomnica
Cyklochodník v úseku Kežmarok - Strážky (od k.ú.
Kežmarok/Strážky cez kaštieľ až po most za hasičskou
zbrojnicou) v dĺžke cca 1,0 km
Cyklochodník v úseku Strážky – Spišská Belá (úsek
č.1: cca 0,8 km + úsek č.3: takmer 0,3 km – úsek č.2: sa
nerealizuje) – teda spolu : 1,1 km

km a cca 0,5 km cez park kaštieľa v Strážkach bude mať mlátový
povrch (špeciálny piesok).
Pre Mesto Spišská Belá je v rámci tohto projektu určená
suma 669 018 EUR – z toho povinné 5% spolufinancovanie mesta by
malo byť vo výške 34 295 EUR. Presná konkrétna výška nákladov na
túto výstavbu bude závisieť od výsledku verejného obstarávania.
Na základe iniciatívy mesta Spišská Belá naviac Prešovský
samosprávny kraj podporí výstavbu týchto cyklotrás sumou vo
výške 50 % investičných nákladov mesta na spolufinancovanie
tohto projektu, čiže sumou cca 17 147 EUR na základe uznesenia
Zastupiteľstva PSK. Okrem uvedených stavebných (investičných)
nákladov sú s podaním a realizáciou tohto projektu spojené ďalšie
tzv. neinvestičné výdavky, ktoré bude hradiť mesto zo svojho rozpočtu do výšky max. cca 10 tis. EUR.
Do konca roka 2016 by mala byť podpísaná zmluva o financovaní
projektu a tiež sa priebežne začne príprava verejného obstarávania.
Predpoklad začatia výstavby cyklotrás je odhadovaný na apríl/máj
2017 (v prípade úspešného ukončenia verejného obstarávania)
s ukončením stavebných prác najneskôr do konca roka 2017. Tak,
cyklisti, môžete sa tešiť na ďalšie km cyklotrás v okolí Spišskej Belej,
ale aj Kežmarku.
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Dar od Nadácie ČSOB nakoniec vo výške 2 000 EUR
Mesto Spišská Belá v súčasnosti realizuje stavebnú úpravu
križovatky pri čerpacej stanici
OMV. Ide o výjazd z miestnej
komunikácie na cestu 1. triedy č.
66. Cieľom tejto úpravy je zriadiť
nový jazdný pruh pre odbočenie
doprava (smer na Kežmarok).
Zároveň sa jasne vymedzia aj
ostatné jazdné pruhy a vybuduje sa bezpečnostný ostrovček
pre zriadenie nového priechodu
pre chodcov (je to nutné vzhľadom na dĺžku tohto priechodu).
A práve na zriadenie tohto bez-

pečného priechodu pre chodcov
prispela aj spoločnosť ČSOB a.s.
cez svoju nadáciu a podporila
tento projekt nášho mesta
pôvodne sumou 1 500 EUR.
Avšak následne sa rozhodla tú
sumu zvýšiť a poskytne nám v
priebehu najbližších dní finančný dar vo výške 2 000 EUR. Za
túto podporu ešte raz ďakujeme.
A pokiaľ ide o samotnú finálnu
asfaltáciu cesty s križovatkou,
tak tá sa uskutoční hneď nasledujúci týždeň, avšak všetko
bude závisieť od počasia.

Dva úspešné projekty mestských lesov
Lesy mesta majú dva nové
úspešné projekty. Prvý projekt
bol podaný v septembri 2015
na základe vyhlásenej výzvy
Ministerstva pôdohospodárstva SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014
– 2020 (podpora na prevenciu
škôd v lesoch spôsobených
lesnými požiarmi a prírodnými
a katastrofickými udalosťami
– zlepšenie zdravotného stavu
lesov) s názvom „Preventívne
opatrenia proti škodcom v lesoch mesta Spišská Belá“. Cieľom opatrenia je poskytnutie
podpory obhospodarovateľom
lesa na zlepšovanie nepriaznivého zdravotného stavu smrečín, zníženie náhodných ťažieb
a smeruje k ochrane smrekových
porastov, tak aby rozpad nenastal v krátkom časovom období
a aby bolo možné postupne tieto smrekové porasty obnovovať
vhodnými drevinami a dosiahnuť lepšiu štruktúru porastov.
V našich mestských lesoch sú
v projekte navrhnuté opatrenia
súvisiace s ochranou lesných
porastov proti poškodeniu podkôrnym hmyzom a podpňovke

– koreňovým hnilobám. Projekt
bol schválený Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
v auguste 2016 v celkovej sume
54 924 € na obdobie rokov
2016 – 2019. Uvedené finančné
prostriedky budú poskytnuté
z fondou EÚ (75 % z uvedenej
sumy) a zo štátneho rozpočtu
SR (20 % z uvedenej sumy) so
spoluúčasťou mestských lesov
v sume 10 % (5492,40 €).
Druhý projekt Lesy Mesta
Spišská Belá podali taktiež
v septembri 2015 na základe
vydaného spoločného usmernenia medzi Ministerstvom
životného prostredia a Ministerstvom pôdohospodárstva
pre celé Slovensko, z ktorého
vyplýva povinnosť pre Štátnu
ochranu prírody vykonávať
opatrenia na ochranu lesa proti
šíreniu škodlivých činiteľov
(podkôrny hmyz) z území
s 5. stupňom ochrany prírody
(bezzásahové územie), ktorým
nebola povolená výnimka na
spracovanie náhodnej (kalamitnej) ťažby na území mestských
lesov Spišská Belá v roku 2016.
V podstate ide o práce spojené

Začala sa rekonštrukcia
strechy mestskej zvonice
Počas druhého októbrového
týždňa sa začala rekonštrukcia
strechy renesančnej zvonice na
námestí v našom meste. Mesto
má spracované komplexné
technické riešenie rekonštrukcie
zvonice a ako prvá fáza je určená
výmena strešnej krytiny a časti
poškodeného dreveného krovu.
Nová krytina bude titán-zinková,
podobne ako na kostole sv. An-

tona. Túto rekonštrukciu financuje mesto z dotácie zo štátneho
rozpočtu vo výške 15 tis. EUR (z
programu Obnov si svoj dom
z Ministerstva kultúry) a zároveň
zo svojho rozpočtu mesto doloží
cca 6700 EUR. Práce by mali
trvať cca 3 týždne (v závislosti
od počasia). Dúfajme, že mesto
nájde financie aj na rekonštrukciu
fasády v budúcom roku.

so spracovaním podkôrnikovej
kalamity – asanačná ťažba spílením, odvetvením a priblížením
na odvozné miesto a asanácia
aktívnej biomasy (zbytky po
ťažbe a približovaní drevnej
hmoty). Tieto práce resp. činnosti vykonávali na základe
schváleného projektu a zmluvy
podpísanej zo Štátnou ochranou
prírody v septembri 2016, Lesy
Mesta Spišská Belá s.r.o. V mesiacoch august – september 2016
prebehla kontrola zo strany Štátnej ochrany prírody s následným schválením toho projektu.

A teda na základe tohto projektu
bude Lesom Mesta Spišská Belá
s.r.o. uhradená suma za rok 2016
43 361,16 € do konca roka 2016.
Uvedené finančné prostriedky
budú poskytnuté zo štátneho
rozpočtu SR (100 % z uvedenej
sumy). Lesy Mesta využijú
finančné prostriedky z týchto
dvoch projektov na úhradu nákladov spojených s hospodárením v mestských lesoch (najmä
s obnovou lesných porastov).
Ing. František Pisarčík,
vedúci správy
mestských lesov

Celoslovenská konferencia
o cyklodoprave
Dňa 11. a 12. októbra 2016
sa v Martine uskutočnil 8. ročník celoslovenskej konferencie
o cyklodoprave. Táto konferencia sa obsahovo dotkla aktuálnych tém v oblasti cyklodopravy
na Slovensku, ale prezentovali
sa aj pozitívne príklady zo zahraničia. Veľa sa diskutovalo
o nedostatočnej reálnej (skôr
len deklaratórnej) podpore
zo strany štátu tomuto druhu
dopravy. Na tejto konferencii
zazneli aj aktuálne informácie
ohľadne možností financovania
výstavby cyklotrás na Slovensku, ako aj prezentácie nových
vybudovaných ako aj pripravovaných úsekov cyklotrás. Silná
diskusia bola ohľadne prekážok
a problémov spojených s prípravou projektov na výstavbu cyklotrás – počnúc najvážnejším
problémom – majetkoprávnym
vysporiadaním pozemkov pod
budúcimi cyklotrasami, cez
vyňatie pozemkov z pôdneho

fondu až po vysoké náklady
spojené s vyhotovením geometrických plánov a projektových
dokumentácii. A v tejto súvislosti sa v súčasnej dobe veľmi
aktívne hovorí o nenaplnenom,
hoci schválenom vládnom trvalom finančnom mechanizme na
podporu výstavby cyklotrás na
Slovensku.
Počas úvodného dňa sa tejto
konferencie zúčastnil primátor
nášho mesta Štefan Bieľak.
Podľa je slov „Cyklodoprava je
fenomén posledných rokov, ktorý naberá na svojom rozmere. Aj
v našom meste by sme mali cyklodoprave venovať čoraz väčšiu
pozornosť, o čom svedčia naše
doterajšie skúsenosti. A práve
to bol dôvod, prečo som sa tejto
konferencie zúčastnil – aby som
získal nové informácie o cyklodoprave a poznal nové trendy
v tomto druhu nemotorovej
dopravy a zvážil, čo z toho vieme využiť v Spišskej Belej.“
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Diskusné fórum primátora mesta s poslancami
Dňa 6. októbra 2016 sa poslanci mestského zastupiteľstva
stretli s primátorom mesta
na ďalšom diskusnom fóre
a takmer 3 hodiny diskutovali o
3 témach.
1./ Prvou témou bolo aktuálne hospodárenie Mestského
podniku Spišská Belá s.r.o. a prijatie takých opatrení zo strany
vedenia podniku, aby podnik
v tomto roku dosiahol kladný
hospodársky výsledok. Problém
je však stavebná výroba, ktorá
spôsobuje podniku stratu. Podľa vyjadrenia riaditeľa podniku
Petra Novajovského, urobili
také opatrenia, že mestský podnik bude mať tento rok kladný
hospodársky výsledok a teda
ukončia tento rok so ziskom za
celý podnik. Avšak v prípade
strediska stavebnej výroby, by
bolo podľa neho úspechom, ak
sa aj na tomto stredisku dosiahol
kladný výsledok, alebo aspoň
vyrovnané hospodárenie.
2./ Druhou témou bola
budúcnosť materského školstva v našom meste. Poslanci
najprv diskutovali o počte detí
v materskej škole a o reálnej
potrebe kapacity materskej
školy. Primátor poukázal na to,
že aj v predškolskom veku nie
všetky deti v meste navštevujú
materskú školu (nakoľko je to
na rozhodnutí rodičov – predškolská výchova nie je povinná).
Ale to sa následne prejavuje pri
zápise detí do 1. ročníka základnej školy a následnom odklade
povinnej školskej dochádzky
u detí. Pokiaľ ide o demografický vývoj, je počet detí relatívne
pozitívny, otázne je, či rodičia
dajú deti do materskej školy. Vo
veku 3-6 rokov dnes evidujeme
cca 60 detí, ktoré nechodia do
materskej školy (len 11 z nich nie
je v škôlke pre kapacitné dôvody
– u ostatných detí nie je záujem
o škôlku). Následne sa diskutovalo o pripravenom projekte
prístavby materskej školy na
Mierovej ulici a o možných
rizikách z realizácie tohto projektu. Jedno riziko predstavuje
garancia ďalšieho počtu nových
detí v škôlke (okrem tých, ktoré
už sú v škôlke) po dobu 5 rokov
od vybudovania prístavby je potrebné prijať a udržať ďalších cca
80 detí. Ďalšie riziko je limitovaná výška objemu finančných
prostriedkov, ktoré mesto môže
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získať z fondov EÚ, ktoré však
nebudú postačovať na túto prístavbu a budú potrebné ďalšie
financie z rozpočtu mesta. Diskutovalo sa aj o možnosti zriadenia cirkevnej materskej školy
v našom meste, o jej umiestnení,
o podmienkach jej prípadného
fungovania a financovania.
Cieľom tejto diskusie bolo si
vymeniť čo najviac relevantných
informácii o tom, čo by znamenalo zriadenie takejto škôlky
v podmienkach nášho mesta.
Aj táto téma zostala otvorená
(zatiaľ bez ďalšieho postupu).

3./ Treťou diskutovanou
témou bola plánovaná výstavba hokejbalovej haly v našom
meste. Primátor mesta informoval o rôznych technických
riešeniach, ktoré má mesto
k dispozícii od rôznych firiem
zaoberajúcich sa dodávaním
montovaných hál. Má ísť o montovanú halu o rozmeroch 65 x 35
m so šatňami a ďalším potrebným zázemím vo vnútri. Predložené orientačné ponuky však
hovoria o celkových nákladoch
na úrovni 700 - 800-tis. EUR,
pričom mesto má dnes k dis-

pozícii štátnu dotáciu vo výške
300-tis. EUR. Tak úlohou mesta
bude v najbližších týždňoch, či
mesiacoch nájsť vhodný model
financovania výstavby tejto haly.
Na použitie štátnej dotácie vo
výške 300-tis. EUR je čas až do
konca roka 2018. Táto hala by
mala stáť pri futbalovom štadióne (napojená na tribúnu ako
jej súčasť) a bude hokejbalovou,
ale zároveň aj multifunkčnou
halou, čiže prioritne bude slúžiť
hokejbalu, ale využívať ju bude
možné aj pre iné športy.

Mesto pripravuje zákaz používania zábavnej
pyrotechniky
Mesto Spišská Belá pripravuje opätovné zavedenie zákazu používania zábavnej
pyrotechniky na území mesta
počas celého roka s výnimkou
času od 18.00 hod. 31. decembra do 4.00 hod. 1. januára už
nového roka.
Takéto nariadenie v našom
meste už platilo do roku 2014,
kedy bolo zrušené z dôvodu,
že štát zrušil zákon, ktorý dával mestám a obciam možnosť
regulovať používanie zábavnej
pyrotechniky na svojom území.
Novelizáciou zákona č. 58/2014
Z. z. o výbušninách, výbušných

predmetoch a munícii, mestá
a obce opätovne dostali túto
kompetenciu. V prípade nášho
mesta sa navrhuje rovnaká regulácia aká platila do roku 2014.
Mesto zverejnilo na svojej
internetovej stránke (na elektronickej úradnej tabuli) návrh
všeobecne záväzného nariadenia
(ďalej len nariadenie), ktorým
sa bude regulovať používanie
zábavnej pyrotechniky a iných
pyrotechnických výrobkov
v rozsahu citovaného zákona:
http://spisskabela.sk/mesto/
uradna-tabula/navrh-vzn-mesta-o-pouzivani-pyrotechnic-

kych-vyrobkov-na-uzemi-mesta-spisska-bela/
V dôvodovej správe sa
dočítate podrobnejšie informácie. Pripomienky k návrhu
nariadenia je možné posielať
písomne na adresu Mestského
úradu v Spišskej Belej alebo
mailom na adresejneupauerova@spisskabela.sk , a to v lehote do 31. októbra 2016. O tomto
nariadení budú rokovať poslanci
mestského zastupiteľstva a po
jeho schválení (predpoklad
v polovici novembra 2016) by
malo toto nariadenie platiť už
začiatkom decembra 2016.
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Akcia Čistejšie mestské lesy

Detské ihrisko na Zimnej ulici

Koncom mesiaca september tohto roka spoločnosť Lesy Mesta
Spišská Belá s.r.o. v spolupráci s Mestom Spišská Belá vyčistili cestné
priekopy okolo štátnej cesty č. 1/66 v úseku Šarpanec – Tatranská
Kotlina – Kardolina a v úseku Tatranská Kotlina – Lendak po
penzión Harmónia. Nezamestnaní pracujúci na menších obecných
službách mesta vyzbierali až 34 vriec (!!!) rôzneho komunálneho
odpadu. Čo k tomu viac dodať? Asi to nenapadalo z neba. Touto
cestou patrí poďakovanie vedeniu mestských lesov, že zorganizovali
túto akciu „čisté priekopy“ a rovnako nezamestnaným, ktorí takto
užitočne prispeli k skrášleniu prostredia na okraji mestských lesov.
ĎAKUJEME!

V uplynulých dňoch mesto
zrealizovalo zámer rozdelenia
pôvodnej záhrady areálu Centra voľného času na dve časti
– verejnú a neverejnú. Obe tieto
časti oddeľuje nové oplotenie,
ktoré mesto vybudovalo. Táto
záhrada, donedávna tvoriaca
areál elokovaného pracoviska
materskej školy, bola využívaná nielen deťmi zo škôlky, ale
aj širokou verejnosťou, hoci
v rozpore s prevádzkovými
pravidlami. V zmysle rozhodnutia mestského zastupiteľstva

XV. Slovensko-poľské
hospodárske fórum
XV. Slovensko – poľské hospodárske fórum, ktoré sa uskutoční dňa 10. 11. 2016 v Poprade
bude tento rok venované hlavne
malým a stredným podnikate-

ľom, ale aj podnikateľom v ČR
a samosprávam. V prípade záujmu nájdete všetky informácie
o programe na webstránke mesta
v rubrike Aktuality.

Zasadalo Európske zoskupenie
územnej spolupráce TATRY
V piatok 14. októbra 2016
zasadalo Európske zoskupenie
územnej spolupráce – EZUS
TATRY (slovensko-poľského
združenia teritoriálnej spolupráce).
V poľskom NowomTargu
sa stretli členovia najvyššieho
orgán – Zhromaždenia EZUS,
aby rokovali aj o aktuálnych témach cezhraničnej spolupráce.
Ako uviedol predseda Zhromaždenia EZUS Štefan Bieľak
(primátor Spišskej Belej), rokovali najmä o príprave realizácie
novoschváleného cezhraničného
projektu „Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier (II.
etapa) – výstavba cyklotrás
v okolí Tatier“. Tento projekt
podal ako hlavný (vedúci)
partner práve EZUS TATRY
a partnerom tohto projektu je

aj Mesto Spišská Belá, ktoré
v rámci tohto projektu vybuduje
5,1 km cyklotrás.
Agnieszka Pyzowska, riaditeľka EZUS, informovala
o ďalších schválených ako aj
pripravovaných projektoch zoskupenia pre rok 2017 a zároveň predložila zmenu rozpočtu
EZUS, ktorú prítomní schválili.
Viac informácii o EZUS TATRY
sa dočítate na www.euwttatry.eu/sk/.
Prítomní boli informovaní aj
o príprave Slovensko-poľského
hospodárskeho fóra, ktoré
sa uskutoční v Poprade dňa
10. novembra 2016 a na záver
rokovania diskutovali aj o zabezpečení spoločnej verejnej
autobusovej dopravy v tomto
pohraničí (chýbajúce autobusové spojenia).

sa pozemok rozdelil na verejnú
časť, ktorá bude kedykoľvek
komukoľvek dostupná. V neverejnej časti záhrady sa vytvorí
detské ihrisko len pre deti navštevujúce materskú školu, na
čo mesto vyčlenilo 3500 EUR.
Materská škola by ho mala vybudovať do konca tohto roka.
Týmto riešením sa vytvoril
priestor pre deti bývajúce v tejto
časti mesta a vyhovelo sa požiadavke rodičov týchto detí, ktorí
požadovali sprístupniť toto ihrisko pre všetkých.

Spišská Belá z neba
Mesto Spišská Belá dalo
zhotoviť v lete tohto roku letecké
zábery mesta. Fotografie, ktoré
vznikli, sú fascinujúce a dych berúce. Vďaka týmto záberom sa
môžete z vtáčej perspektívy pokochať nádherou, ktorú ponúka
naše mesto a jeho bezprostredné
okolie. Na snímkach sú zachytené historické dominanty mesta,
mestské lesy, či rozľahlé okolité
pozemky, na ktorých hospodárite možno i vy…
Autorom fotografií je Vyda-

vateľstvo CBS, s. r. o., Banská
Bystrica (ww.cbs.sk) a ďalšie
použitie týchto fotografii na
verejné účely nie je možné bez
predchádzajúceho písomného
súhlasu tohto vydavateľstva
(čiže aj tieto fotografie podliehajú autorskému zákonu).
Ale dosť bolo slov… túto
krásu treba jednoducho vidieť!
Navštívte preto stránku mesta
www.spisskabela.sk a nahliadnite na zachytené letecké zábery
mesta.

• V Regionálnom turistickom a informačnom centre v Spišskej
Belej bude od novembra v predaji publikácia Tatry a Zamagurie
z neba, ktorej autormi sú Milan Paprčka a Simona Nádašiová. V
knihe nájdete mnoho zaujímavých leteckých záberov s pohľadmi na
Vysoké Tatry, Pieniny a ich okolie. Svoje čestné miesto v knihe majú
aj zábery na Spišskú Belú. Publikácia je v predaji za 10 €. Kniha zaujme nejedného
milovníka nášho
okolia, či vášnivého fotografa
a ak už teraz
premýšľate , čo
darovať svojim
blízkym na
Via noce, kniha
bude rozhodne
darčekom, ktorý
poteší každého.
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Spišská Belá na Bramborářských dňoch v Havlíčkovom Brode
Spišská Belá ako centrum zemiakarstva na Slovensku a ako
miesto takmer už celoslovensky
známeho a každoročne organizovaného zemiakarského jarmoku sa zúčastnila obdobného
podujatia v Čechách. V dňoch
21. a 22. októbra 2016 sa v Havlíčkovom Brode uskutočnili 26.
ročník Bramborářskych dní, na
ktorých bol prítomní aj primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak,
vedúci Hlavnej odrodovej skúšobne UKSUP-u v Spišskej Belej
Marián Tokár a predseda družstva Slovsolanum v Spišskej
Belej Jaroslav Mačák. Okrem
nich však boli na tomto podujatí prítomní aj ďalší zástupcovia
slovenských firiem zaoberajúcich sa šľachtením, pestovaním
a spracovaním zemiakov. Havlíčkov Brod je centrom českého
„bramborářství“, kde sídli aj

Český bramborářskýsvaz, Výskumný ústav bramborářský
i odrodová skúšobňa Ústředníhokontrolního a zkúšebního
ústavu zemědelského.
V piatok 21. októbra sa konal
odborný seminár „Brambory
2016“ za účasti aj zástupcov Ministerstva zemědelství ČR a viac

Zastupiteľstvo schválilo
partnerstvo s Vysokým Mýtom
13. októbra 2016 Mestské
zastupiteľstvo mesta Spišská
Belá schválilo návrh partnerskej zmluvy o spolupráci
medzi českým mestom Vysoké
Mýto a mestom Spišská Belá.
Po 9 mesiacoch vzájomných
kontaktov a návštev (prvá oficiálna návšteva bola vo februári
tohto roka vo Vysokom Mýte),
tak Spišská Belá ako prvá schválila návrh tejto zmluvy. Teraz je
na rade Mestské zastupiteľstvo

Mesta Vysoké Mýto. Samotný
spoločný podpis partnerskej
zmluvy sa predpokladá začiatkom budúceho roka.
Mesto Vysoké Mýto s viac
ako 12-tisíc obyvateľmi sa
nachádza vo východných
Čechách – v Pardubickom kraji v okrese Ústí nad Orlíci. Je
vzdialené od Spišskej Belej 415
km. Viac informácii o tomto zaujímavom meste nájdete na http:
//mesto.vysoke-myto.cz/

Zasadalo zastupiteľstvo PSK
V utorok 18. októbra 2016
rokovalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
(PSK). Predmetom 20-bodového programu rokovania bolo
aj schválenie návrhu na udelenie každoročných Cien PSK.
Tento rok bude toto ocenenie
udelené bratrancom Ladislavovi a Petrovi Škantárovcom
(olympijskí víťazi vo vodnom
slalome), Samuelovi Andrejčíkovi (paraolympionikovi SR
v BOCCIO) a Gréckokatolíckej
charite Prešov. Slávnostné odovzdanie cien bude 20. decembra
2016 v Prešove. Okrem toho sa
poslanci zaoberali zmenou rozpočtu PSK na rok 2016 a v nej
schválili aj zvýšenie finančných
prostriedkov na rekonštrukciu
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Kežmarského hradu o sumu
135 433 EUR. Rovnako sa
schválilo podanie 8 projektov na
zníženie energetickej náročnosti budov patriacich PSK v rámci
fondov EÚ. Poslanci schválili aj
Operačný plán zimnej údržby
ciest 2. a 3. triedy na území PSK.
Najviac diskutovanou témou bol
návrh VZN PSK o určení počtu
tried pre prvé ročníky stredných
škôl pôsobiacich na území PSK
pre školský rok 2017/2018 (týka
sa to aj stredných škôl okresu
Kežmarok). Predložený návrh
počíta s redukciou počtu týchto tried z dôvodu dlhodobého
znižovania počtu žiakov aj na
stredných školách. Po dlhšej
diskusii bol predložený návrh
schválený.

ako 200 účastníkov. Seminár bol
spojený s výstavou odrôd zemiakov ako aj s prezentáciou firiem
spolupracujúcich s pestovateľmi
zemiakov. V sobotu 22. septembra sa konal jarmok na námestí
Havlíčkovho Brodu, ktorý má
viac charakter farmárskeho trhu.
Tento jarmok otvoril starosta
mesta Havlíčkov Brod Ján Tecl
spolu aj s primátorom Spišskej
Belej. Ten uviedol, že: „Cieľom
našej návštevy bola možnosť
porovnať České bramborářské
dni so Spišským zemiakarským
jarmokom, ale aj stretnúť nových

zaujímavých ľudí z tejto branže
a získať nové kontakty, zaujímavé
informácie, ale sa aj inšpirovať,
nakoľko vždy je čo zlepšovať. Je
lepšie raz vidieť, ako niekoľkokrát
počuť. Už niekoľko rokov som
bol pozývaný na toto podujatie
a až teraz to vyšlo“. A ako dodal
na záver „so sebou si prinášam aj
veľmi cennú skúsenosť – uvedené
podujatie potvrdilo, že podpora
pestovania zemiakov zo strany
českého ministerstva zemědelství
je omnoho väčšia ako na Slovensku, zemiakarstvu sa venuje viac
pozornosti a aj preto sa zemiaky
pestujú na niekoľkonásobne väčších plochách ako na Slovensku
a najmä vytvára to množstvo
pracovných miest, nakoľko si to
vyžaduje technológia pestovania
zemiakov (na rozdiel od iných
poľnohospodárskych plodín).
Ďalšia inšpirácia, ale v tomto prípade pre celé Slovensko. Vyrobiť
zemiaky na Slovensku (dať prácu
našim ľuďom) a nedovážať ich zo
zahraničia. A k tomu netreba až
tak veľa, len doplnkovo podporiť
to, čo u nás ešte ako tak funguje, aj
keď postupne dožíva.“

Šarkany nás vylákali do prírody
Príchod jesene priniesol do
nášho mesta nové, svieže farby.
Táto príjemná zmena vylákala
do prírody žiakov tretieho
a štvrtého ročníka, ktorí si so
sebou zobrali aj šarkanov.
Niesli ich v taškách a v cieli,
pri skladaní, si navzájom pomáhali. Na širokom poľnom
priestranstve neúnavne skúšali svojich šarkanov púšťať
a súťažili, ktorý vyletí vyššie.

Najvytrvalejšie sa snažila Miriam Galliková zo 4.B triedy
a Kristián Kovalčík z 3.B triedy.
Aj keď vietor nebol veľmi silný,
deti si vychutnali neobmedzený pohyb a dosýta sa vyšantili. Na záver sa všetci spolu so
šarkanmi odfotili a s úsmevom
a pocitom radosti sa vrátili do
školy.
Mgr. Darina Sekeráková
ZŠ M. R. Štefánika
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Primátor mesta na porade s riaditeľmi škôl
Dňa 10. októbra 2016 sa
primátor mesta (ako zástupca zriaďovateľa škôl) stretol
primátor mesta. Diskutovali
o pláne odborného kontinuálneho vzdelávania pedagógov
zo všetkých škôl pre školský rok
2016/2017 a o súčasnom stave
plnenia rozpočtov škôl a o príprave nových rozpočtov už na
rok 2017. Primátor mesta otvoril
aj tému predškolskej výchova

a teda prípravy detí do 1. ročníka
základnej školy, nakoľko 11 detí
malo v tomto roku odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.
Žiaľ, väčšina z týchto detí vôbec
nechodila do materskej školy (ani
do tzv. prípravného ročníka), nakoľko to nie je povinné.
Diskutovalo sa aj o zvýšení
platov pedagogických zamestnancov o 6 % od 1. septembra,
ktoré schválila vláda SR. Keď-

že V prípade základných škôl
financie na toto zvýšenie platov
poskytne štát, avšak v prípade
materskej školy, umeleckej školy, školských jedální a školských
klubov to musí financovať mesto
zo svojho rozpočtu. Primátor
mesta sa však s riaditeľmi škôl
dohodol, že uvedené zvýšenie
platov rozšíria aj na nepedagogických zamestnancov škôl
(upratovačky, kuchárky, školní-

kov, ekonómky a pod.) rovnako
od septembra. Podľa primátora
mesta je nefér, že keď sa už
štát dohodol so školskými odborármi na zvýšení platov, tak
nemysleli na aj uvedených nepedagogických zamestnancov
škôl. A naviac v prípade tých
nepedagogických zamestnancov
ide rádovo i celkovo o nepatrné
financie vzhľadom na ich nízke
platy.

so základnými školami v nemeckom partnerskom meste
Brück
– Informácia o stavebných
úpravách v Základnej škole M.
R. Štefánika na ul. Štefánikova 19 a v budove pracoviska
Materskej školy na ul. Letná 5
v Spišskej Belej
– Inovovaný školský vzde-

lávací program – informácia
o zmenách a realizácii programu v praxi.
Tohto zasadnutia sa zúčastnili (ako hostia – nečlenovia
tejto rady) primátor mesta
Štefan Bieľak (za zriaďovateľa)
a zamestnankyňa školského
úradu v Spišskej Belej Edita
Svocáková.

Zasadala mestská školská rada
V pondelok 24. októbra 2016
sa v priestoroch mestského
úradu zišli členovia Mestskej
školskej rady v Spišskej Belej
na svojom prvom pracovnom
zasadnutí v novom zložení.
Zasadnutie viedla predsedníčka rady Dagmar Popovičová.
Predmetom tohto rokovania
boli nasledovné témy:

– Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí a Štatútu
Mestskej školskej rady
– Informácia o organizácia
škôl a školských zariadení v šk.
roku 2016/2017 a rozpočty škôl
v rámci originálnych kompetencií
– Príprava spolupráce základných škôl v Spišskej Belej

Začala sa stavebná úprava chodníka a parkovania na Mierovej ulici
využije na parkovanie osobných
áut. Pozdĺž cesty a chodníka sa
tiež vybuduje dažďová kanalizácia, do ktorej by sa mali zaústiť
aj dažďové vody z okolia oboch
bytoviek a povrchové vody
pritekajúce od radových garáži.
Zároveň sa vytvorí príprava pre
napojenie budúcej dažďovej
kanalizácie, ktorá sa plánuje

vybudovať v ceste za ponelákmi
až k obchodnému domu. A popri
týchto výkopových prácach sa
položia nové káble pre verejné
osvetlenie a tiež chráničky pre
prípadnú budúcu optickú sieť.
Časť týchto stavebných prác je
už zrealizovaná. Stavebné práce
realizuje Mestský podnik Spišská
Belá s.r.o.

10. výročie vzniku závodu GGP
v Poprade
Mesto začalo v októbri
s realizáciou stavebnej úpravy
chodníka a parkovania na Mierovej ulici (od škôlky po ul. 1.
mája). Oproti pôvodnej štúdii
dochádza k niekoľkým zmenám
aj na základe pripomienok a
požiadaviek obyvateľov z tejto
ulice, ako aj na základe stanoviska Krajského pamiatkového
úradu. Keďže pamiatkový úrad
nesúhlasí s asanáciou podchodu
pri fare, tak obnova chodníka sa
bude realizovať len od škôlky
po ul. 1. mája. Chodník sa teraz
nebude realizovať vedľa G-penziónu cez podchod smerom k
Hviezdoslavovej ulici, nakoľko
o zbúraní či nezbúraní podchodu
by sa definitívne malo rozhodnúť
až na jar 2017. Vtedy sa určí ako
sa bude chodník obnovovať na
tomto úseku. Pred samotnými
bytovými domami č. 13 a 14 sa
vytvorí viac parkovacích miest

(o 2 miesta naviac) a inak sa prerieši existujúci asfaltový chodník
medzi týmito dvoma – rozšíri sa
spevnená plocha pred bytovým
domom č.14. Rovnako sa zmení
navrhované umiestnenie stojiska
pre kontajnery na odpad, nakoľko kontajnery na komunálny ako
aj triedený odpad sa umiestnia
vedľa cesty oproti kotolni (nie za
garáže pod okná bytoviek, kde
sa pôvodne plánovali parkovacie miesta). Aj toto umiestnenie
kontajnerov môže byť dočasným v prípade, že po určitom
čase sa preukáže nevhodnosť
tohto nového miesta (zatiaľ sa
nenašlo spoločne akceptovateľné iné lepšie miesto). Avšak
plocha pod týmito prístreškami
sa zriadila už tak, že svojou veľkosťou a prevedením zodpovedá
parkovacím miestam a v prípade
premiestnenia kontajnerov na iné
vhodnejšie miesto, sa táto plocha

Výrobný závod spoločnosti
GGP Slovakia s.r.o. Poprad, ktorá sídli v priemyselnom parku
v Poprade, dňa 20. októbra 2016
oslávil 10. výročie svojho založenia. Spoločnosť sa špecializuje
na výrobu záhradnej techniky
a patrí medzi jedného z najväčších výrobcov tejto techniky
v Európe. Ročne vyprodukuje
približne 0,8 mil. kusov kosačiek viac ako 650 rôznych modelov. Počas týchto osláv bola
zároveň oficiálne uvedená do
prevádzky nová lakovacia linka.
Tá vytvorila zároveň priestor pre
nové pracovné miesta v našom
regióne. Dôležitý fakt, že firma
s počtom priemerne 450 pracovníkov (mimo sezónu cca 300 a v
sezóne cca 700 zamestnancov),
je zároveň jedným z najväčších
zamestnávateľov v našom regióne, vyzdvihol zároveň vo svojom
príhovore počas týchto osláv aj

Štefan Bieľak, primátor Spišskej
Belej a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja: „Teší
ma, že do regiónu pod Tatrami
prichádzajú zamestnávatelia ako
GGP, nakoľko na jednej strane
prinášajú prácu pre ľudí, ale
zároveň to prináša aj finančný
efekt pre každé mesto, obec či
kraj. Čím viac ľudí bude pracovať
a teda zamestnávateľ bude z ich
mzdy platiť daň štátu, tým viac
dostanú aj mestá a obce, nakoľko
štát tieto príjmy z dane platenej
zamestnancami v plnej výške
vracia do všetkých obcí, miest i
samotného kraja (a to podľa počtu obyvateľov) – prerozdeľuje ich
v podobe tzv. podielových daní.
Takže tu je veľká motivácia podporovať zamestnanosť zo strany
obcí, miest a samotného kraja.“
Poďakovanie teda patrí každému, kto sa pričinil o vytvorenie
každého pracovného miesta.
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Parkovanie a zmena dopravy na Štefánikovej ulici
Poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 13. októbra 2016 schválili predložený
ideový návrh (zámer) na riešenie parkovania a s tým spojenú
zmenu riešenia dopravy na
Štefánikovej ulici (viď situačný
náčrt na poslednej strane).
Prečo sa k tomu pristúpilo?
Dôvodom je narastajúci
problém s parkovaním v centre
mesta (najmä na Zimnej ulici).
Ale tiež vzhľadom na narastajúci problém s parkovaním aj
na samotnej Štefánikovej ulici –
najmä z dôvodu parkovania áut
obyvateľov bývajúcich na tejto
ulici pred domami na ceste (vo
väčšine prípadov nemožnosť
parkovania vo dvoroch meštianskych domov). Rovnako
aj z dôvodu, že sa tu nachádza
základná škola a je potrebné
riešiť parkovanie pre potreby
zamestnancov školy, ale aj
dočasné státie áut rodičov privážajúcich a odvážajúcich svoje
deti do školy. Rovnako na tejto
ceste vznikajú obrovské problémy pri zimnej údržbe, nakoľko
chaotické parkovanie po oboch
stranách spôsobuje mnohokrát
aj nemožnosť odpluhovania
cesty, resp. zlého odhrnutia
snehu z cesty. A táto súčasná
situácia sa ešte skomplikuje,
keď sa na začiatku nového
roka spustí prevádzka pracoviska materskej školy na Letnej
ul. č.5 (potreba parkovania pre
rodičov, ako aj zamestnancov
škôlky). Preto mesto chce navrhovaným riešením vopred
predísť ďalším problémom,
presnejšie aspoň zmierniť problémy s premávkou vozidiel na
tejto ceste a s parkovaním v tejto lokalite.
Mesto sa rozhodlo tento
problém riešiť dosť zásadným
spôsobom. Po konzultácii s odborníkom v oblasti dopravy (a
zároveň dopravným projektantom) sa pripravil pracovný
návrh možného riešenia (tzv.
ideový zámer), ktorý je zverejnený v prílohe (na konci
článku).
Podľa tohto návrhu mestská
komunikácia na Štefánikovej
ulici bude jednosmerná okrem
3 krátkych úsekov: 1./ od štátnej cesty na Zimnej ulici – po
most pri školskej družine, 2./
od štátnej cesty od hasičskej
zbrojnice po most pri Mlyne
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a 3./ od štátnej cesty pod mestským úradom po odbočku na
cestičku k Reštaurácii v Mlyne
(popri potoku). Jednosmerná
cesta teda bude v smere od
mosta pri školskej družine
(jedálni) až po výjazd pod
evanjelickým stolom na štátnu

cestu s možnosťou výjazdu
z tejto ulice aj okolo Mlyna
smerom k hasičskej zbrojnici.
Zároveň bude možnosť vjazdu na Štefánikovu ulicu aj od
hasičskej zbrojnice. Samotné
parkovanie bude možné po
pravej strane cesty (v smere

jazdy) a jazdiť sa bude po ľavej
strane. Dôvod, prečo sa bude
parkovať na pravej strane, je
väčší počet parkovacích miest
po pravej strane, nakoľko parkovanie na strane pred domami
by bolo zmenšené o miesta pred
bránami domov, kde by sa nemohlo parkovať (zásadne menej
miest na parkovanie). Miesta,
presnejšie plochy na parkovanie
sú vyznačené v prílohe zelenou
farbou.
K zmene dopravného riešenia (a teda aj dopravného
značenia) a k vyznačeniu samotného parkovania by malo
dôjsť v priebehu novembra
toto roka po odsúhlasení tohto
riešenia okresným dopravným
inšpektorátom a po vydaní príslušného rozhodnutia.

Spišskobeliansky spravodaj

Faceclub získal ﬁnančnú
podporu
Slovenský plynárenský
priemysel, a.s. (SPP) a Nadácia
SPP vyhlásili už piaty ročník
verejnoprospešného programu
SPPoločne, ktorý je založený
na adresnej pomoci rôznym
komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Na základe
verejného online hlasovania bolo
takto podporených 30 projektov
sumou 177 071 eur. V kategórii
SPPoločne pre ľudí (východné
Slovensko) sa na treťom mieste

OKTÓBER 2016

Orez stromov na cintoríne
v Strážkach

aj vďaka vašim hlasom umiestnilo o.z. Expression, za ktorým
stoja dobrovoľníci z Faceclubu
v Spišskej Belej. Ich projekt s
názvom “FFaceclub – zážitok,
inšpirácia, rast” získal krásnych
6 589 hlasov a bol takto podporený finančnou čiastkou 5 650
€. Aj vďaka vám všetkým, ktorí
ste ochotne zahlasovali, dostanú
naši dobrovoľníci vo Faceclube
ešte viac priestoru na realizáciu
svojich skvostných nápadov!

Zapojili sme sa do Európskeho
týždňa športu
Európsky týždeň športu je
iniciatívou Európskej komisie
na podporu športu a pohybovej
aktivity v celej Európe. V roku
2016 si pripomíname jeho druhý
ročník.
Hlavnou témou kampane
ostáva „BeActive“, ktorá má
nabádať k pohybu, a to nielen
počas Európskeho týždňa
športu, ale po celý rok. Podľa
prieskumu Eurobarometer z
roku 2013 je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi
nízke. 59 % Európanov nikdy
alebo len veľmi zriedka cvičí a
venuje sa nejakému športu. Na
základe výsledkov toho istého
prieskumu 41 % Slovákov vôbec
necvičí ani nešportuje a 34 % sa

nejakej forme pohybovej aktivity
venuje raz týždenne. Tri štvrtiny
Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje dostatočnú pozornosť. A to bol jeden z dôvodov,
prečo sa ZŠ M. R. Štefánika zapojila do tohto projektu. Žiaci sa
stretli na cyklistickom chodníku
a absolvovali jazdu na bicykli do
Tatranskej Kotliny a späť.
Aj vďaka tejto aktivite sme v
tomto týždni zvýšili športovú a
pohybovú aktivitu našich žiakov
a povýšili šport na Slovensku!
Veríme, že aj v budúcom roku
zostaneme verní aktívnemu
pohybu a zdravému životnému
štýlu.
PaedDr. Ľudovít Gumulák
ZŠ M. R. Štefánika

Mestský úrad v Spišskej Belej
ako správca aj cintorína v mestskej časti Strážky bol v poslednej
dobe viackrát žiadaný o výrub,
resp. orez stromov na tomto cintoríne. Pri silnom vetre padajú na
hroby suché časti konárov a v jesennom čase zase lístie z týchto
stromov. Avšak to nie sú dôvody
na samotný výrub stromu. Mesto
vykonalo 19. októbra 2016 odbornú obhliadku stromov na tomto
cintoríne s konštatovaním, že žiaden zo stromov nie je v stave nutného výrubu (ktorý sa realizuje
práve v tomto mimovegetačnom
období). Po tejto obhliadke bolo
konštatované, že na jar budú-

ceho roka mesto vykoná zdravotný orez týchto stromov (na
náklady mesta) tak, že niektoré
suché koncové časti konárov sa
orežú a koruny týchto stromov
sa preriedia. Avšak tento orez sa
bude musieť vykonať špeciálnym
spôsobom (použitím závesných
lán), nakoľko k niektorým
stromom nie je možné fyzicky
dostať vysokozdvižnú plošinu.
Preto takýto orez bude potrebné
zabezpečiť prostredníctvom externej firmy (nie vo vlastnej réžii).
Zároveň takýto orez sa odporúča
vykonať na začiatku vegetačného
obdobia, čiže najskôr na jar budúceho roka.

Zlý stav cesty za obchodným domom a za panelákmi na Mierovej ulici
Už niekoľko rokov pretrváva
zlý stav miestnej komunikácie
na Mierovej ulici za panelákmi
za obchodným domom. Keďže
opätovne sa ozvali hlasy, kedy
konečne mesto túto cestu opraví, tak tým, ktorí zabudli, čo sme
už viackrát uviedli (napísali na
webe mesta i v Spravodaji), opätovne to pripomíname: Mesto si
uvedomuje, že predmetná cesta

je v zlom technickom stave.
Avšak rekonštrukcia tejto cesty
sa odkladá a bude sa odkladať až
do času vybudovania kompletných inžinierskych sietí, ktoré
majú zasahovať aj do tejto cesty.
Ich výstavba súvisí s výstavbou
polyfunkčných objektov za
obchodným domom. To znamená, že táto cesta sa bude ešte
niekoľko krát prekopávať kvôli

inžinierskym sieťam a preto
nemá zmysel robiť rekonštrukciu tejto cesty pred inžinierskymi sieťami. Vedenie mesta je za
ucelené (komplexné) riešenia, ak
sú možné a prípustné (a preto sa
čaká!). Na druhej strane mesto
sa snaží raz ročne vyasfaltovať
výtlky v asfaltovej časti cesty
– priamo za panelákmi, avšak
len v nevyhnutnom rozsahu
vzhľadom na túto plánovanú
komplexnú rekonštrukciu cesty
(vyspravenie výtlkov sa udialo
pred niekoľkými dňami). Ďalšia časť cesty, ktorej povrch je
štrkový, sa podľa potreby dosypáva, nakoľko tam vznikajú
výtlky najmä počas daždivého
počasia, kedy sa veľmi rýchlo
vyjazdia diery (v štrku). Naposledy sa tieto diery vysypávali
štrkom v polovici septembra. A
sú opätovne vyjazdené. Aj pre-

to žiadame domácich vodičov,
ktorí túto cestu využívajú len
na prejazd a nemusia ju použiť,
aby využívali iné miestne cesty,
ktoré sú v dobrom technickom
stave. Aspoň sa tak skoro táto
štrková časť cesty nezničí najmä v daždivom počasí. Nie je
to riešenie, ale pomôže to.
A kedy sa teda konečne bude
táto cesta rekonštruovať? Možno
už v budúcom roku 2017 a možno až v tom ďalšom roku 2018.
Bude to závisieť len od priebehu
výstavby spomínaných polyfunkčných objektov za obchodným domom. V tomto roku sa
ešte realizuje výstavba preložka
niektorých inžinierskych sietí a
nových prípojok týchto objektov
na elektrickú a telekomunikačnú sieť. A na jar budúceho roku
vlastníci pozemkov majú začať s
výstavbou týchto objektov.
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Mesto pripravuje stavebnú úpravu
križovatky na konci Strážok

Cintoríny počas „Dušičiek“
Cintoríny v Spišskej Belej a v Strážkach budú v
čase od soboty 29. 10. do nedele 6. 11. 2016
otvorené (prístupné) pre verejnosť nepretržite
(počas celého dňa), t. j. nebudú sa uzamykať.

ZAMATOVÁ
KVAPKA KRVI
PREČO DAROVAŤ KRV?

Mesto Spišská Belá plánuje
stavebnú úpravy výjazdu na
štátnu cestu 1/66 z miestnej
komunikácie (výjazd z IBV
Teheľňa ako býva p. Hukel, p.
Modla a ďalší) na konci Strážok
oproti parkovisku kaštieľa (viď
foto). Dôvodom tejto úpravy je
zlý, až nebezpečný vjazd na túto
miestnu cestu zo štátnej cesty a
opačne aj výjazd na štátnu cestu,
ktorý je veľmi úzky a je z neho
zlý rozhľad v danej križovatke.
Mesto dalo vypracovať návrh
možného technického riešenia
úpravy tejto križovatky (viď situačný náčrt na poslednej strane).
Zároveň však okrem rozšírenia
danej miestnej cesty projektant
musel doriešiť budúce napojenie plánovanej IBV, ktorá je už
v územnom pláne mesta, aby
sa táto miestna cesta už v budúcnosti nemusela opätovne
stavebne upravovať (prerábať
to, čo sa teraz vybuduje).

Ak k uvedenému návrhu
nebudú zásadné pripomienky,
dopracuje sa do stupňa projektovej dokumentácie a mesto
zabezpečí potrebné povolenia
a vyjadrenia na realizáciu tejto stavby (stavebnej úpravy).
S touto terénnou úpravou (s
odkopom) je však spojené aj
nutné preloženie existujúcich
inžinierskych sietí, na čom sa
rovnako pracuje (na vypracovaní projektových dokumentácii na ich preložku). Realizácia stavebnej úpravy tejto
križovatky sa predpokladá v
roku 2017, avšak určité terénne
úpravy kvôli peším chodcom
chce mesto zrealizovať ešte
do zimy, aby napojilo štrkový
chodník smerujúci popri štátnej
ceste do tejto lokality s napojením na spomínanú miestnu
cestu a na novovybudovaný
chodník smerujúci na koniec
Strážok.

Mlieko ako ľahko stráviteľná
bielkovina
V našej škole sa dňa 18. októbra 2016 uskutočnila prednáška
na tému Mlieko a mliečne výrobky, ktorú prezentovala pani
Kurucová, výkonná riaditeľka
Tatranskej mliekarne TAMI
Kežmarok. Žiaci ôsmeho ročníka so záujmom počúvali ako sa
mlieko v mliekarni spracováva.
Boli oboznámení s technológiou
výroby a spracovania mlieka na
mliekarenské výrobky. Počas
prednášky im boli prezentované druhy mliečnych výrobkov
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smotany, maslo, sladké tvarohové výrobky, syry i ochutené
mlieka. Žiaci sa dozvedeli, aký
vplyv má mlieko na ľudský
organizmus ako zdroj nepostrádateľných aminokyselín
i vápnika, ktoré sú nevyhnutným zdrojom výživy hlavne
v ich veku. Príjemná atmosféra
s množstvom nových poznatkov
bola rozšírením ich vedomostí
z oblasti zdravej výživy.
Ing. Ľudmila Brincková
ZŠ M. R. Štefánika

- darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi,
- darovanie krvi prispieva k regenerácií organizmu. Úbytok
krvi pri darovaní “vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových,
neopotrebovaných krviniek,
- darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorý nedarujú a hovoria
tiež o „omladnutí“, pri darovaní sa urobí komplexné vyšetrenie
krvi,
- darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou
súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on
alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...

ODBER SA USKUTOČNÍ
dňa 3. 11. 2016 (štvrtok)
od 8.00 h do 12.00 h,
v zasadačke MsÚ Sp. Belá,
kde Vás srdečne pozývame.
KTO MÔŽE DAROVAŤ KRV?

Každý, kto:
- má vek od 18 - 60 rokov
- váži viac ako 50 kg
- nemal 2 týždne hnačky ani horúčky
- je mesiac po užití antibiotík
- je aspoň 48 h po očkovaní
- posledných 6 mesiacov nebol na operácii, tetovaní a nepodstúpil akupunktúru, piercing
- nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený
- neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom
- nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou
- nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok.
Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mesiacov po pôrode, ukončení tehotenstva, alebo
dojčenia.

ČO ROBIŤ PRED ODBEROM?

- večer a ráno piť čo najviac tekutín,
- večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie, pred odberom jesť pečivo,
med, džem, ovocie, zeleninu
- nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca

AKO BUDE PREBIEHAŤ ODBER?

- vyplníte dotazník,
- lekár Vám poradí v prípade, ak si nieste istý, či môžete darovať
krv,
- odoberie sa Vám krv vzorka na rýchle vyšetrenie
- pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400
ml krvi

Spišskobeliansky spravodaj

Autorské čítanie z knihy
Timotej a pradedo
Školský rok 2016/2017 je vyhlásený ministerstvom školstva
za rok čitateľskej gramotnosti. A
ako inak sprostredkovať žiakom
lásku ku knihám než stretnutím
so žijúcim spisovateľom? Žiakom ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej
Belej sa takéto výnimočné stretnutie podarilo hneď na začiatku
školského roku.
Žiaci tretieho ročníka zažili
naživo pútavé čítanie knihy
Timotej a pradedo s autorom
Jánom Beňom. S láskavosťou,

citom a humorom sebe vlastným
im sprostredkoval nádhernú prírodu, uprostred ktorej v chate
nad mestom vedú štvrták Timko
so svojím pradedom Tomášom
krásne rozhovory.
Sme radi, že aj takouto formou si deti pestujú kladný vzťah
ku knihám a literatúre.
Poďakovanie za sprostredkovanie tejto aktivity patrí
evanjelickej farárke Mgr. Eve
Germanovej, PhD.
Mgr. Soňa Fodorová

Európsky deň jazykov
Naučiť sa nový jazyk si
vyžaduje isté úsilie. Ovládanie
cudzieho jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Práve 26. september
je Európskym dňom jazykov.
Oslavuje sa od roku 2001, ktorý
bol Európskym rokom jazykov.
Jedným z hlavných cieľov je podporovať výuku cudzích jazykov
medzi všetkými občanmi Európskej únie. Európska únia má 24
úradných a pracovných jazykov.
V celej Európe si v tento deň (26.
9.) pripomíname jej jazykovú
a kultúrnu rozmanitosť, ako aj
význam ovládania cudzích jazy-

kov nielen pre štúdium a lepšie
uplatnenie na trhu práce, ale aj
všestranný rozvoj osobnosti.
Tento deň si školy v členských
krajinách pripomínajú každoročne pomocou rôznych aktivít
– súťaží, kvízov, besied, ktoré
súvisia s cudzími jazykmi. Tak
isto sme si tento deň pripomenuli aj na našej škole kvízom
o Európskej únii a interaktívnou
hrou. Odmenou za úsilie pre
najmenších žiakov bola obľúbená pieseň Frozen spievaná v 25
rôznych jazykoch.
Mgr. Katarína Čížiková
ZŠ M. R. Štefánika

Exkurzia u remeselníkov
6. októbra 2016 sme sa zúčastnili výchovno-vzdelávacieho programu
v duchu tradičných ľudových remesiel severného Spiša v Nestville Parku. Odniesli sme si krásne zážitky z interaktívnej prehliadky remesiel so
skutočnými remeselníkmi - kováčstvo, rezbárstvo, tkáčstvo, hrnčiarstvo,
košikárstvo.. Dozvedeli sme sa ako žili a pracovali naši predkovia, milé
bolo stretnutie so živými zvieratkami na farme a ochutnávka sedliackych
produktov - mlieko, syry, tvaroh, medovníky.. Na záver sme navštívili
čokoládovňu a ochutnali rôzne čokoládové výrobky. Exkurzia sa nám veľmi
páčila, bola zaujímavá a poučná.
ZŠ M. R. Štefánika

Spoločenská kronika
V SEPTEMBRI 2016
• narodili sa: Nikolas Bachleda, Samuel Pitoňák, Liliana Pitoňáková, Hugo Vošček, Michal Kuchta, Lívia Hamráčková, Matias Mencák, Marcela Mirgová, Natália Neupauerová, Nela Kapalková
• navždy nás opustili: Adela Girgaschová vo veku 84 rokov,
Anna Adamjáková vo veku 66 rokov, Alžbeta Kovalčíková vo
veku 64 rokov, Miroslav Pompa vo veku 50 rokov, Pavol Martinovič vo veku 38 rokov
• životného jubilea sa dožili: Genovéva Stanková – 96 rokov,
Ľudmila Ovčariková – 85 rokov, Ľudmila Černoková – 80 rokov,
Terézia Orenčáková – 80 rokov, František Britaňák – 75 rokov,
Bernardína Gurníková – 75 rokov, Valéria Kušionová – 75 rokov,
Michal Lešundák – 75 rokov, Alojz Svitana – 75 rokov, Andrej
Tomala – 75 rokov, Anna Michaleková – 70 rokov, František
Podolinský – 70 rokov, Jozef Strojný – 70 rokov.
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Ako vzniká zdravá ovocná šťava
Žiakom Základnej školy M.
R. Štefánika už niekoľko rokov
dodáva firma GAS Familia, s. r.
o. chutné ovocie a zdravé 100%
ovocné šťavy.
Jabĺčka i ovocné šťavy im veľmi chutia, preto sme sa vybrali
priamo na miesto, kde z ovocia
vzniká šťava. Pozreli sme si
celý proces aj s odborným výkladom. Veľkým prínosom pre
žiakov bolo vidieť samotný
proces výroby od starostlivého
výberu plodov ovocia a zeleniny,
dôkladného umývania a mletia,
lisovania za studena až po pasterizáciu a plnenie za prísnych
hygienických podmienok.
Exkurzia bola prínosom pre našich deviatakov pri rozhodovaní
sa o svojom budúcom povolaní,
pretože mali možnosť vidieť

prácu na rôznych pracovných
pozíciách priamo vo výrobných
halách, laboratóriách, skladoch,
expedícii. Počas exkurzie sa
spracúvala šťava jablko-čierna
ríbezľa. Mohli si overiť, že je to
100 % šťava bez konzervačných
látok, neobsahuje umelé farbivá, je lisovaná za studena bez
pridania vody a cukru. Tým,
že je ovocie lisované za studena, sa vo výslednom produkte
zachováva množstvo vitamínov a minerálov, ktoré by za
normálnych okolností človek
prijal konzumáciou niekoľkých
kilogramov čerstvých plodov
ovocia a zeleniny. Je vhodná na
každodenné pitie pre deti aj dospelých, nezaťažuje organizmus
a priaznivo ovplyvňuje myseľ.
ZŠ M. R. Štefánika

Celoslovenský projekt
HOVORME O JEDLE nás zaujal
Naša škola sa celý týždeň od
10. 10. – 14. 10. 2016 intenzívne
venovala jedlu - zdravej výžive,
správnemu stravovaniu a pohybovým aktivitám.
Ako sme realizovali aktivity?
V rámci každého dňa v týždni
Hovorme o jedle boli vyhlásené
denné témy so zameraním na
potraviny a výživu – témy sa
týkali konkrétnej potravinovej
skupiny podľa potravinovej
pyramídy:
1. deň: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky. Odkiaľ
jedlo pochádza,
2. deň: Zelenina, ovocie, orechy. Sleduj informácie na obale
potravín – pôvod potravín.
3.deň: Mlieko a mliečne
výrobky od slovenských kravičiek. Prečo kupovať slovenské
potraviny.
4. deň: Mäso, hydina, ryby,
vajcia. Značka kvality SK.
5. deň: Tuky, cukry, soľ,
jedz. Dodržiavaj pitný režim
a hýb sa.
Úlohou žiakov a učiteľov
bolo každý deň vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity v rámci
školy k stanoveným denným
témam. Do denných tém boli
postupne zapojení všetci žiaci
školy. Následne zo zrealizovaných aktivít si žiaci pripravili
na danú tému prezentáciu
a kvíz. Každú dennú tému žiaci
prezentovali vo vestibule našej
školy – vyrábali cesto, pripra-

vovali si rôzne nátierky, šaláty,
ovocné a zeleninové šťavy.
Všetko mohli ochutnať žiaci,
ktorí sa prišli na prezentáciu
pokrmov pozrieť.
Na spestrenie celého týždňa
sme pripravili žiakom exkurziu
v podniku GAS Familia v Starej
Ľubovni, kde sa veľa dozvedeli
o výrobe zdravých ovocných
štiav. Našu školu navštívili aj
zamestnanci Tatranskej mliekarne z Kežmarku a odprezentovali
žiakom zaujímavosti o spracovaní a využití mlieka.
V rámci tohto projektu sme
sa zapojili aj do výtvarnej súťaže
„Chutné maľovanie“ a do literárnej súťaže „Prečo jem slovenské
potraviny.“ Na dané témy žiaci
maľovali obrázky a písali básne.
Školy, ktoré sa zapojili do týždňa
Hovorme o jedle hrajú o finančné
poukazy na kúpu vecných cien
podľa vlastného výberu, ktoré
budú slúžiť pre potreby školy
na vzdelávanie o potravinách a
výžive. Týmto sa chceme poďakovať našim šikovným žiakom
a učiteľom a hlavnej koordinátorke projektu pani učiteľke
Ľudmile Brinckovej.
Veľké ďakujeme patrí aj
sponzorom, ktorí nám pomohli
aktivity zrealizovať:
Podtatranská hydina, a. s.
Kežmarok, Tatranská mliekareň,
a. s. Kežmarok, GAS Familia,
s. r. o. Stará Ľubovňa.
ZŠ M. R. Štefánika
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Neporiadok pri stojiskách kontajnerov na triedený odpad
Už dlhší čas evidujeme v našom meste narastajúci problém
s čistotou okolo stojísk s kontajnermi na triedený (sperovaný)
zber odpadu. Pravidelný neporiadok je spôsobený nezodpovedným prístupom niektorých
ľudí (obyvateľov nášho mesta
a možno aj cudzích ľudí), ktorí
na tieto miesta k prístreškom
s kontajnermi umiestňujú iný
odpad ako ten, na ktorý sú určené uvedené kontajnery (určený druh plastov, kovov, papiera
a skla). Ale určite na toto miesto
nepatrí klasický komunálny odpad v igelitových vreciach, či
elektroodpad, stavebný odpad
alebo iný veľkoobjemový odpad.
V prípade komunálneho odpadu
platí v našom meste pravidlo, že
mesto odvezie spred rodinných
domov všetok komunálny od-

pad aj ten, ktorý je uložený vo
vreci vedľa nádoby na odpad,
takže nie je dôvod ho dávať
k prístreškom na separovaný
odpad. Zber veľkoobjemového
odpadu mesto vykonáva bezplatne 2-krát ročne (na jar a na
jeseň). A okrem toho je možnosť

elektroodpad, stavebný odpad
alebo veľkoobjemový odpad
odviezť aj do zberného dvora,
ktorý je v areáli Mestského
podniku na Továrenskej ulici.
Ale čo sa stáva ? Na jednej
strane takto „vyhodený“ odpad
pri prístrešku na triedený zber

odpadov pôsobí vzhľadovo
veľmi zle na svoje okolie a na
druhej strane, ak sa do tohto
odpadu pustia niektorí naši
„spoluobčania“ , tak potom sú
odpadky po celom okolí (zvlášť
keď fúka vietor).
Preto skúsme byť všetci dôslednejší a najmä zodpovednejší
– tak k sebe, ako aj k ostatným
a ak vidíme, že niekto také niečo
robí, tak ho v dobrom na to upozorníme, že nerobí správne. Naviac mesto priebežne monitoruje
niektoré stojiská s kontajnermi a
v prípade prichytenia páchateľa
pri takomto „zbavovaní sa“ odpadu mu hrozí aj finančná pokuta. Tak urobme niečo aj pre svoje
okolie, v ktorom žijeme, urobme
niečo aj pre svoje mesto. A niekedy stačí len to, aby sme nerobili
to, čo nemáme robiť…

Žiaci ZŠ M. R. Štefánika súťažili o najchutnejší pokrm
Centrum rozvoja znalostí
o potravinách usporiadalo už 4.
ročník projektu Hovorme o jedle
a to pod záštitou Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Cieľom tohto projektu je najmä
vzdelávanie detí, mládeže i
dospelých v oblasti vhodného
výberu potravín, životného štýlu, ako aj schopnosti prevziať
zodpovednosť za svoje zdravie,
či zvýšiť povedomie o význame
potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti
a ochrane životného prostredia.
Do tohto celoslovenského
projektu sa zapojila aj ZŠ M.
R. Štefánika. Okrem iných
sprievodných súťaží a aktivít
sa jej pedagógovia spolu so
žiakmi podujali pripraviť už po
tretí krát súťaž o najchutnejší
pokrm. Súťaž sa konala 13.
októbra 2016 v školskej jedálni
na Štefánikovej ul. a povzbudiť
našich šikovných malých kuchárov prišli aj rodičia a verejnosť.

Obdivuhodné boli ich nápady a
kreativita, no pochváliť musíme
aj výbornú chuť pokrmov, či už
sladkých alebo slaných. Touto
súťažou sa pedagógovia ZŠ M.
R. Štefánika snažia uvádzať žiakov do praktického života a teda
naučiť ich správne nakupovať,
upriamiť pri svojom výbere pozornosť práve na slovenské kvalitné výrobky a zároveň si overiť
svoju finančnú gramotnosť.
Možnosť ochutnať tieto

jedinečné a najmä s láskou
pripravené pokrmy dostal aj
primátor mesta Štefan Bieľak
spolu s poslancami mestského
zastupiteľstva, ktorým zákusky veľmi chutili a zároveň
vyzdvihli zručnosť a šikovnosť
našich žiakov.
Vyhodnotenie súťaže:
Sladké pokrmy:
1. miesto: KoščákováAnnamária, Sebešová Marianna,
Mačičáková Katka, Šoltésová

Lenka - 4.B trieda
2. miesto: Gildeinová Vanesa, Kučerová Zuzana, Nebusová Emma, Talárová Zuzana,
Fudaly Jakub, Polhoš Samuel
– 5.A trieda
3. miesto: Ferencková Adriana, Halčinová Dominika – 5.A
trieda
Šaláty a slané pokrmy:
1. miesto: Fudalyová Michaela, GallikováBianca – 6.A trieda
2. miesto: Bachledová Laura,
Galliková Miriam, Podracká
Lea, ŠolcováSalome, Valiceaková Melánia – 4.B trieda
3. miesto: Rezniček Vladimír
a Rezniček Matúš – 9.A a 2.A
trieda
Mimoriadna cena za varené
jedlo:
Krigovský Samuel – 2.A
trieda
Cena za kreativitu:
Ziburová Veronika, Bočkaiová Melánia, Ziburová Natália
– 4.A a 2.A trieda
Víťazom sme zablahoželali
a odmenili sme ich vecnými
cenami.

HARMONOGRAM TRIEDENÉHO ZBERU ODPADU
PAPIER

3. 10.

17. 10.

PLASTY

4. 10.

18. 10.

SKLO

7. 10.

21. 10.

31. 10.

14. 11.

28. 11.

4. 11.

15. 11.

29. 11.

13. 12.

29. 12.

4. 11.

18. 11.

2. 12.

16. 12.

30. 12.

KOVY

6. 10.

3. 11.

1. 12.

30. 12.

BIOODPAD

10. 10.

24. 10.

7. 11.

21. 11.
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V ZOS si uctili seniorov
Mesiac október už tradične patrí aj v Spišskej Belej seniorom.
Ako prejav našej úcty k nim usporiadali zamestnanci Zariadenia
opatrovateľskej služby v Strážkach 25. októbra 2016 malé príjemné
posedenie pre ich 10 klientov (seniorov). Tohto posedenia sa zúčastnil aj primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý spolu s vedúcou tohto
zariadenia Renátou Charitumovou sa prihovoril obyvateľom toho
zariadenia a zároveň im odovzdal malý darček. Primátor mesta
zároveň vyzdvihol takmer domáce prostredie v tomto zariadení,
ktoré vytvárajú svojim prístupom aj samotní zamestnanci tohto zariadenia a aj preto v ňom žijú ako jedna veľká rodina. Touto cestou
vyjadrujeme veľkú vďaku zamestnancom tohto zariadenia, ktorí
dbajú na to, aby sa klienti aj vďaka takýmto milým stretnutiam cítili
príjemne a takmer ako doma.

Nové schody na Dome smútku
Stretnutie STRETNUTÍ
V budove Gymnázia P. O.
Hviezdoslava v Kežmarku sa v
piatok 7. októbra zišli žiaci, učitelia a hostia, prevažne však redaktori a redaktorky školského
časopisu, bývalí aj súčasní. Dôvod? Školský časopis Stretnutia,
jeden z najlepších a najúspešnejších stredoškolských časopisov,
oslavoval dovŕšenie krásneho
45. roku „života“.
Hostia, učiteľský zbor i žiaci
celej školy sa zhromaždili v
telocvični, kde bol pripravený
program pozostávajúci z hudobných, recitačných i oficiálnych výstupov. Celé podujatie
sa nieslo v znamení nostalgie
a vďačnosti. Vďační boli hlavne
bývalí redaktori, ktorým práca v
redakcii časopisu načrtla ich ďalšie kroky životom. No najväčšia

vďaka patrila predsa len Andrei
Petráškovej, skvelej učiteľke,
ktorej zásluhou je aj to, že tento
časopis stále funguje a napreduje. Jej snahou a povzbudzovaním
tak na gymnáziu pravidelne vychádza časopis, umelecké dielo
a pýcha celej školy. Za ten dlhý
čas Stretnutia naozaj splnili posolstvo, aké nesú v názve. Vďaka nim sa stretávalo a stretáva
mnoho ľudí, či už s inými, výnimočnými ľuďmi, situáciami,
skúsenosťami, s úspechom či
naopak, so sklamaním. To všetko formuje, zlepšuje a posilňuje
tvorbu, redaktorský kolektív,
žiakov, profesorov, školu, mesto,
štát, spoločnosť. Preto prajeme
časopisu veľa ďalších úspešných
stretnutí.
Simona Batoryová, 4. B

Mesto zrealizovalo rekonštrukciu schodiska pri zadnom
vstupe do Domu smútku,
resp. východe z Domu smútku na belianskom cintoríne.
Doterajšie schody boli už v
zlom technickom stave, ktorý
možno nazvať až havarijným.
Pôvodná dlažba začala odpa-

dávať pod zvetraným betónom
a iba oprava tejto dlažby by
bola dočasným riešením. Preto
mesto pristúpilo k úplnej rekonštrukcii celého schodiska,
k rozbitiu pôvodného schodiska a k novému vybetónovaniu
schodov a k položeniu novej
protišmykovej dlažby.

Nové priestory knižnice vás zaujmú
Počas letných mesiacov
prebehla v priestoroch mestskej
knižnice jej rozsiahla rekonštrukcia. Túto rekonštrukciu
najprv začalo mesto realizovať
z vlastných financií z rozpočtu
mesta, no nakoniec sa nám podarilo získať aj účelovú dotáciu
zo štátneho rozpočtu vo výške
13 tis. EUR, ktorú poskytlo
Ministerstvo financií SR na
stavebné práce a 5 tis. EUR na
zakúpenie nových knižných
regálov. V budove boli vymenené okná, elektroinštalácia a
na stenách sú komplet nové
omietky. Vybudovala sa aj nová
kanalizačná prípojka, opravili
sa toalety, namontovali nové
svietidlá a položila sa aj nová
podlaha. Interiér je vynovený aj
o 49 knižných regálov a samo-

zrejme sa nezabudlo i na nové
knižné tituly. Celkové náklady
sú vo výške takmer 42 tis. EUR,
z toho z rozpočtu mesta išlo doposiaľ 24 tis. EUR a zo štátnych
dotácii 18 tis. EUR. Je potrebné

ešte doladiť celkový interiér
knižnice, čo si však vyžiada
už nepatrné financie (zakúpiť
chýbajúce skrinky na odloženie
osobných vecí čitateľov, či stoličiek k stolom do jednotlivých

miestností, kvetinovú výzdobu
a pod.).
Hoci mestská knižnica už
takmer mesiac opätovne poskytuje svoje služby, 24. októbra 2016 sa uskutočnila spoločná
prehliadka týchto vynovených
priestorov, na ktoré primátor
mesta Štefan Bieľak pozval
poslancov Mestského zastupiteľstva, zamestnancov mestského úradu i riaditeľky škôl v
našom meste, ktorých vynovené
priestory knižnice rozhodne zaujali. Týmto srdečne pozývame
do zrekonštruovanej knižnice
vás všetkých, najmä tých, ktorí
ste jej priestory možno už dlhšiu dobu nenavštívili. Veríme,
že naša mestská knižnica si aj
vďaka tejto rekonštrukcii nájde
mnoho nových čitateľov.
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Aktuálne z hokejbalu
SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U12 2016/2017
Turnaj 16. 10. 2016 – Spišská Belá
MŠK Spišská Belá – HBK Kometa Vrútky 2:4 (0:2, 2:2). Góly:
Vaverčák, Božoň – Pekarčík 2, Bodka, Zajac
HBK Medokýš Martin – ŠK Rebels 91 Topoľčany 1:2 (1:1, 0:1).
Góly: Jankovič – Mrižo, Filipeje
HBC Iepurii DNV – HBC DT Považská Bystrica 1:1 (0:1, 1:0).
Góly: Sisík – Hrenák
HBT Slovan Bratislava – HBK Medokýš Martin 0:6 (0:3, 0:3).
Góly: Jankovič 3, Jenčko 2, Štrbáková
MŠK Spišská Belá – ŠK Rebels 91 Topoľčany 2:1 (1:0, 1:1). Góly:
Doša, Božoň – Takáč
HBK Kometa Vrútky – HBC Iepurii DNV 5:0 (2:0, 3:0). Góly:
Kvočka 2, M. Ivan, Zajac, Pekarčík
HBC DT Považská Bystrica – HBT Slovan Bratislava 1:0 (1:0,
0:0). Gól: Mališ
ŠK Rebels 91 Topoľčany – HBK Kometa Vrútky 3:7 (1:4, 2:3).
Góly: Filipeje, Škorec, Takáč – Zajac 3, Kvočka 2, Pekarčík, Bodka
HBK Medokýš Martin – MŠK Spišská Belá 1:3 (1:1, 0:2). Góly:
Jenčko – Františka 2, Božoň
TABUĽKA PO 2. TURNAJI U12
1. HBK Kometa Vrútky
5 5 0
0 44: 5 10
2. MŠK Spišská Belá
5 4 0
1
21:8
8
3. ŠK Rebels 91 Topoľčany
6 3 1
2 20:15
7
4. HBK Medokýš Martin
5 2 0
3 13:15
4
5. HBC Iepurii DNV
5 1 2
2
8:14
4
6. HBC DT Považská Bystrica
5 1 1
3
7:18
3
7. HBT Slovan Bratislava
5 0 0
5
0:38
0

MŠK Spišská Belá – HBK Medokýš Martin 2:8 (1:6, 1:2). Góly:
Simonis 2 – Piško, Martinka po 2, Vanek, Vangoríková, Lalík, Vangorík
TABUĽKA PO 1. TURNAJI
1. HBK Medokýš Martin
3 3 0
0
26:2
6
2. L2 Hockey Gajary Flames
3 3 0
0
14:3
6
3. MŠK Spišská Belá
3 2 0
1 15:11
4
4. THK Juniors Spišské Vlachy
3 1 0
2 10:15
2
5. ŠK Rebels 91 Topoľčany
3 0 0
3 10:23
0
6. CVČ LordsBall Svit
3 0 0
3
0:21
0
SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U14 2016/2017
Turnaj 23. 10. 2016 – Spišská Belá
MŠK Spišská Belá – HBC Iepurii DNV 4:0 (2:0, 2:0). Góly: F.
Mešár 3, Šotek
MŠK Spišská Belá – L2 Hockey Gajary Flames 7:2 (4:2, 3:0).
Góly: F. Mešár 3, Šotek 2, Suchý, K. Svitana
MŠK Spišská Belá – ŠK Rebels 91 Topoľčany 7:0 (3:0, 4:0). Góly:
Šotek 3, K. Svitana, Burdíček, F. Mešár, M. Mešár
TABUĽKA PO 2. TURNAJI
1. MŠK Spišská Belá
5 5 0
0 34: 4 10
2. ŠK Rebels 91 Topoľčany
6 4 0
2 12:13
8
3. HBK Medokýš Martin
5 3 1
1
8:6
7
4. L2 Hockey Gajary Flames
5 3 0
2 12:12
6
5. MŠK Worms Kežmarok
6 3 0
3 16:17
6
6. HBK Kometa Vrútky
5 2 1
2 24:12
5
7. HBC Iepurii DNV
5 1 2
2
4:7
4
8. THK Juniors Spišské Vlachy
5 1 0
4
6:15
2
9. HK Sršne Košice
6 0 0
6 11:41
0
SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U16 2015/2016
Turnaj Pruské – 9. 10. 2016

• Naši hokejbaloví mladší žiaci zahviezdili tromi víťazstvami aj na Morave.

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U19 2016/2017

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U19
TABUĽKA PO 7. KOLE
HBC Ducks Košice
MŠK Spišská Belá
HBC DT Pov. Bystrica
HBK Diaková
HBK Čadca
ŠK Bukovinka Zvolen
HBK Medokýš Martin
ŠK 98 Pruské
HBK Adler Trebišov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7
7
4
5
4
4
5
5
5

6
4
3
3
2
1
1
1
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0

0
2
1
2
2
2
3
4
5

28:4
37:18
19:7
19:13
15:12
6:13
11:24
10:34
5:25

HBK Medokýš Martin – MŠK Spišská Belá 0:10 (0:5, 0:5). Góly:
Pješčák 3, Cyprich, Alexovič po 2, L. Kubis, J. Pajer, Kolodzej
L2 Hockey Gajary Flames – MŠK Spišská Belá 1:1 (0:0, 1:1).
Góly: Korbíni – Pješčák
TABUĽKA PO 2. TURNAJI
1. MŠK Spišská Belá
5 3 1
1 22: 4
7
2. ŠK 98 Pruské
5 3 1
1 16: 9
7
3. L2 Hockey Gajary Flames
5 3 1
1 16:11
7
4. HBC Ducks Košice
5 3 0
2 17:11
6
5. MŠK Worms Kežmarok
6 3 0
3 18:15
6
6. HBK Medokýš Martin
5 1 1
3 14:20
3
7. SCVČ Podhorany Lomnička Stráne 5 0 0
5
3:36
0

20
14
9
9
6
4
4
3
0

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U10 2016/2017
Turnaj 2. 10. 2016 – Spišská Belá
MŠK Spišská Belá – CVČ LordsBall Svit 5:0 (3:0, 2:0). Góly:
Novobilský, Zemjanek, Džadoňová, Repka, Simonis
ŠK Rebels 91 Topoľčany – MŠK Spišská Belá 3:8 (1:2, 2:6).
Góly: Takáč 2, Krajčík – Gurka, Džadoňová, Repka po 2, Bonk,
Novobilský

HBK Diaková – MŠK Spišská Belá 5:3
TABUĽKA PO 8. KOLÁCH
1. HBC Ducks Košice
8 7 1
2. MŠK Spišská Belá
7 4 1
3. HBK Diaková
6 4 0
4. HBK Čadca
5 3 0
5. HBC Považská Bystrica
5 3 0
6. ŠK 98 Pruské
6 2 0
7. ŠK Zvolen
5 1 0
8. HBK Med. Martin
6 1 0

0
0
0
0
0
0
1
1

0
2
2
2
2
4
3
4

32:5
37:18
24:13
26:16
20:11
13:34
10:24
11:27

23
14
12
9
9
6
4
4

Přebor mladších žáků – MORAVA SEVER 2016 - 2017 (U13)
Sokol Ostrava – Spišská Belá 1:19, HBC Zlín Malenovice
– Spišská Belá 0:3, HBK Karviná – Spišská Belá 1:14
1. HbK Karviná
6 4 0 0
2 44 : 24 12
2. HBK Medokýš Martin
3 3 0 0
0 37 : 2
9
3. MŠK Spišská Belá
3 3 0 0
0 36 : 2
9
4. HBC Malenovice (Zlin)
6 2 0 0
4 27 : 25
6
5. TJ Sokol Poruba (Ostrava)
6 0 0 0
6 9 : 100
0
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VÝZVA – voľné miesta v materskej 30. ročník automobilovej súťaže
škole od januára 2017
Mesto Spišská Belá od
januára 2017 rozšíri kapacitu
materskej školy o 2 nové triedy
v priestoroch zrekonštruovanej
budovy na Letnej ulici č. 5.
Vznikne tak moderné elokované(vysunuté) pracovisko
patriace pod Materskú školu
na Mierovej ulici, v ktorom
budú umiestnené 2 triedy: prvá
trieda pre deti od 2 do 3 rokov,
druhá trieda pre deti od 3 do 6
rokov. Už teraz je možné podať
si žiadosť o prijatie dieťaťa do
týchto dvoch novootvorených
tried na adrese: Materská škola,

Mierová 1, 059 01 Spišská Belá
– osobne (u riaditeľky školy)
alebo poštou. Viac informácii
vám poskytne aj školský úrad
v Spišskej Belej (Petzvalova 18)
– Mgr. Edita Svocáková : tel.
052/468 05 05 alebo svocakova
@spisskabela.sk.
Prednostne budú prijatí
predškoláci a následne aj deti
od 2 do 5 rokov, ktoré majú
trvalý pobyt v Spišskej Belej.
Vzhľadom na voľné (budúce)
kapacity majú šancu byť prijaté aj deti z okolitých obcí či
miest.

V dňoch 30. 9. - 1. 10. 2016
sa uskutočnil v Spišskej Belej a
Tatranskej Lomnici 30. ročník
automobilovej súťaže O putovný pohár Slavomila Rusiňáka,
ktoré usporiadal Automotoklub
Spišská Belá v spolupráci s Mestom Spišská Belá.
Výsledky: 1. Čejka Aleš,
Dvorský Petr 1 271 b., 2. Krzewski Maciej, Krzewski Mateusz 1 321 b., 3. Magdolen Roman
ml., Magdolen Roman 2 470 b.,
4. Morel Andrzej, Morel Paulina
2 695 b.
6. kolo - Rodičia, jazdíme
opatrne!

Viac aktuálnych informácií získate
na www.spisskabela.sk

Kategória A
1. Juraj Orlík, Magdaléna
Orlíková, Prievidza, 2. Rudolf
Madaj, Marek Madaj, Bojnice

Kategória C
1. Dušan Kočlík, Ivan Palkovič, Stožok, 2. Ján Juhás, Martina
Juhásová, Košice, 3. Miroslav
Molčan, Juraj Molčan, Myjava
Kategória D
1. Vladimír Jankovič, Gabriel
Kiss, Košice
Kategória E
1. Vladimír Bodický, Martin
Bodický, Bratislava, 2. Matej
Kozák, Jakub Kozák, Kežmarok,
3. Ján Dubiel, Miroslav Dubiel,
Štrba, 4. Drahomíra Opatřilová,
Dávid Opatřil, Brno
Kategória F - AOS pre
všetkých
1. Martin Libiak, Vladislava
Libiaková, Ľubica, 2. Tomáš Malina, Erik Smolen, Rakúsy, 3. Lukáš Pavlák, Kristína Pavláková,
Spišská Belá, 4. Radim Adamec,
Matěj Adamec, Rychvald
4. kolo 9. ročníka Belianske
bezpečnostné jazdy
Celkové výsledky:
1. Vladimír Bodický, Martin
Bodický, Bratislava, 2. Juraj
Orlík, Magdaléna Orlíková,
Prievidza, 3. Matej Kozák, Jakub
Kozák, Kežmarok, 4. Ján Dubiel,
Miroslav Dubiel, Štrba
Kategória F- AOS pre
všetkých
1. Martin Libiak, Vladislava
Libiaková, Ľubica, 2. Tomáš Malina, Erik Smolen, Rakúsy, 3. Lukáš Pavlák, Kristína Pavláková,
Spišská Belá, 4. Radim Adamec,
Matěj Adamec, Rychvald
Kompletné výsledky nájdete na
stránke mesta www.spisskabela.sk.
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Belá, tel.: 052/468 05 17, 468 05 10, fax: 052/468 05 20, e-mail: oleksakova@spisskabela.sk. ISSN: 1339-1534. Registračné číslo:
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Prváčikovia boli
privítaní do cechu
školákov
Dňa 25. októbra 2016 sa kinosála mesta
Spišská Belá zaplnila prváčikmi a ich rodičmi z oboch základných škôl v meste. ZŠ J.
M. Petzvala si na túto počesť pripravila milé
privítanie prváčikov do cechu školákov. Túto
slávnosť nazývame aj imatrikuláciou prvákov
alebo „pasovanie“ za prvákov školy. Našich
najmenších školákov najprv privítal primátor
Spišskej Belej Štefan Bieľak a následne už celý
program prevzali do svojich rúk nadaní žiaci
ZŠ J. M. Petzvala, ktorí si pod vedením pani
učiteľky Mgr. M. Pavlárčikovej, pripravili zaujímavú hodinku plnú spevu, tanca, hudby
a vynikajúcich divadelných výkonov, za čo
im patrí obrovská vďaka. Našim prváčikom
prajeme aj touto cestou úspešné roky strávené
za školskými lavicami.

• Mesto začalo v októbri s realizáciou stavebnej úpravy chodníka a parkovania na Mierovej ulici (od škôlky po ul. 1. mája).

• Víťazi 30. ročníka medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže
O putovný pohár Slavomila Rusiňáka - Peter Dvorský a Aleš Čejka.

• Počas letných mesiacov prebehla v priestoroch mestskej knižnice jej rozsiahla rekonštrukcia. Túto rekonštrukciu najprv začalo mesto realizovať z
vlastných financií z rozpočtu mesta, no nakoniec sa nám podarilo získať
aj účelovú dotáciu zo štátneho rozpočtu.
• Koncom leta mesto dokončilo výstavbu ďalšej časti chodníka v Strážkach
popri štátnej ceste (asi najnebezpečnejší úsek v meste). Pod chodníkom sa
nachádza nová dažďová kanalizácia na odvedenie povrchovej vody z cesty
ako aj z okolitých polí. Celá táto stavebná akcia akcie stále takmer 50-tis.
EUR a financovalo ju mesto zo svojho rozpočtu (z ušetrených zdrojov).
Stavebné práce realizoval Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.
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Parkovanie
a zmena dopravy
na Štefánikovej ulici - návrh riešenia

Mesto
pripravuje
stavebnú
úpravu
križovatky
na konci Strážok
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