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• Spišskobelianske námestie bude aj tento rok počas adventného obdobia až
do Vianoc opätovne zdobiť 5 metrov široký adventný veniec.
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• Tohtoročný už 6. ročník súťaže Plenéra amatérskych fotografov s názvom
Petzvalova fotografia, sa uskutočnil symbolicky v deň 125. výročia úmrtia
spišskobelianskeho rodáka Jozefa Maximiliána Petzvala.

• Koncom októbra bola asfaltáciou ukončená stavebná úprava križovatky
pri OMV.
• Primátor Spišskej Belej Štefan
Bieľak spolu s Alojzom Lenkavským
pri pamätníku obetí zločinov komunizmu počas pietnej spomienky na
17. november 1989.

Mesto bude
mať kalendár
na rok 2017
Spišská Belá dala vyrobiť
stolový kalendár na rok 2017
s tematikou nášho mesta. V kalendári sú vyznačené kultúrne
i športové akcie, významné
historické medzníky mesta, či
dôležité kontaktné údaje. Kalendár ponúka mnoho zaujímavých
fotografií, odfotených počas roka
2016 ...a možno sa v ňom nájdete
i Vy. Stolový kalendár mesta bude
v predaji v Informačnom centre
na Petzvalovej 17 v decembri, a to
za predajnú cenu 2 €.
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• Víťazom tohtoročného Plenéra fotografov sa stal v kategórii farebná fotografia Tomáš Griger so
snímkou Pouličný tuláčik. V kategórii čierno-biela fotografia zvíťazil Dávid Ilkovič so snímkou
Pauza.

• Riaditeľky belianskych základných škôl absolvovali pracovné stretnutie
vo Vysokom Mýte.

• Spišskobeliansky výtvarník Peter Purdeš vyobrazil príbeh z roku 1945.
• Obyvatelia tejto časti mesta na Partizánskej ulici majú dôvod na radosť. Dlhé roky odkladanú asfaltáciu cesty sa podarilo mestu zrealizovať a dnes je táto mestská komunikácia na nepoznanie.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
v Sp. Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 21. 11. 2016
venovalo aj týmto témam:
Zmena rozpočtu mesta
na rok 2016
• MsZ schválilo návrh na
zmenu rozpočtu mesta Spišská
Belá na rok 2016 rozpočtovým
opatrením č. 9 (návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2016 je
zverejnený na www.spisskabela.sk v časti samospráva/rozpočet mesta).

mesta vo veci ďalšej podpory
mesta pri výstavbe mestských
nájomných bytov v Spišskej Belej
prostredníctvom Štátneho fondu
rozvoja bývania. Viac uvedieme
v samostatnom článku.
Pridelenie 2-izbového
nájomného bytu

• MsZ schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Spišská Belá č. 1/2016
o používaní pyrotechnických
výrobkov na území mesta Spišská Belá. Viac v samostatnom
článku.

• MsZ schválilo na návrh
bytovej komisie pridelenie 2-izbového mestského nájomného
bytu ako služobného bytu nad
zdravotným strediskom v Spišskej Belej nájomcovi MUDr.
Oksane Polazhynetz, trvale
bytom Mukačevo, Ukrajina na
dobu určitú – počas jej výkonu
funkcie všeobecného lekára pre
dospelých v lekárskom obvode
Spišská Belá. Nájomca bude
od 1. 12. 2016 všeobecným lekárom pre dospelých v ambulancii v Zdravotnom stredisku
v Spišskej Belej (ako náhrada
po MUDr. Dzurendovi).

Zavedenie participatívneho (občianskeho) rozpočtu
v Spišskej Belej

Kalendár kultúrnych,
športových a spoločenských
podujatí mesta na 2017

• MsZ schválilo zavedenie
participatívneho (občianskeho) rozpočtu v meste Spišská
Belá, pričom výška finančných
prostriedkov pre tento účel sa
bude pre každý kalendárny rok
schvaľovať v rámci rozpočtu
mesta. Takže v roku 2017 začíname. Viac v samostatnom
článku.

• MsZ schválilo návrh
kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
mesta Spišská Belá pre rok
2017. Kalendár je zverejnený
na www.spisskabela.sk.

VZN o používaní
pyrotechnických výrobkov

Zriadenie Centra sociálnych
služieb v Spišskej Belej
• MsZ vzalo na vedomie návrh primátora mesta na potrebu
riešenia ďalšieho prevádzkovania ZOS Spišská Belá (Strážky)
a návrh na zriadenie Centra
sociálnych služieb Spišská Belá.
Poslanci schválili návrh na vytvorenie tohto centra. Viac uvedieme v samostatnom článku.
Podpora ďalšej výstavby
rodinných domov
• MsZ schválilo návrh postupu mesta pri podpore individuálnej bytovej výstavby (IBV)
v Spišskej Belej. Viac uvedieme
v samostatnom článku.
Ďalšia podpora mesta pri
výstavbe mestských
nájomných bytov
• MsZ vzalo na vedomie
písomnú informáciu primátora

Čestný názov – Základná
umelecká škola Ladislava
Mednyánszkého
• MsZ schválilo návrh na
prepožičanie čestného názvu
– Základná umelecká škola
Ladislava Mednyánszkého,
Zimná 12, Spišská Belá. Viac
v samostatnom článku.
Revitalizácia mestskej oddychovej zóny Beliansky rybník
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o vypracovanej projektovej
dokumentácii na revitalizáciu
mestskej oddychovej zóny Beliansky rybník ako projekt pod
názvom Dobudovanie súvisiacej
infraštruktúry k cyklotrasám
v regióne Belanských Tatier.
Tento projekt počíta s úpravou
chodníka dookola rybníka,
s novým detským ihriskom
a vonkajším fitnes ihriskom.
Zároveň sa upraví parkovisko
a vybuduje sa nová vyhliadková
veža a prístrešky s oddychovými miestami. Mesto predpokla-

dá realizáciu tohto zámeru buď
ako celok, ak by získalo nejaké
finančné zdroje z fondov EÚ
(v rámci budovania cyklotrás),
ak to bude možné, v opačnom
prípade sa predpokladá postupná revitalizácia, ktorá môže trvať
niekoľko rokov, nakoľko to bude
mesto financovať z vlastných financií. Pozri stranu 19.
Záchytné parkovisko pre cyklistov pri kaštieli v Strážkach
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o vypracovanej projektovej
dokumentácii na výstavbu záchytného parkoviska pre cyklistov pri kaštieli v Strážkach.
Viac uvedieme v samostatnom
článku.
Bude socha Milana Rastislava
Štefánika v Spišskej Belej?
• Na svojom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva
v Spišskej Belej vzali na vedomie
informáciu primátora mesta
o prvotnom zámere umiestniť
sochu Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej. Socha Štefánika v minulosti bola umiestená
na námestí pri mestskom úrade,
neskôr v parku pri evanjelickom
kostole, kým ju komunisti nedali
úplne z mesta odstrániť a následne fyzicky zničiť. Skupina
Beľanov z podnikateľského
prostredia oslovila primátora
mesta s myšlienkou umiestnenia sochy tejto veľkej osobnosti
slovenskej histórie v Spišskej
Belej. Poslanci túto myšlienku
akceptovali za podmienky, že je
potrebné nájsť vhodné miesto na
jej umiestnenie a zároveň zvoliť
vhodné veľkostné, dizajnové
i materiálové prevedenie sochy.
Takže najbližšie mesiace budeme hľadať odpovede na uvedené
otázky (kde, ako, z čoho, za čo
a pod.). Tak dúfajme, že sa v tejto veci nájde potrebný konsenzus a aj potrebná akceptácia zo
strany belianskej verejnosti.
Prenájmy nebytových
priestorov
1./ MsZ schválilo prenájom
nebytového priestoru na ulici
Petzvalova č. 17 v Spišskej
Belej (pri budove kina – pod
schodmi infocentra) o celkovej
ploche 14,26 m 2 nájomcovi
Martinovi Pitoniakovi, bytom
Spišská Belá, Letná 218/24 za

účelom zriadenie prevádzky
predaja tabakových výrobkov
a tlače
2./ MsZ schválilo prechod
nájmu nebytového priestoru
na ulici Hviezdoslavovej č. 1
v Spišskej Belej z Anny Strakovej na dcéru Janu Sedláčkovú,
Krátka 1, Spišská Belá na účely
prevádzkovania rovnakej predajne kvetov.
Pozemky – predaje
a prenájmy a pod.
1./ MsZ schválilo zriadenie
vecného bremena v Tatranskej
Kotline (prejazd cez parkovisko)
pre Annu Kramarčíkovú, trvale
bytom Slnečná 87/1, 059 52 Stará
Lesná na ďalší 1 rok
2./ MsZ schválilo zámer na
odpredaj časti pozemku žiadateľom Jánovi Mačákovi a manž.,
trvale bytom Ždiar 248 v rámci
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri stolárskej
dielni v Tatranskej Kotline
3./ MsZ schválilo zámer na
predaj pozemku pre spoločnosť
SLAVDENT II. s.r.o. (MDDr.
Slavkovská), Štefánikova 42,
Spišská Belá z dôvodu vysporiadania (dokompletizácie) stavebného pozemku na výstavbu
polyfunkčného objekt na Mierovej ulici v Spišskej Belej (za
obchodným domom)
4./ MsZ schválilo zámenu
pozemkov v Spišskej Belej medzi Emíliou Šlebodovou, bytom
Kežmarok a Mestom Spišská
Belá z dôvodu vysporiadania
pozemku pri futbalovom štadióne
5./ MsZ schválilo odkúpenie
pozemku od vlastníkov Rudolf
Gancarčík a spol., Spišská Belá
z dôvodu vysporiadania pozemku pri futbalovom štadióne
6./ MsZ schválilo predaj
pozemku kupujúcej Márii
Firmentovej, Letná 20, Spišská
Belá o celkovej výmere 106 m2
v rámci majetkovoprávneho
vysporiadania pozemku pri
rodinnom dome na Letnej ulici
v Spišskej Belej
7./ MsZ schválilo zámer na
predaj časti pozemku pri bytovom dome Kriváň v Tatranskej
Kotline žiadateľovi – Richard
Horn Krempaský, Tatranská
Kotlina 15 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania
pozemku

¦¦¦¦¦
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Rekonštrukcia bývalej materskej školy v plnom prúde
V posledných týždňoch sa zintenzívnili stavebné práce na rekonštrukcii budovy bývalej materskej školy na Letnej ulici, ktorá zase
bude od budúceho roka slúžiť ako elokované pracovisko Materskej
školy, Mierová 1, Spišská Belá. V ostatných dňoch bolo dokončené
nové vykurovanie a nová elektroinštalácia aj nové stropné konštrukcie. Urobili sa nové betónové potery na podlahách, vymenili
sa okná a urobila sa aj nová vodovodná prípojka, ktorá si vyžiadala
aj zásah do miestnej komunikácie a čiastočné obmedzenie premávky
na nej. Ešte sa má je zrealizovať nová elektrická a telekomunikačná
prípojka a vo vnútri vymeniť vstupné dvere, urobiť nové omietky
na stenách, či položiť nové podlahy a dokončiť sociálne zariadenia
a ďalšie dokončovacie práce. Takže do polovice decembra je ešte čo
robiť, kedy by mala prebehnúť kolaudácia tohto objektu. Ako už
bolo skôr napísané, túto rekonštrukciu zabezpečuje Mestský podnik
Spišská Belá s.r.o. so svojim subdodávateľmi.

ZUŠ-ku naďalej povedie súčasná riaditeľka
Dňa 9. 9. 2016 Mesto Spišská
Belá vyhlásilo výberové konanie
na miesto riaditeľa Základnej
umeleckej školy v Spišskej
Belej.
Súčasnej riaditeľke Zuzane
Pavličkovej skončilo v novembri 5 ročné funkčné obdobie.

Mesto Spišská Belá vyhlásilo
v zmysle zákona výberové
konanie (formou voľby v rade
školy), do ktorého sa prihlásila
len súčasná riaditeľka školy.
Rada školy dňa 25. 10. 2016
uskutočnila voľbu nového
riaditeľa školy a jednomyseľ-

ne odporučila zriaďovateľovi
(mestu Spišská Belá) vymenovať za riaditeľa školy Zuzanu
Pavličkovú. Primátor mesta
predložený návrh akceptoval a
k 1. decembru 2016 vymenoval
do tejto funkcie na obdobie ďalších 5 rokov súčasnú riaditeľku

školy Zuzanu Pavličkovú. Pani
riaditeľke vyjadrujeme verejné
poďakovanie za doterajšiu
vykonanú prácu v prospech
školy, gratulujeme k zvoleniu
a želáme pevné zdravie a veľa
úspechov počas nasledujúce
funkčného obdobia.

Prístavba budovy Základnej školy M. R. Štefánika dokončená
Začiatkom novembra 2016
boli dokončené stavebné práce
na novej prístavbe Základnej
školy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej. O dôvodoch
realizácie tejto prístavby sme

už písali v skoršom článku. Samotná výstavba začala začiatkom júla tohto roka potom, čo
mestské zastupiteľstvo koncom
júna schválilo financovanie tejto prístavby. Samotná výstavba

Zo zasadnutia mestského...
¦¦¦¦¦
Nové projektové zámery
mesta z fondov EÚ
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o plánovaných projektoch mesta financovaných z IROP 2014
– 2020 (z fondov EÚ):
1. Rozšírenie kapacity Materskej školy na Mierovej ulici č. 1
v Spišskej Belej
2. Zriadenie odborných učební pre žiakov Základnej školy
J. M. Petzvala v Spišskej Belej
3. Zriadenie odborných učeb-
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ní pre žiakov Základnej školy
M. R. Štefánika v Spišskej Belej
4. Zriadenie Centra sociálnych služieb v Spišskej Belej
Parkovanie
na Štefánikovej ulici
• MsZ prerokovalo obsah
„petície“ obyvateľov Štefánikovej
ulice vo veci spôsobu parkovania
na tejto ulici a zjednosmernenia
cestnej premávky na tejto ulici.
Bol schválený ďalší postup mesta vo vyššie uvedenej veci, ktorý
bude zverejnený v samostatnom
článku.

bola ukončená v týchto dňoch a
teda trvala 4 mesiace.
V rámci tejto prístavby bol
zriadený nový vstup do školy
vrátane vstupnej haly s prechodom k zadnej budove a so zriadením novej zborovne pre učiteľov na poschodí so zázemím
(kuchynka, WC). Presťahovaním
zborovne do nových priestorov
sa tak uvoľní jedna učebňa
pre žiakov. Takže zvnútra je
prístavba dokončená, čo bolo
v pláne pre tento rok. Avšak
budúci rok čaká mesto hľadanie, presnejšie snaha o získanie
finančných zdrojov na vonkajšiu
úpravu nielen tejto prístavby, ale
všetkých budov školy, nakoľko
ich nie sú zateplené. To by úplne zmenilo celkový dizajn týchto
budov školy.
Celkové náklady na uvedenú
prístavbu predstavujú sumu
takmer 81 tis. EUR, pričom na

vybudovanie bezbariérového
prístupu v tejto novej prístavbe
mesto použilo zo získanej 20
tisícovej dotácie zo štátneho
rozpočtu sumu cca 15 500 EUR.
Zvyšok dotácie pôjde na stavebnú úpravu bezbariérového vstupu do zadnej budovy školy. Na
ostatné výdavky mesto použilo
financie zo svojho rozpočtu.
Aj táto nová prístavba je
príjemným darčekom od zriaďovateľa (mesta) k 145. výročiu
založenia tejto školy, ktoré slávi
tento rok. A to v najbližších
dňoch prichádza mesto s ďalšou
investičnou aktivitou v tejto škole – začne sa realizácia prístavby
telocvične školy, na čo sa mestu
podarilo získať tiež dotáciu
z Ministerstva školstva vo výške 60 tis. EUR. Mesto aj takýmto
spôsobom chce postupne odstraňovať veľký modernizačný dlh
na tejto škole.
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Dokončenie chodníka medzi Ul. osloboditeľov a Slnečnou ulicou
27. 10. 2016 mesto dokončilo
stavebnú úpravu chodníka medzi ul. Osloboditeľov a Slnečnou
ulicou. K úplnému ukončeniu
tejto investičnej akcie, ktorá sa
zrealizovala počas leta, chýbalo
vyasfaltovať hornú časť tohto
chodníka, ktorá zároveň plní
aj charakter prístupovej cesty.
Keďže išlo o väčší rozsah asfaltovania (šírka cca 3 m), tak táto

časť zjazdného chodníka sa neasfaltovala ručne (popri spodnej
časti chodníka, ktorú asfaltoval
Mestský podnik Spišská Belá),
ale finišerom popri asfaltácii
Partizánskej ulice (robila to spoločnosť EUROVIA SK). A vzhľadom na súčasné počasie sa asi až
v jarnom období urobia zvyšné
terénne úpravy okolo tohto
zjazdného chodníka.

Prvý ročník Belianskej výstavy drobných zvierat sa tešil
veľkému záujmu
Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu
chovateľov v Spišskej Belej sa
rozhodli pravidelne raz ročne
organizovať v našom meste
Beliansku výstavu drobných
zvierat. Aj za pomoci Mesta
Spišská Belá sa premiéra tejto
výstavy konala v dňoch 18. – 20.
novembra v telocvični ZŠ M. R.
Štefánika. Až 30 vystavovateľov
z rôznych kútov Slovenska priniesli špeciálne do Spišskej Belej
tie najzaujímavejšie plemená
králikov, či hydiny. Výstava
zaujala jednak širokú verejnosť,
no v rámci školskej výučby sa jej
zúčastnili aj žiaci škôl zo Spišskej
Belej, Kežmarku i Popradu (približne 40 tried).
Celkom bolo vystavených:
107 ks králikov veľkých, stredných a malých plemien, 29 ks
vodnej hydiny, 142 ks hydiny
veľkých a zdrobnených plemien. Návštevníci výstavy si
mohli pozrieť i expozíciu exotov

(bažanty, kačička mandarínska),
anduliek, prepeličiek, perličiek a
tiež expozíciu preparátov škodných zvierat.
ZO SZCH v Spišskej Belej
ďakujeme za organizáciu
Belianskej výstavy drobných
zvierat a pevne veríme, že sa
z podujatia stane nová tradícia
v našom meste. Poďakovanie
patrí zároveň aj vedeniu ZŠ
M. R. Štefánika za poskytnutie
priestorov pre potreby konania
výstavy.
Vyhodnotenie výstavy
Králiky aj hydina boli posudzované podľa stanov Slovenského zväzu chovateľov. Vo
veľkej konkurencii sa úspešne
umiestnili aj chovatelia z našej
belianskej organizácie.
Králiky
• Šebest Karol – šampión
výstavy, 96,5 bodov
• Zdeňek Martin – víťaz veľké plemená, 96,0 bodov

Unikátna podobizeň
spišskobelianskeho richtára
Daniela Haasza
Múzeum Spiša v Spišskej
Novej Vsi po rokoch vytiahlo z
depozitu unikátnu kolekciu 26
obrazov, na ktorej sú namaľovaní aj 16 richtári Provincie XVI
spišských miest z roku 1775.
V tejto zbierke sa nachádza
aj obraz spišskobelianskeho
richtára Daniela Haasza, ktorý
nastúpil do funkcie richtára v roku 1767 a zotrval v nej dlhých 28
rokov až do svojej smrti v roku
1795.
Sú to obrazy prvých funkcionárov a richtárov Provincie,
ktorí boli zvolení v prvých
voľbách po vzniku Provincie
v roku 1775. Ide o cennú ko-

• Tomala Rastislav -víťaz
stredných plemien, 96,5 bodov
• Eduard Krempaský- čestná
cena, 96,0 bodov
• Jaroslav Andraš – čestná
cena, 96,0 bodov
Hydina
• František Straka – víťazná +
čestná cena, 95,0 bodov

• Jozef Body – víťazná cena,
95,0 bodov
• Pavol Šugerek – čestná
cena, 94 bodov
• Helena Ravingerová – najkrajšie zviera
Pre ďalšie podrobnosti o
výstave navštívte stránku ZO
SZCH www.szch-spisska-bela.webnode.sk.

Čo sa kope na Mierovej ulici
popred materskú školu?
Pokračujú stavebné práce v rámci investičnej akcie
– Stavebná úprava chodníka
na Mierovej ulici so zriadením
parkovania pred materskou
školou. V rámci toho sa rieši
aj odvodnenie miestnej cesty
novou dažďovou kanalizáciou,
ktorá sa zakopáva do zeleného
pásu medzi nový chodník a súčasnú cestu.
Vedľa tejto kanalizácie sa
položí aj nové káblové vedenie
pre existujúce verejné osvetlenie
a príprava (chráničky) pre optickú sieť. Nad touto kanalizáciou
sa budú nachádzať ďalšie parkovacie miesta pozdĺž uvedenej

cesty, ktoré sa však vybudujú až
na jar 2017 (z dôvodu sadania
výkopu nad novou dažďovou
kanalizáciou). Zároveň sa
umiestnilo nové potrubie aj popod túto miestnu cestu (formou
pretláčania) k obom bytovkám
na Mierovej č. 13 a 14 za účelom
možnosti napojenia týchto bytových domov do tejto dažďovej
kanalizácie ako aj odvedenia
dažďových vôd z územia od
radových garáží, ktoré sú za
nimi. Táto investičná akcia sa
z dôvodu určeného technologického postupu prác dokončí až
v budúcom roku (dobudovaním
parkovacích miest).

lekciu obrazov a v budúcnosti
budú visieť v bývalej rokovacej
miestnosti Provincie.
Obrazy sú zároveň mimoriadnou vzácnosťou, pretože
podoby richtárov zo starších
období sa nezachovali a s najväčšou pravdepodobnosťou
ide o najstaršie vyobrazenie
predstaviteľov samosprávy.
Zaujímavosťou obrazov je i
to, že nikdy potom, až do definitívneho zániku Provincie v
roku 1876, nebola namaľovaná
podobná kolekcia richtárov.
O kolekcii obrazov sa môžete
dočítať vo Vlastivednom zborníku Spiš 7 (2014).
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Plakety Jozefa Maximiliána Petzvala boli slávnostne odovzdané
Tohtoročný už 6. ročník
súťaže Plenéra amatérskych
fotografov s názvom Petzvalova fotografia, sa uskutočnil
17. septembra 2016 a to symbolicky v deň 125. výročia úmrtia
spišskobelianskeho rodáka
Jozefa Maximiliána Petzvala,
priekopníka modernej optiky.
Súťaž vznikla práve na počesť tejto osobnosti svetového
Farebná fotografia:
Poradie
Názov
1. miesto Pouličný tuláčik
2. miesto Odraz minulosti
3. miesto Zvonica
4. miesto Nespútanosť
5. miesto Po daždi 1
6. miesto Zábavné sobotné popoludnie
7. miesto Detail ulice
8. miesto Po daždi 2
8. miesto Láska domova
9. miesto Pred výkladom 2
9. miesto V záhrade

formátu, v ktorého rodnom
dome je zriadené múzeum
fotografie a optiky. 11 účastníkov plenéra malo vyhotoviť
fotografie (čiernobiele alebo
farebné) v 2 témach: Streetphoto a Architektúra Mesta Spišská
Belá. Odovzdaných bolo 63 fotografií (z toho 34 farebných a
29 čiernobielych). Do „finále“
sa dostal napokon výber z 11

farebných a 10 čiernobielych
fotografií.
Dňa 28. októbra sa 2016 sa
v Múzeu J. M. Petzvala uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výsledkov tohto plenéra
a vernisáž výstavy najlepších
fotografií. Trom najlepším v
každej kategórii primátor mesta
Štefan Bieľak osobne odovzdal
finančné odmeny a prvým aj

pamätnú Petzvalovu plaketu.
Výstavu najlepších fotografií si
môžete pozrieť priamo v múzeu
J. M. Petzvala do 30. novembra
2016. Odborná hodnotiaca komisia v zložení Vladimír Hurajt,
Ľubomír Hurajt a Mgr. Nikola
Podolínska sa zhodla, že tohtoročný Plenér fotografov bol doposiaľ ten najkvalitnejší a z roka
na rok jeho úroveň stúpa.

Čiernobiela fotografia:
Autor
Tomáš Griger
Petra Fridmanská
Marek Kopnický
Stanislav Holbus
Dávid Ilkovič
Dáša Frankovičková
Barbora Chábová
Dávid Ilkovič
Barbora Chábová
Miloš Fila
Stanislav Holbus

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

Názov
Pauza
Tajomstvo za bránou
V otvorenej knihe
Overené
Hniezdočko Spišského staviteľa
Pouličný zápas
Už sa zmráka
Spôsob života
Prednosť
Dom na rohu ulice

Autor
Dávid Ilkovič
Milouš Cháb
Petra Fridmanská
Milouš Cháb
Tomáš Griger
Tomáš Griger
Marek Kopnický
Barbora Chábová
Miloš Fila
Marek Kopnický

Parkovanie na Štefánikovej ulici – ako ďalej?
Asi v polovici októbra mesto
zverejnilo zámer na potrebu riešenia parkovania na Štefánikovej
ulici zavedením jednosmernej
premávky vozidiel na tejto ulici.
O tejto téme rokovalo aj mestské
zastupiteľstvo dňa 13. 10. 2016.
K uvedenému zámeru bola dňa
2. 11. 2016 doručená do podateľne mestského úradu petícia
obyvateľov Štefánikovej ulice,
ktorou sa domáhali prehodnotenia navrhovaného riešenia
parkovania na tejto ulici.
Medzitým mesto dalo vypracovať dve možné varianty
riešenia parkovania a teda jednosmernej premávky na tejto
ulici (pozri www.spisskabela.sk).
Samotný spracovateľ oboch návrhov – dopravný inžinier a
projektant Ing. Štefan Labuda
odporúčal prijať nový variant č.

2 – teda jednosmerná premávka
by bola v smere od domu č. 3 po
dom č. 38 (teda opačný variant
ako ten, ktorý bol prvotne zverejnený v októbri – na webovej
stránke mesta aj v mestskom
spravodaji).
Dňa 16. 11. 2016 sa primátor
mesta stretol so zástupcami tejto
ulice a prejednal s nimi obsah
petície, ako aj možnosti riešenia
tohto problému. Prítomní sa
zhodli na tom, že je potrebná
určitá regulácia parkovania na
tejto ulici, nakoľko aj obyvatelia
bývajúci na tejto ulici majú problém zaparkovať svoje autá pred
svojimi domami (keďže nemôžu
parkovať na svojom pozemku).
Uvedené parkovanie a jednosmerná premávka pre autá sa
však bude riešiť až na jar budúceho roka (ani súčasné počasie už

neumožňuje vyznačiť vodorovné
dopravné značenie) a dovtedy
bude možnosť zvážiť nasledovné riešenie: rozdeliť tento zámer
určenia jednosmernej ulice s
jednostranným parkovaním na 2
etapy a na jar roku 2017 riešiť len
1. etapu: určiť jednosmernú premávku len od č. 19 (od základnej
školy) po dom č. 38 (po most pri
školskej družine) v smere jazdy
zdola nahor. To znamená použiť
nové riešenie – variant č. 2 (v danom úseku ulice). V rámci tohto
riešenia by sa malo parkovať na
pravej strane cesty (bližšie k rodinným domom – ako požadujú
obyvatelia tejto ulice), avšak tak,
aby pred vstupnými bránami k
ich rodinným domom bolo zakázané parkovať cudzím vozidlám
(na tom mieste – teda pred vjazdom do domu – budú môcť za-

parkovať tí, ktorí bývajú v tomto
dome). Pred každou vstupnou
bránou rodinného domu by sa
mal vyčleniť priestor o veľkosti
jedného pozdĺžneho parkovacieho miesta. Avšak toto riešenie
bude potrebné zamerať priamo
na mieste (na jar budúceho roka)
a pokiaľ to bude možné, tak by
sa spustilo uvedené parkovanie
v tejto časti ulice (od č. 19 po č.
38). A čas ukáže potrebu riešenia
parkovania aj na zvyšnej časti
tejto ulice (t. j. časť od č. domu
3 po č. domu 18) – či vôbec a
akým spôsobom. Dňa 21. 11.
2016 na svojom zasadnutí mestské zastupiteľstvo prerokovalo
uvedené riešenie so záverom, že
definitívne riešenie sa určí na jar
budúceho roka.

Oznam
Nezisková organizácia
Kľúč, n. o. oznamuje občanom,
že z dôvodu čerpania dovolenky
bude prerušené poskytovanie
špecializovaného sociálneho
poradenstva od 23. 12. 2016
do 12. 1. 2017. Následne od 19.
januára 2017, tak ako doposiaľ,
budú tieto služby poskytované
opätovne a to každý štvrtok od
16.00 do 18.00 hod. v budove
Mestského úradu v Spišskej
Belej, vchod spredu ulice.
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Okružná križovatka v centre mesta nebude
Okružná križovatka v centre
mesta nebude... Zhodli sa na tom
prítomní zástupcovia Slovenskej
správy ciest na rokovaní na
Mestskom úrade v Spišskej Belej, ktoré zvolalo mesto. Na toto
rokovanie mesto pozvalo okrem
zástupcov Slovenskej správy
ciest z Bratislavy a z Košíc
a pracoviska z Popradu, aj zástupcov dopravnej polície ODI
Kežmarok, Okresného úradu
v Prešove, odbor cestnej dopravy (cestný správny orgán) a tiež
zástupcov Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Podľa vyjadrenia Slovenskej správy ciest
(ďalej len SSC) situácia v tejto
križovatke je v určitých časoch
zložitá, ale sú aj kritickejšie
miesta na iných cestách 1. triedy, ktoré musia prioritne riešiť.
Podľa nich okružná križovatka
tu nie je vhodná a teda možná
pre nedostatok miesta a možné
jej negatívne vplyvy na okolité
budovy vzhľadom na stiesnené
pomery. Podľa nich zriadenie takejto križovatky SSC nepodporí,
nakoľko tento kruhový objazd
musí mať minimálne rozmery
uvedené v predloženej štúdii

kvôli kamiónom (nemôže byť
menší) a priestor medzi existujúcimi budovami je nedostatočný, nakoľko takáto križovatka
musí byť viac vzdialená od
existujúcich objektov (ako je to
dnes možné). A teda okružnej
križovatke sa dalo definitívne
NIE a toto riešenie sa zo strany
správcu tejto križovatky SSC
vylúčilo !
A čo ďalej ? Iniciatíva má byť

opäť na meste. Vedenie mesta
sa nevzdáva. Zástupcovia uvedených inštitúcii prítomní na
uvedenom pracovnom stretnutí
sa zhodli na tom, že je potrebné
počkať na oficiálne zverejnenie
výsledkov celoslovenského sčítania počtu vozidiel na cestách
1. triedy (aj v našom meste), čo
by malo byť koncom tohto roka
(podľa ich vyjadrenia). A následne sa odporúča spracovať návrh

iného technického riešenia, čo
má byť úloha mesta. Podľa vyjadrenia prítomných zástupcov
SSC – iným možným riešením
by mohla byť tzv. inteligentne
riadená svetelná križovatka. Ale
to treba odborne posúdiť a zvážiť pozitíva či možné negatíva
tohto prípadného riešenia. Takže
v najbližších mesiacoch budeme
hľadať iné vhodné riešenie tohto
problému v centre mesta.

Partizánska ulica dostala asfaltový povrch
Tak a podarilo sa! Od 27.
októbra 2016, prejdú obyvatelia tejto časti mesta na Partizánskej ulici prvýkrát po
asfaltovej ceste. Dlhé roky
odkladaný problém sa podarilo mestu vyriešiť a dnes
je táto mestská komunikácia
na nepoznanie. Mesto Spišská Belá na túto investičnú
akciu vyčlenilo z rozpočtu
mesta sumu 30 tis. EUR.
Stavebné práce zrealizoval
Mestský podnik Spišská
Belá s.r.o. a samotnú asfaltáciu spoločnosť EUROVIA
SK s.r.o..
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Riaditeľky belianskych základných škôl absolvovali pracovné
stretnutie vo Vysokom Mýte
V máji 2016 privítal v Spišskej Belej primátor mesta JUDr.
Štefan Bieľak po prvý krát oficiálnu návštevu z českého mesta
Vysoké Mýto, ktoré sa má už
blízkej budúcnosti stať našim
partnerským mestom.
Práve počas tejto návštevy sa
zároveň uskutočnilo aj stretnutie
vysokomýtskej delegácie vedenej starostom mesta Ing. Františkom Jiraským s riaditeľkami
základných škôl v našom meste.
Po tejto diskusii na sa prítomní
zhodli, že ďalšia návšteva by
sa mohla uskutočniť na úrovni
zástupcov školstva, nakoľko táto
oblasť ponúka mnoho spoločných tém. V nadväznosti na to
absolvovali počas dní 3. – 4. 11.

2016 riaditeľky základných škôl
v Spišskej Belej prvé pracovné
stretnutie vo Vysokom Mýte.
Delegáciu zo Spišskej Belej tvorili riaditeľka ZŠ M. R.
Štefánika Mgr. Elena Stachová,
riaditeľka ZŠ J. M. Petzvala
Mgr. Anna Rothová, riaditeľka
Špeciálnej ZŠ PaeDr. Renáta
Smoroňová, riaditeľka ZUŠ Mgr.
Zuzana Pavličková, Mgr. Edita
Svocáková zastupujúca školský
úrad, viceprimátor Spišskej Belej Jozef Kuna a PhDr. Alexandra
Olekšáková, zodpovedná za medzinárodnú spoluprácu mesta.
Počas tohto dvojdňového pobytu sa naša delegácia zúčastnila
zasadania školskej komisie vo
Vysokom Mýte, ktorá je tvo-

Výsledky súťaže o najkrajšie
mesto a obec na Slovensku
Od začiatku apríla do konca októbra 2016 prebiehal na
Slovensku 8. ročník súťaže
s názvom “Najkrajšie mesto
a obec Slovenska 2016”. Verejne sa hlasovalo na portáli
www.slovakregion.sk, ktorý
je celoslovenským pravidelne
aktualizovaným informačným
portálom. Cieľom súťaže bolo
poukázať na krásy slovenských
krajov, miest a obcí. Mesto Spišská Belá obsadilo v tejto súťaži
43. miesto z celkového počtu
144. Svojou konečnou pozíciou
sa dostalo pred také mestá, ako
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napr.: Vysoké Tatry (45. miesto),
Banskú Štiavnicu (49. miesto),
Trnavu (57. miesto), Kremnicu
(69. miesto), Rajec (70. miesto),
či Martin (109. miesto).Víťazom
súťaže v kategórii mesto je Spišská Nová Ves (s počtom hlasov
31 566), za ktorým nasleduje
Levoča a Bardejov. V kategórii
obec sa stali víťazom Smižany (s
počtom hlasov 20 541), za ktorými nasleduje Halič a Divín (obe
z okresu Lučenec).
Výsledky tejto súťaže potvrdili, že žijeme v krásnom regióne. Víťazom gratulujeme!

rená riaditeľmi škôl v meste
(v meste sa nachádzajú štyri
materské školy, štyri základné
školy, špeciálna ZŠ, umelecká
ZŠ, osemročné gymnázium, tri
stredné školy). Počas tohto zasadania prebehla medzi oboma
stranami vzájomná diskusia na
tému systému fungovania školstva v oboch krajinách a riaditelia jednotlivých škôl predstavili zaujímavosti zo súčasnosti
i histórie týchto škôl. Taktiež
sa diskutovalo o konkrétnych
možnostiach spolupráce medzi
mestami práve na úrovni škôl.
Riaditeľky našich škôl dostali
zároveň možnosť navštíviť
priestory vybraných základných škôl vo Vysokom Mýte.

Belianska delegácia sa napokon
zhodla, že si domov odnáša
jednak mnoho inšpirácii, ktoré
sa pokúsia aplikovať aj na našich
školách a zároveň bola pre nich
táto návšteva silnou motiváciou,
aby toto partnerstvo naplno využili v prospech žiakov našich
škôl.
Ako sme vás už prednedávnom informovali, Mestské
zastupiteľstvo v Spišskej Belej
schválilo 13. októbra 2016 návrh
partnerskej zmluvy o spolupráci
medzi českým mestom Vysoké
Mýto a mestom Spišská Belá.
Teraz je na rade Mestské zastupiteľstvo Mesta Vysoké Mýto,
ktoré bude o tejto téme rozhodovať v decembri tohto roku.

Sčítanie kamzíkov v Tatrách
potvrdilo ich stabilizovaný počet
Tohoročné jesenné sčítanie
kamzíkov sa podarilo zorganizovať napriek nepriaznivému
počasiu v priebehu celej jesene.
Podľa námestníka riaditeľa Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) Maroša
Petríka sa od polovice októbra
pokúšali v predpovediach počasia nájsť dva dni so stabilnejším
počasím, kedy by sa dalo v priebehu kamzíčej ruje zorganizovať
sčítanie. Niekoľkokrát sa termín
sčítavania posúval. „Zľadovatený terén nám 8. novembra
pohyb dosť sťažoval, no napriek

tomu zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u, Štátnej ochrany
prírody SR, Správy Pieninského
národného parku, Národného
parku Slovenský raj, poľského
Tatranského národného parku,
Mestských lesov Spišská Belá,
Mestského poľovníckeho spolku
Poľana Spišská Belá a dobrovoľníci najmä z radov Slovenského
zväzu ochrancov prírody a krajiny vyrazili do terénu. Sčítanie sa
nám podarilo ukončiť v poobedňajších hodinách nasledujúceho
dňa,” informoval Petrík.
Koncom 90. rokov, keď bola
populácia kamzíka na území
národného parku len okolo 200
kusov, sa zvýšil počet jedincov a
dosiahol 1 367 kamzíkov. „V posledných rokoch sa početnosť
kamzíčej populácie zastabilizovala a výsledky posledných
troch jesenných sčítaní sú veľmi
podobné. Črieda s najväčšou
početnosťou bola zaznamenaná
v Belianskych Tatrách, v ktorej
bolo narátaných 65 kamzíkov,”
poznamenal Petrík. V Tichej
doline v Tomanovskom sedle
bol pozorovaný rys. „Zľadovatený terén nám v mnohých
prípadoch neumožnil priblížiť
sa bližšie ku kamzíkom a určiť
ich vek a pohlavie. Dúfame, že
pri jarnom sčítaní, ktoré bude
zamerané hlavne na zistenie
prírastkov mláďat kamzíka, sa
nám podarí tieto údaje spresniť,” uzavrel Petrík.
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Odmenili sme víťazov Európskeho týždňa mobility
V septembri prebiehala v
Spišskej Belej súťaž konaná
v rámci Európskeho týždňa
mobility (o súťaži sme vás
informovali priebežne počas
mesiacov august a september).
Túto súťaž sme spojili s Historickou cestou mesta a každý, kto v
stanovenom termíne navštívil
jednu z jej častí, odfotil sa pri nej
a zaslal nám svoju fotografiu, sa
automaticky dostal do zlosovania o zaujímavé ceny. Táto súťaž,
ktorá mala zábavno-edukačný
charakter už spoznala svojich
víťazov. Celkovou víťazkou sa
stala Nelka Ferencková, žiačka
druhého ročníka ZŠ J. M. Petzvala, ktorá nám do súťaže zaslala
hneď niekoľko fotografií pri

rôznych častiach Historickej
cesty mestom. Za túto výhru
bola odmenená plnou taškou
pozorností od Mesta Spišská
Belá (knižné publikácie Mesta

Spišská Belá, tričko s logom
mesta “Srdcom Belančan”, puzzle s motívmi Prešovského kraja
a mnoho ďalších drobností), no
najviac ju podľa jej slov potešila

zlatá medaila pre absolútneho
víťaza. Zároveň bola odmenená vecnými cenami s motívmi
Európskeho týždňa mobility.
V rámci súťaže sme vyhlásili aj
čiastkovú súťaž o najkreatívnejšiu fotografiu. Tu sme obdarili
víťazov hneď niekoľko, pretože
súťaž vyhrala trieda štvrtákov
zo ZŠ M. R. Štefánika. Štvrtáčikovia sa na súťaž pripravili pod
vedením svojej triednej pani
učiteľky veľmi poctivo a kulisy
použité na fotografii si vytvorili
vlastnoručne. Naši žiaci boli za
túto ich kreativitu odmenení
pozornosťami od Mesta Spišská
Belá a zároveň aj darmi, ktoré im
boli špeciálne zaslané z centrály
Európskeho týždňa mobility.

Stavebné úpravy aj na železničnej zastávke
Železnice Slovenskej republiky ukončili práce na stavebnej úprave
nástupíšť železničnej zastávky v Spišskej Belej. Cieľom týchto úprav
bolo predĺženie nástupíšť v snahe zabezpečiť bezpečné vystupovanie
a nastupovanie, ich výšková úprava, aby sa zabezpečil bezbariérový
nástup do vlakov ako aj prechod cez koľaje. Popri tom sa vybudovalo
aj nové osvetlenie týchto nástupíšť. ŽSR realizovali tieto práce v rámci
údržby svojimi zamestnancami. Medzitým mesto upravilo prístupovú cestu – vyasfaltovalo ju a popri tom zároveň zriadilo 7 nových
parkovacích miest. Do úplnosti však ešte chýba úprava plochy pred
budovou zastávky a vedľa nej vrátane prístupového chodníka pre
peších od hlavnej cesty, ako aj úprava zelenej parkovej plochy. Tento
problém však majú riešiť ŽSR, keďže ide o ich majetok. Preto sa mesto
bude snažiť presvedčiť ŽSR aj na stavebnú úpravu týchto zvyšných
spevnených plôch (stačí ich napr. vyasfaltovať) a úpravu priľahlej
zelene (ideálne v budúcom roku). Vylepšilo by to aj celkový dojem
z tohto priestoru, ktorý bol teraz z väčšej časti upravený. Dúfajme, že
sa to podarí, za čo v mene všetkých cestujúcich ďakujeme!

Ešte na slovíčko k Mierovej ulici
Po asfaltácií výtlkov (dier) na
ceste za panelákmi na Mierovej
ulici mesto upravilo povrch aj
zvyšnej časti cesty (ten, ktorý
bol štrkový). Ako už bolo publikované v mestskom spravodaji
aj na webovej stránke mesta
(nechceme sa opakovať), táto
úprava povrchu aj tejto štrkovej
časti cesty je dočasným riešením
do jej komplexnej rekonštrukcie.
Keďže na tejto ceste bolo cca
10-15 cm rozjazdeného štrku,
v ktorom sa urobili značné diery,
mesto zvážilo, že len dosypávanie ďalšieho štrku do tých istých
dier, nemá veľký zmysel. Aj preto to trochu trvalo, nakoľko sa
hľadal najprv vhodný spôsob
ako túto cestu upraviť a potom
toho, kto má stroje (špeciálny
drvič povrchu) práve na takúto
úpravu. Primátor mesta mal

možnosť túto technológiu vidieť
v lete na úprave lesných ciest
v Štátnych lesoch TANAP-u (odtiaľ inšpirácia). Pri tejto úprave
mesto využilo viac-menej úplne
novú technológiu využívanú na
úpravu štrkových povrchov,
ktorá spočíva v tom, že existujúci povrch sa „rozomelie“

opätovne do formy štrku a ten
istý štrk sa opätovne zavalcuje
ťažkým vybračným valcom (táto
technológia sa využíva najmä
pri úprave lesných ciest).
A ako dlho to vydrží? Je to
dočasné riešenie (môže to byť
niekoľko mesiacov, lesné cesty
vydržia takto aj niekoľko rokov).

Ale čo je podstatné, že to mesto
stálo minimum financií a vieme
takúto úpravu povrchu kedykoľvek zopakovať, nakoľko sa
urobí to isté čo teraz (aj po niekoľkých mesiacoch, ak to bude
potrebné). Ten istý povrch tej
istej cesty sa „zomelie“ do hĺbky
cca 10 cm, zarovná sa a opätovne
sa zavalcuje (zhutní).
A len na doplnenie, už sa začalo aj s výstavbou a rozšírením
niektorých inžinierskych sieti
v tejto lokalite – tento týždeň
bolo zrealizované rozšírenie
elektrickej siete pre polyfunkčné
objekty za obchodným domom
a budúci týždeň sa začne realizácia rozšírenia telekomunikačnej
siete. Takže sa napĺňa, čo bolo
uvedené v ostatnom vyjadrení
mesta k tejto téme. Len trochu
trpezlivosti...
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ZUŠ-ka by mohla niesť meno Ladislava Mednyánszkého
Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ Základnej umeleckej
školy v Spišskej Belej (ďalej len
ZUŠ) navrhuje premenovanie,
resp. presnejšie na prepožičanie
čestného názvu Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkého v Spišskej Belej.
ZUŠ v Spišskej Belej robí
už niekoľko rokov vynikajúcu
reklamu mestu i samotnej škole doma i v zahraničí a drží si
vysoké renomé. Udelenie, resp.
prepožičanie čestného názvu
tejto škole je na jednej strane
vyjadrením poďakovania zo
strany mesta tejto škole (jej
žiakom a učiteľom) za jej doterajšie výsledky a pôsobenie, ale
zároveň to má byť motiváciou
do ďalšej činnosti a má zlepšiť
publicitu a renomé samotnej
škole.
A prečo práve Ladislav Mednyánszky(23. 4. 1852 Beckov
– 17. 4. 1919 Viedeň)? V histórii
Spišskej Belej, osobitne dnes jej
mestskej časti Strážky nie je
väčšia osobnosť tohto formátu
z oblasti kultúry a umenia.
Maliar – krajinár európskeho
významu, ktorý striedavo
žil a tvoril v Strážkach, i na
parížskom Montmartri, vo
Viedni, v Budapešti, v rodnom

Beckove i iných európskych
mestách. A preto je úplne
prirodzené prepojenie umelca
– maliara Ladislava Mednyánszkého s úspešnou a stále napredujúcou umeleckou školou
v našom meste.
Zároveň týmto spôsobom
chceme zvýrazniť jednu
z najväčších osobností mesta
– svetoznámeho maliara Ladislava Mednyánszkého. A práve
v roku 2017 uplynie 165 rokov
od jeho narodenia a práve tento moment chceme využiť na
promo nielen tejto osobnosti,
ale aj jej spojenia (vzťahu) so
Spišskou Belou a tiež na promo
mesta, uvedenej školy i kaštieľa Strážky (a jeho expozície
venovanej tomuto maliarovi).
Inak tento čestný názov bude
jedinečný, nakoľko podľa dnes
dostupných informácii na Slovensku neexistuje škola s takýmto názvom! Po schválení
tohto zámeru mestským zastupiteľstvom, je potrebné vyjadrenie rady tejto školy, následne
i okresného úradu v Prešove
(odbor školstva), aby mesto
ako zriaďovateľ mohlo podať
písomnú žiadosť na ministerstvo školstva o schválenie prepožičania tohto čestného názvu.

Proces prípravy tejto zmeny
názvu trvá cca 4 až 5 mesiacov,
preto je potrebné už začať s jeho
prípravou. K dátumu výročia
narodenia Ladislava Mednyánszkého – 23. apríl 2017, resp.
do konca tohto školského roka
2016/2017 by sa mala v ZUŠ
uskutočniť slávnostná akadé-

mia spojená so slávnostným
premenovaním školy.
Samotná zmena názvu ZUŠ
by mohla byť účinná až od
nového školského roka 2017/
2018 od 1. 9. 2017. Tento návrh
schválili poslanci mestského
zastupiteľstva na svojom zasadnutí 21. 11. 2016.

Informačno-poradenské
centrum pre fondy EÚ (EŠIF)
Prešovský samosprávny
kraj vytvoril k 1. októbru
2016 Informačno-poradenské
centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy
(ďalej IPC pre EŠIF), ktoré
je začlenené v Organizačnej
štruktúre Úradu Prešovského
samosprávneho kraj v rámci
Kancelárie predsedu.
Zriadené informačno-poradenské centrum je
súčasťou Integrovanej siete
informačno-poradenských
centier, ktoré zriadil Centrálny koordinačný orgán
ako gestor a koordinátor v
rámci projektu podporeného
operačným programom Technická pomoc 2014 - 2020, ktorý

bol podporený z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.Úlohu Centrálneho koordinačného orgánu plní Úrad
podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu.
IPC pre EŠIF poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné,
resp. telefonické a e-mailové
konzultácie potenciálnym
žiadateľom, žiadateľom a
prijímateľom pomoci.
Viac na: www.partn e r s k a d o h o d a . g o v. s k /
integrovana-siet-informacnoporadenskych-centier/
https://www.po-kraj.sk/
sk/samosprava/predseda/
kancelaria-predsedu/
oddelenie-ipc/

V Sp. Belej sa uvažuje o zavedení participatívneho rozpočtu
V posledných rokoch čoraz viac samospráv vyčleňuje zo svojho
rozpočtu časť svojich financií, o ktorých využití rozhodujú priamo
obyvatelia mesta (tzv. participatívny rozpočet). Občan je tak priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o niektorých prioritách
týkajúcich sa svojho mesta. Cieľom tohto zámeru je dať možnosť
obyvateľom mesta prerozdeliť aspoň časť peňazí z rozpočtu mesta na realizáciu dobrého nápadu či myšlienky vo forme malých
projektov. Zároveň aj to je spôsob ako získať prehľad o niektorých
potrebách obyvateľov nášho mesta.
Takýto prístup umožňuje budovať lepší vzťah k svojmu mestu,
k svojmu okoliu, podieľať sa na realizácii nejakých aktivít a zapojiť
miestnych ľudí, prípadne aj svojich susedov do premeny svojho
okolia, do vylepšenia súčasného stavu. Nielen kritizovať, ale niečo
urobiť pre seba a svoje okolie – byť aktívnym nielen v slovách, ale
aj v skutkoch. Podporiť dobrovoľníctvo, ale aj budovať princíp
zodpovednosti za seba, za svoju komunitu, ulicu, okolie... A keď
prípadne konkrétny projekt, či nápad nedostane podporu, môže
byť impulzom pre mesto, aby ho zrealizovalo samotné mesto (aj
keď cieľom tohto prístupu je zapojiť obyvateľov do verejno-prospešnej aktivity). Projekty sa môžu týkať rôznych oblastí, ktoré určí
mesto vo výzve – môže to byť šport, kultúra a umenie, mládež,
vzdelávanie, verejné priestory, životné prostredie, prípadne iné
oblasti. Aj v iných slovenských mestách k prikročili k tvorbe občianskeho (participatívneho) rozpočtu – napr. Bratislava, Trnava,
Banská Bystrica, Piešťany, Liptovský Mikuláš a pod.
Po schválení zámeru „ísť do participatívneho rozpočtu“ v mestskom zastupiteľstve nášho mesta bude mestom zverejnená verejná
výzva na zasielanie návrhov – projektov na naplnenie tohto parti-
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cipatívneho rozpočtu. Projekty bude možné zaslať prostredníctvom
oficiálneho formulára, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke
mesta, pričom okrem krátkeho popisu návrhu bude potrebné uviesť
lokalitu, kde sa daný projekt uskutoční a aký je jeho očakávaný
prínos z hľadiska rozvoja, zvyšovania kvality života. Následne sa
tieto projekty posúdia mestským zastupiteľstvom na základe odporúčania hodnotiacej komisie a predložia sa na verejné hlasovanie
všetkým obyvateľom mesta. Tieto projekty po ich kontrole budú
zaradené do verejného hlasovania obyvateľov mesta a tie, ktoré
získajú najvyššiu podporu budú zapracované do návrhu rozpočtu
mesta (resp. do zmeny rozpočtu). Verejné hlasovanie bude len o tých
projektoch, ktoré sú v priamej pôsobnosti mesta.
V rozpočte nášho mesta na rok 2017 sa navrhuje vyčleniť na
projekty participatívneho rozpočtu celkom 10 tis. EUR. Navrhuje
sa, aby na 1 projekt bola poskytnutá min. suma 500 EUR a max.
suma 2000 EUR. Len pre úplnosť: v Banskej Bystrici či Liptovskom Mikuláši vyčlenili na všetky projekty celkom 20 tisíc EUR.
A kto môže byť žiadateľom ? Neziskové organizácie, či občianske
združenia so sídlom v Spišskej Belej, ako aj neformálne skupiny
obyvateľov, a ale aj jednotlivci s trvalým pobytom v našom meste
pod.. Každý žiadateľ bude môcť podať len 1 projekt v danej výzve
(pre daný rok). A teda úspešných a priamo podporených bude toľko projektov, koľko bude k dispozícii finančných prostriedkov na
tento účel (návrh je 10 tis. EUR pre každý kalendárny rok). Dňa 21.
11. 2016, rozhodli poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva,
že participatívny rozpočet sa zrealizuje aj v Spišskej Belej. O ďalšom postupe sa bude rozhodovať na ďalšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva 14. 12. 2016.
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Bude raz tunel popod Tatry?
Bude raz tunel popod Tatry? Aj o tejto
téme sa hovorilo 10.
novembra 2016 v Poprade na 15. Slovensko – poľskom hospodárskom fóre. Toto
podujatie pravidelne
každoročne organizuje slovensko-poľské
Združenie Euroregión
Tatry, ktorého členom
je aj Mesto Spišská
Belá. Uvedené fórum
otvoril Ján Ferenčák,
predseda Združenia
Euroregión Tatry,
primátor mesta Kežmarok. Prítomných
vyše 100 účastníkov
pozdravil aj Jozef
Švagerko, primátor
mesta Poprad, PiotrDrobniak z Veľvyslanectva
Poľskej republiky v SR, Štefan
Bieľak ako podpredseda Prešovského samosprávneho kraja
a primátor Spišskej Belej a tiež
Richard Pichonský, riaditeľ
Aquacity Poprad, kde sa fórum
konalo. Ako uviedol Štefan
Bieľak, „Prešovský samosprávny kraj v posledných rokoch
výrazne podporuje slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu, na úrade PSK je vytvorený
samostatný odbor, ktorý sa venuje tejto spolupráci a to najmä
s Malopoľským vojvodstvom
(so sídlom v Krakowe) a s
Podkarpatským vojvodstvom
(so sídlom v Rzesowe), ktoré
sú našimi partnerským krajmi.
A táto spolupráca prináša aj
konkrétne efekty v podobe
úspešných spoločných projektov. Nový cezhraničný slovensko-poľský program INTERREG V-A 2014-2020, z ktorého
sa práve začínajú čerpať prvé
financie, má k dispozícii spolu
pre obe strany 155 mil. EUR,
ktoré sú určené na projekty v 3
prioritných oblastiach : DOPRAVA, PRÍRODNÉ a KULTÚRNE
DEDIČSTVO a VZDELÁVANIE.
A práve doprava je naviac kľúčovou témou. A to nielen verejná
doprava medzi oboma krajinami
v pohraničí (autobusová, či vlaková, a rovnako letecká), ale aj
často spomínaná cyklodoprava,
čiže výstavba cyklotrás v pohraničí. Osobitnú pozornosť
v najbližšej dobe však musíme
venovať kamiónovej doprave a

chýbajúcemu hraničnému priechodu pre kamióny (v okrese
Stará Ľubovňa alebo Bardejov),
po čom najviac volajú podnikatelia z oboch strán.“
Hospodárske fórum sa venovalo aj týmto zaujímavým
témam:
-„Poľsko – slovenské obchodné vzťahy, to je oveľa viac ako
len čísla“ (prednášajúca Mája
Vargová – Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave)
– „Finančné a nefinančné
programy pre malých a stredných podnikateľov“ (prednášajúca Renáta Pokorská, vedúca
oddelenia realizácie Mikropôžičkového programu Slovak
Business Agency)
– „Možnosti využitia podporných finančných nástrojov
zo štrukturálnych a investičných
fondov EÚ“ (prednášajúci Peter
Litavec, Európske informačné
centrum EuropeDirect Poprad)
– „Prípadové štúdie slovenských firiem ako príklad ich
vstupu na poľský trh“ (prednášajúci Stanislav Kučírek,
predseda Slovensko – poľskej
obchodnej komory).
Okrem prezentácie týchto
tém sa uskutočnili aj tzv. B2B
stretnutia a rokovania so zástupcami obchodných komôr,
ktoré zastupovali Piotr Cebulski, predseda Poľsko – slovenskej priemyselno – obchodnej
komory v Krakove a Stanislav
Kučírek, predseda Slovensko
– poľskej obchodnej komory
v Žiline.

Na fóre vystúpil aj Jozef
Hrobák (Poprad), podpredseda
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre Prešovský
kraj, ktorý pozval krátkou prezentáciou všetkých prítomných
na pripravovanú konferenciu
“Podzemné mosty, ktoré spájajú”. Táto konferencia sa následne
uskutočnila 18. novembra 2016 v
hoteli Horizont v Starej Lesnej.
Konferenciu Podzemné
mosty, ktoré spájajú s podtitulom Príležitosť pre Vysoké
Tatry, usporiadala Prešovská
regionálna komora Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory v spolupráci so Švajčiarsko – slovenskou obchodnou
komorou. Na tejto konferencii
odzneli zaujímavé informácie
o veľkých ekologických infraštrukturálnych projektoch a o
ich zásadnom vplyve na rozvoj
cezhraničného cestovného ruchu
v európskych turistických destináciách. Cieľom konferencie
bolo využiť skúseností iných na
hľadanie najlepších riešení pre
rozvoj Vysokých Tatier, ktoré
spájajú a ešte viac môžu spájať
Slovákov a Poliakov napr. aj
tunelom popod Tatry.
Konferenciu otvoril svojim
príhovorom Jozef Hrobák a
následne nato odovzdal slovo
Petrovi Čermákovi, skúsenému
železničnému cestovateľovi a
autorovi troch švajčiarskych
bedekrov, ktorý prítomným
predstavil Gotthardský tunel,
ktorý je s dĺžkou 57 km najdlhším tunelom na svete a zároveň

aj najhlbším tunelom
na svete – 2,3 km pod
horou. Rovnako pútavá
bola aj jeho prezentácia
do detailu prepracovaného švajčiarskeho systému železníc, ktorý vo
vysokej miere využívajú
jednak domáci, no zároveň sa teší aj obrovskej
obľube u zahraničných
turistov.
O svoje skúsenosti pri
výstavbe tunelov sa podelil aj Ľubomír Olejár ,
obchodný riaditeľ a konateľ spoločnosti GOHR,
s.r.o., ktorá participovala
na stavbe Gotthardského
tunela a stovkách ďalších
tunelov po celom svete.
Posledný príspevok
od Simona Lochmanna,
vedúceho komunikácie projektu Brenner Base Tunnel, bol
venovaný Brennerskému tunelu, ktorý spojí rakúske mesto
Innsbruck a talianske mesto
Fortezza.
V záverečnej panelovej diskusii dostali priestor na otázku
realizácie slovensko-poľského
tunela aj názory jednotlivých
zástupcov nášho regiónu. O svoj
názor sa s prítomnými podelil
aj podpredseda PSK a primátor
Spišskej Belej Štefan Bieľak,
ktorý túto myšlienku vníma
ako veľkú výzvu: „Táto téma
určite prerastá nadregionálny
rozmer, avšak myslím si, že aj
vo Švajčiarsku prišiel najprv tlak
a iniciatíva zdola, pretože to je tá
sila, ktorá dokáže veci rozhýbať.
Tunel popod Tatry je na jednej
strane veľmi odvážny návrh,
no na druhej strane si musíme
položiť otázku, prečo nemať takúto víziu? Veď nakoniec, všetky myšlienky, ktoré sa dnes na
Slovensku realizujú, siahajú 20
až 40 rokov dozadu a teda nejde
o veci, ktoré sa zrodili pred pár
rokmi. Veď kto nemá ambície a
veľké myšlienky, nedokáže byť v
živote úspešný. Teraz pred nami
stojí už len fakt, ako túto tému
slovensko–poľskej dopravy
uchytiť.“
Myšlienku zrealizovať takýto
projekt osobne na tejto konferencii podporili aj Michal Sýkora,
predseda Združenia miest a
obcí Slovenska a starosta Štrby,
ako aj primátor Popradu Jozef
Švagerko.
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Pietna spomienka na 17. november 1989
Mesto Spišská Belá a Konfederácia politických väzňov
Slovenska usporiadali 17. novembra 2016 pri príležitosti
štátneho sviatku Dňa boja za
slobodu a demokraciu na mestskom cintoríne pietnu spomienku, ktorou sme si pripomenuli aj
27. výročie nežnej revolúcie zo
17. novembra 1989.
Táto pietna spomienka sa
začala o 14.00 hod. zádušnou
svätou omšou v Dome nádeje
na mestskom cintoríne v Spišskej Belej, ktorú celebroval páter
Mikuláš Kráľ. Po jej skončení sa
všetci prítomní zhromaždili pri
pamätníku obetí zločinov komu-

nizmu, kde si vypočuli príhovor
primátora mesta Štefana Bieľaka a zástupkyne Konfederácie
politických väzňov Slovenska
Mariany Mačákovej. Ako uviedol primátor mesta „so 17.
novembrom 1989 sa spájajú dve
základné kategórie, pre niekoho
dve obyčajné slová – SLOBODA
a DEMOKRACIA. A napriek
tomu, že sme 27 rokov po nežnej revolúcii, niektorí z nás ešte
vždy nedokázali pochopiť
význam týchto slov. Každý deň
sa stretávame so situáciami, kedy
máme možnosť konať slobodne.
Avšak konať slobodne, znamená konať aj zodpovedne. Takže

so slobodou je priamo spojená
zodpovednosť za svoje konanie.
Samotná sloboda však nie je bez
limitov, bez hraníc, ale je limitovaná slobodou toho druhého.
A práve aj dnes je čas vyzvať
všetkých, aby napriek možnému
sklamaniu z aktuálneho vývoja
v našej spoločnosti sme sa nevzdávali ideálov Novembra 89.
Nesmieme rezignovať ! Slobodu
a demokraciu treba pestovať, treba sa o nich “starať” a nečakať, že
sa v našom živote sami presadia
a udržia.“ Počas tejto spomienky
odznela aj hymna Konfederácie
politických väzňov Pieseň o slobode, ku ktorej text napísal An-

ton Srholec, neúnavný bojovník
za slobodu a demokraciu, ktorý
nás tento rok navždy opustil
a ktorý často hovoril o “našej
neslobode v slobode”.
Aj za prítomnosti Alojza Lenkavského zo Spišskej Belej, ktorý
bol v roku 1952 odsúdený na 15
rokov odňatia slobody vtedajším
komunistickým režimom, položil primátor mesta k pamätníku
kyticu a zapálil sviecu, ktorými
si prítomní uctili pamiatku
všetkých politických väzňov a
politicky prenasledovaných….
teda tých, ktorí položili svoje
životy v boji za slobodu i slobodné vierovyznanie.

Od decembra nové pravidlá používania pyrotechnických
výrobkov
Dňa 21. novembra 2016 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej
Belej schválilo návrh Všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2016
o používaní pyrotechnických
výrobkov na území mesta.
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 v znení
neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o výbušninách“)
mestá a obce opätovne dostali
túto po kompetenciu (od 1. 1.
2016). V prípade nášho mesta
sa navrhuje rovnaká regulácia
aká platila do roku 2014.
Podľa tohto nariadenia je na
území mesta zakázané používanie pyrotechnických výrobkov
kategórie F2, F3 a P1 na celom
území mesta Spišská Belá počas
celého kalendárneho roka. Tento zákaz neplatí na čas od 18.00
hod. 31. decembra daného roka
do 04.00 hod. 1. januára už nasledujúceho roka.
Podľa § 53 odsek 2 zákona č.
58/2014 Z. z. obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku
všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať
používanie pyrotechnických
výrobkov kategórie F2, F3, P1
a T1 na území obce alebo v jej
častiach..
Podľa uvedeného zákona pyrotechnické výrobky sú výrobky
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obsahujúce výbušné látky alebo
zmes výbušných látok, ktorý je
navrhnutý na vyprodukovanie
tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo na kombinácie
týchto efektov prostredníctvom
jednotlivých exotermických
chemických reakcií.
Kategórie pyrotechnických
výrobkov
Pyrotechnické výrobky sú
výrobcom zaraďované do kategórií: zábavná pyrotechnika,
scénická pyrotechnika a iné
pyrotechnické výrobky.
Zábavná pyrotechnika – pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú
podľa stupňa nebezpečenstva do
kategórií F1, F2, F3 a F4:
• kategória F1: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje
veľmi nízke nebezpečenstvo
a má zanedbateľnú hladinu
hluku a ktorú možno používať
v obmedzených priestoroch
vrátane zábavnej pyrotechniky,
ktorú možno používať vo vnútri
obytných budov,
• kategória F2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje
nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno
používať vonku v obmedzených

priestoroch,
• kategória F3: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje
stredne veľké nebezpečenstvo,
ktorá je určená na používanie
vonku na veľkých otvorených
priestranstvách a ktorej hladina
hluku nie je škodlivá pre ľudské
zdravie
• kategória F4: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje
vysoké nebezpečenstvo, ktorú
môžu používať len odborne
spôsobilé osoby a ktorej hladina
hluku nie je škodlivá pre ľudské
zdravie.
Scénická pyrotechnika sa
zaraďuje podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií T1 a T2:
• kategória T1: scénická pyrotechnika, ktorá je určená na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo,
• kategória T2: scénická
pyrotechnika, ktorá je určená
na používanie na javisku, ktorý
môžu používať len odborne
spôsobilé osoby.
Iné pyrotechnické výrobky
sa zaraďuje podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií P1 a P2:
• kategória P1: pyrotechnické
výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotech-

Lesy Mesta Spišská Belá, s. r. o., ponúkajú občanom mesta na predaj vianočné
stromčeky - dreviny SMREK, v termíne od 7. 12. 2016 denne v čase od 6.30 do
8.00 h a od 12.00. do 14.30 h v budove lesnej správy na Šarpanci. Cena za jeden stromček je 6 €. Tiež si môžete kúpiť JEDĽOVÚ ČAČINU v cene 0,17 €/kg.
Zároveň mestské lesy prijímajú objednávky na PALIVOVÉ DREVO, kde sa môžete
nahlásiť osobne na Šarpanci v danom čase alebo na t. č. 0940 426 943.

nika, ktoré predstavuje nízke
nebezpečenstvo,
• kategória P2: pyrotechnické
výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len
odborne spôsobilými osobami.
Pyrotechnické výrobky triedy F4, P2, T2 môžu používať
len odborne spôsobilé osoby
a na ich použitie sa vyžaduje
osobitné povolenie obvodného
banského úradu.
Podľa zákona ohňostrojnými
prácami sú práce, pri ktorých sa
používajú pyrotechnické výrobky kategórie F4 a na ich použitie
sa vyžaduje osobitné povolenie
obvodného banského úradu.
Toto povolenie nemožno vydať
bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce. To isté platí
aj pre pyrotechnické výrobky
triedy P2 a T2.
Porušenie ustanovení tohto
nariadenia je priestupkom v
zmysle § 47 ods. 1 písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení nesk. predpisov, za
ktorý je možné uložiť pokutu do
500 € a v blokovom konaní do
výšky 33 €. Tieto priestupky
prejednáva mesto (mestská
polícia).
Porušenie ustanovení tohto
nariadenia právnickou osobou
alebo fyzickou osobou-podnikateľom je správnym deliktom
v zmysle § 27 b ods. 1 písm. a)
zákona, za ktorý môže mesto
uložiť pokutu do výšky 6 638 €.
Tieto správne delikty prejednáva mesto (mestská polícia).
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Deň materských škôl aj v Spišskej Belej
Významným medzníkom v
dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum
4. november 1829. V tento deň
vznikla a bola založená v Banskej
Bystrici prvá detská opatrovňa na
území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia
Brunswická. Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
(SV OMEP) a pod záštitou Minis-

terstva školstva, vedy, výskume
a športu Slovenskej republiky
bol 4. november vyhlásený za
Deň materských škôl na Slovensku. V tento deň sa každoročne
uskutočňuje konferencia, ako
vyústenie všetkých aktivít,
ktoré sprevádzali a podporovali
myšlienku Dňa materských škôl
na Slovensku v daný kalendárny
rok. Naša materská škola sa zapojila do tohtoročného 2. ročníka

vyššie uvedenej aktivity. Deti
všetkých desiatich tried sa spolu
s pedagogickými zamestnancami
vybrali v piatok 4. novembra
2016 na pochod do ulíc Spišskej
Belej. Malí predškoláci sa okolo
10. hodiny dopoludnia sústredili
na námestí pri mestskom úrade,
kde vytvorili jeden veľký kruh.
Tu spoločne zaspievali hymnu
našej materskej školy, zahrali
sa pohybové hry. Ako zistili

okoloidúci, kto sme a prečo sme
tu ? To im prezradil transparent
s logom materskej školy, ktorý
vytvorili najstarší škôlkari s
pani učiteľkami. Deti zapriali
škôlke k jej sviatku veselých a
dobrých kamarátov, pani učiteľky so srdcom na dlani a tety, čo
výborne navaria i upracú. Všetko
najlepšie, škôlka!
Mgr. Alžbeta Kisková
MŠ Mierova

Začala sa realizácia projektu pod názvom Historicko-kultúrnoprírodná cesta okolo Tatier

Dňa 24. 11. 2016 sa v poľskom NowomTargu uskutočnila
medzinárodná konferencia pod
názvom „Partnerstvo v spolupráci – Samosprávny rozmer
medzinárodnej spolupráce
na poľsko – slovenskom pohraničí“, ktorú zorganizovalo
Európske zoskupenie územnej
spolupráce TATRY s r. o. (ďalej
EZÚS TATRY). Počas tejto konferencie slávnostne podpísalo
partnerskú zmluvu deväť poľských, slovenských samospráv
a EZÚS TATRY. Oficiálne sa tak
začala realizácia projektu týkajúca sa výstavby II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty
okolo Tatier, ktorý bol schválený v rámci Programu Interreg
V – A Poľsko – Slovensko 2014
– 2020. Za Mesto Spišská Belá
ako jedného z partnerov tohto
projektu podpísal túto zmluvu
primátor mesta Štefan Bieľak.
V tomto tzv. vlajkovom
projekte bude vybudovaných
ďalších 60 km cyklistických trás
a infraštruktúra pre cyklistov.
Na poľskej strane bude chodník
pokračovať od mesta NowyTarg
na východ cez GminuSzaflary,
Gminu NowyTarg, Gminu-

ŁapszeNiżne až k hraničnému
prechodu Kacwin – Veľká Franková. Rovnako na slovenskej
strane bude dokončená hlavná
trasa Cesty okolo Tatier a vznikne kompletný cyklistický úsek
od hranice Chocholów – Suchá
Hora na západ až po hranicu
Kacwin – Veľká Franková na
východe. Na slovenskej strane
budú partneri pokračovať vo
výstavbe cyklistických trás od
Ždiaru v smere na Tatranskú
Kotlinu a Spišskú Belú, ďalej
do Kežmarku. Okrem toho na
Slovensku vzniknú ďalšie úseky Cesty okolo Tatier v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a úsek
Hniezdne – Stará Ľubovňa. To
znamená, že partneri doplnia
a napoja jednotlivé úseky Cesty okolo Tatier, vybudované
REGIÓN

OBEC

v predchádzajúcom období.
Pripomíname, že v rokoch
2014 – 2015 vzniklo približne
100 km cyklistických trás v
rámci I. etapy Cesty okolo Tatier
vybudovaných prostredníctvom
13 partnerov v Programe cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007
– 2013. Spolu s úsekmi, ktoré sú
naplánované v rámci II. etapy
Cesty okolo Tatier tak vznikne
vyše 160 km cyklistických trás.
V tomto projekte spolupracuje 9 samospráv – 4 poľské (mesto
NowyTarg, GminaNowyTarg,
GminaŁapszeNiżne, GminaSzaflary) a 5 slovenských
(mestá Kežmarok, Spišská
Belá, Liptovský Mikuláš, Stará
Ľubovňa, Trstená). Vedúcim
partnerom a inštitúciou, ktorá
bude zodpovedná za koordiDĹŽKA v km

SPOLU

ORAVA

Trstená

2,3

187 200,00 €

LIPTOV

Liptovský Mikuláš

1,5

286 945,40 €

Kežmarok

5,1

641 075,10 €

SPIŠ

Spišská Belá I.

5,1

669 018,06 €

Stará Ľubovňa

4,2

423 702,62 €

18,2

2 207 941,18 €

SPOLU

náciu a riadenie projektu je
Európske zoskupenie územnej
spolupráce TATRY, ktorého zakladatelmisu na polskej strane
Zväzok Euroregión „Tatry“ so
sídlom v NowomTargu a na
slovenskej strane Združenie
Euroregión Tatry so sídlom
v Kežmarku.V rámci tohto
projektu Mesto Spišská Belá
celkovo vybuduje 5 144 m cyklotrás, z toho 3,0 km bude mať
len štrkový povrch (T. Kotlina
– Kardolína) a 2,144 km bude
mať asfaltový povrch (Strážky
– Spišská Belá).
Alokácia pre Mesto Spišská
Belá je v rámci tohto projektu vo
výške 669 018,06 EURvrátane
spolufinancovania. Z rozpočtu
mesta na spolufinancovanie
investičných výdavkov sa
predpokladá suma 34 295,07
EUR. Presná konkrétna výška
uvedených súm však bude
závisieť od výsledku verejného
obstarávania (predpokladajú sa
konečné nižšie sumy). Začiatok
stavebných prác sa predpokladá
na jar 2017 po ukončení verejného obstarávania a ukončenie
stavebných prác sa predpokladá do konca roka 2017.
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Laureát Ceny Mesta Spišská Belá a výtvarník Peter Purdeš
preniesol podobu milosrdenstva na plátno
Len pred krátkou dobou
ukončil pápež František pre kresťanov významný Svätý rok milosrdenstva, no téma milosrdenstva v nás stále rezonuje a ostáva
aktuálna aj naďalej. Takto to vidí
aj 95 ročný výtvarník Peter Purdeš zo Strážok, ktorý preniesol
na plátno milosrdenstvo v praxi
v podobe príbehu, ktorý sa udial
ešte v roku 1945 v neďalekej obci
Tvarožná: „Keď som sa v knihe
Vysoké Tatry od povstania po
oslobodenie dočítal o udalosti,

ktorá sa v Tvarožnej odohrala,
pocítil som potrebu, zväčšiť hrdinstvo týchto ľudí na obraze. Je
to stopa milosrdenstva, na ktorú
nemôžeme zabudnúť.“
A čo sa teda v spomínaný
studený zimný deň roku 1945
udialo? Začítajte sa do príbehu
veľkorysých a dobrosrdečných
ľudí z Tvarožnej: Predseda
samosprávy p. Kucbel poveril
miestneho bubeníka, aby dal na
vedomosť, že v kežmarskej nemocnici je množstvo ranených

vojakov, ktorí nutne potrebujú
potraviny a tých bolo v tej
dobe nedostatok. Nasledujúce
ráno dopadlo nad všetky očakávania. Okrem toho, že každá
rodina priniesla po kile múky,
bolo ku pristaveným saniam
prinesených až 200 kg masti, či
15 kg masla a množstvo ďalších
potravín. Veľké sane boli plné.
Povozníci sa teda vydali na cestu
do Kežmarku, no pri teplote -20
°C a nameraných 100 cm snehu
na cestách na nich číhalo i ne-

bezpečenstvo pechotných mín,
od ktorých ešte cesty neboli
očistené. Nakoniec však všetko
dobre dopadlo a vojakom sa
i vďaka obyvateľom Tvarožnej
dostalo pomoci.
Teší nás, že p. Purdeš svojimi
výtvarnými aktivitami opätovne
potvrdil, že titul laureáta Ceny
Mesta Spišská Belá mu právom
patrí a sme hrdí, že aj napriek
svojmu úctyhodnému veku si
stále nájde čas, aby šíril dobré
meno nášho mesta i naďalej.

od 25. júna ponúkajú možnosť
nahliadnuť na unikátne diela
Martina Benku, Ľudovíta Fullu, Mikuláša Galandu, Miloša
Alexandra Bazovského, Janka
Alexyho, Ester Šimerovej – Martinčekovej, Cypriána Majerníka
a Zoltána Palugyaya. Výber je
zameraný na maliarske diela,
ktoré sú doplnené náčrtníkmi,
skicármi a ďalších artefaktmi
z fondov SNG viažucich sa na
umelecký odkaz vystavovaných
autorov. Skicáre sú prezentované aj virtuálne, prostredníctvom iPadov, ktoré sú v obľube
predovšetkým u mladších
návštevníkov. „Viac ako 47 diel
môžeme neskromne považovať
za výnimočné diela utvárajúce
to, k čomu sa dnes hlásime ako

k zlatému fondu slovenského
moderného umenia.“ povedala
riaditeľka kaštieľa, Mária Šelepová. Charakteristickou črtou
najmä u Martina Benku je dôraz
na národnú identitu a hľadanie
„slovenskosti“, geometrické tvary, fantazijnú realitu a kult farby
môžete vidieť v známych dielach
od Ľudovíta Fullu. Výstavná kolekcia je doplnená o práce Ester
Šimerovej - Martinčekovej, prvej
dámy našej moderny. Silná pozícia týchto diel v kontexte vývinu
slovenského výtvarného umenia
je nesporná.
Táto jedinečná výstava bude
v kaštieli umiestnená minimálne do septembra a vy si ju rozhodne nenechajte ujsť!
Denisa Jurišicová

Unikátna výstava v Strážkach
Kaštieľ Strážky ponúka
návštevníkom v rámci stálych
expozícií predovšetkým originály diel výnimočného maliara
Ladislava Mednyánszkeho. Od
júna tohto roka v renesančnom
kaštieli okrem toho vystavujú aj
kolekciu unikátnych diel, ktoré
sa radia k slovenskej moderne.
Od otvorenia expozícií
kaštieľa pre verejnosť tohto
roku uplynulo 25 rokov. Už
celé štvrťstoročie návštevníci
nielen zo Slovenska ale z rôznych kútov sveta, môžu v rámci
prehliadok spoznať výnimočného maliara Ladislava Mednyánszkeho a poslednú barónku
Margitu Czóbelovú. Súčasťou
expozície je aj historický nábytok a humanistická knižnica
Úloha včiel v prírode je nezastupiteľná. Známy je aj výrok
Einsteina: „Keď vymrú včely,
ľudstvu nezostávajú viac, než
štyri roky života.” Vďačíme im za
udržovanie ekologickej stability a
aj preto patria medzi najhodnotnejšie živočíšne druhy na našej
planéte. Výskumy posledných
desaťročí ukazujú, že ich množstvo v prírode každoročne klesá.
Aj preto sme sa rozhodli v tomto
školskom roku spopularizovať
problematiku včelárstva v rámci
celoročného projektu Život vo
včeľom kráľovstve. Tento projekt

s viac ako 8000 zväzkami kníh.
Do archívu dočasných výstav,
ktoré od otvorenia v roku 1991
boli inštalované v kaštieli,
patria výstavy ArsinterArma
(2008 – 2009), Architektúra v
starej grafike 16. – 18. storočia
(2009 – 2010) a Barónka Margita
Czóbelová (1891 – 1972) - Osudy medzi Mednyánszkym a
Robbe-Grilletom (2011 – 2012).
Tento rok uplynulo 25 rokov
od sprístupnenia expozícií
v Kaštieli Strážky, ktorý je vysunutým pracoviskom Slovenskej národnej galérie. Pri tejto
príležitosti bola inštalovaná
výstava Cestou moderny, ktorej kurátorkou je Alexandra
Homoľová (SNG Bratislava).
Priestory renesančného kaštieľa

Jeden deň včelárom
pripravila Špeciálna základná
škola v spolupráci s OZ Zlatá
rybka. Projekt žiakom počas roka
prinesie množstvo zaujímavých
a rôznorodých akcií. Prvou z
nich bol zážitkový projekt Jeden
deň včelárom. Vďaka včelárom z Občianskeho združenia
kRaj z Kokavy nad Rimavicou
– Liešnice sa naši žiaci pútavou
formou oboznámili so životom
včely medonosnej a jej veľkým
prínosom pre našu spoločnosť.
Dozvedeli sa mnoho i o včelích

produktoch – peli, propolise,
vosku, zoznámili sa s dejinami
včelárstva a v neposlednom rade
aj s prácou včelára. Naskytla sa
im i často nevídaná možnosť.
Sledovať život včiel priamo v úli
a to bez strachu z uštipnutia. Tú
dostali vďaka pozorovaciemu
úľu. Súčasťou prednášky boli
aj ochutnávky rôznych druhov
medov ako aj tvorivý workshop
v rámci, ktorého si žiaci vyrábali
sviečky z medzistienok. Žiaci si
uvedomili, že napriek tomu, že

často krát sa včiel boja, sú pre nás
veľmi dôležité. Vďaka tomuto
projektu sa dozvedeli, o koľko
vecí či potravín by sme prišli,
keby nebolo včiel. V rámci celoročného projektu ešte žiaci budú
môcť nahliadnuť do medovníkovej histórie a do výroby medovníkov, získavať prvé skúsenosti s
keramickou tvorbou, rozvíjať už
nadobudnuté zručnosti práce
s hlinou, ale i objavovať život
včiel prostredníctvom čítania
príbehov, rozprávok, básní,
piesní a náučnej literatúry.
Mgr. Ľubomíra Pálfi

HARMONOGRAM TRIEDENÉHO ZBERU ODPADU
PAPIER

3. 10.

17. 10.

31. 10.

14. 11.

28. 11.

12. 12.

22. 12.

PLASTY

4. 10.

18. 10.

4. 11.

15. 11.

29. 11.

13. 12.

29. 12.

SKLO

7. 10.

21. 10.

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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110. výročie narodenia spišskobelianskeho kňaza – kanonika a
spišského historika Jozefa Vojtasa

Dňa 24. novembra 2016
si pripomíname 110. výročie
narodenia kňaza – kanonika
a spišského historika Jozefa
Vojtasa (1906 - 1977), pôsobiaceho v Spišskej Belej.
Jozef Vojtas sa narodil 24.
novembra 1906 v Jurgove. Do
ľudovej školy chodil v Jurgove, na gymnázium v Podolínci,
Košiciach a v Levoči. Potom sa
zapísal na Lekársku fakultu
v Bratislave. Ešte v 1. semestri
však prestúpil na teológiu
na Spišskú Kapitulu, kde bol
vysvätený za kňaza v roku
1930. Primičnú omšu celebroval v Jurgove, potom nastúpil
ako kaplán v Hrabušiciach a v

rokoch 1934 až
1947 bol administrátorom a farárom vo Veľkej
Frankovej. V decembri 1940 bol
vymenovaný za
cirkevného školdozorcu a dekana dekanátu ku
Slovensku opäť
pripojených
severospišských
obcí. Ako veľkofrankovský farár
nepracoval len na
poli duchovnom,
ale i sociálneho
pozdvihnutia
životnej úrovne
vo svojej farnosti
i dekanáte. Po
roku 1945 sa
staral o svojich
rodákov, utečencov zo severného Spiša
a Oravy, a intervenoval spolu
s biskupom Jánom Vojtaššákom
u poľských cirkevných orgánov
za vrátenie slovenských území
a farností ku Spišskému biskupstvu. V rokoch 1947 až 1950 bol
farárom v Levoči. V roku 1948
bol biskupom Vojtašákom vymenovaný za čestného kanonika spišskej katedry.
V roku 1950 bol internovaný
a zakrátko odsúdený za vlastizradu a pokus o organizovanie
hromadného úteku za hranice
na 16 rokov žalára, 50 tisíc Kčs
pokuty, prepadnutie majetku
a 10 rokov straty občianskych
práv. Prepustili ho na prezi-

dentskú amnestiu v roku 1960.
Takže v rokoch 1950 až 1969
bol mimo pastorácie. Po svojej
rehabilitácii od 15. novembra
1969 prevzal správu farnosti
Spišská Belá. Po nástupe za
farára do Spišskej Belej sa
aj napriek podlomenému
zdraviu intenzívne venoval
duchovnej činnosti. Zaslúžil sa
o generálnu opravu Kostola sv.
Antona, opáta, filiálneho Kostola Narodenia Panny Márie
v Krížovej Vsi a dreveného
kostolíka v Tatranskej Kotline.
Napokon sa „pustil“ do opravy
farskej budovy.
Venoval sa dejinám Spiša,

podieľal sa na spracovaní
dejín spišských mestečiek.
Publikoval historické štúdie
v zborníkoch a regionálnych
monografiách. Bol členom
Krúžku historikov Spiša v Levoči a od r. 1971 členom Slovenskej historickej spoločnosti
v Bratislave. Jozef Vojtas zomrel
ako 70 ročný – 22. marca 1977
a je pochovaný na cintoríne
v Spišskej Belej.
Mesto Spišská Belá uviedlo
Jozefa Vojtasa do Siene osobností mesta dňa 19. januára 2014
pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste
Spišská Belá.

Zamatová kvapka krvi
Mesto Spišská Belá organizuje pravidelne dva krát ročne v
spolupráci s popradskou pobočkou Národnej transfúznej stanice bezplatné darovanie krvi.
A nakoľko môžeme s radosťou
konštatovať, že tieto akcie sa
stávajú čoraz navštevovanejšími, rozhodli sme sa zorganizovať dobrovoľné darovanie krvi
tri krát ročne. A teda okrem
februárovej Valentínskej kvapky krvi a júnovej Primátorskej
kvapky krvi, môžete odteraz
darovať krv v Spišskej Belej tri
krát ročne a to v odporúčaných
rozostupoch medzi jednotlivými darovaniami.Keďže tretie
dobrovoľné darcovstvo krvi
pripadlo na mesiac november,
rozhodli sme sa ho pomenovať
symbolicky názvom Zamatová

kvapka krvi, ako spomienku
na Nežnú revolúciu (1989),
ktorej dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v
Česko-Slovensku.Vo štvrtok 3.
novembra 2016 sa rozhodlo 18
dobrovoľných darcov krvi prísť
podporiť dobrú vec. Okrem
príjemného pocitu z dobrého
skutku si všetci darcovia odniesli domov malú pozornosť
v podobe CD s jedinečnými
videozábermi Belianskych Tatier ako dar od primátora nášho
mesta. Veríme, že aj Zamatová
kvapka krvi si nájde svojich
pravidelných darcov a bude
sa tešiť rovnakej návštevnosti
ako Valentínska a Primátorska
kvapka krvi.
Všetkým darcom ešte raz
ďakujeme!

Spoločenská kronika
V OKTÓBRI 2016
• narodili sa: Emma Schurdaková, Saskia MiaVrabelová, Matej
Burdíček, Diana Galliková, MathiasMajerčák, Kristína Pajerová,
Lujza Fridmanská, Denis Kubašovský, Mathias Vnenčák
• navždy nás opustili: Tomáš Kiška vo veku 77 rokov, Mariana Pavličková vo veku 71 rokov, Emanuel Čongrády vo veku
63 rokov
• životného jubilea sa dožili: Elena Lauffová – 97 rokov, Štefan Gaži – 80 rokov, Zita Galliková – 75 rokov, Lýdia Lunterová
– 75 rokov, Brigita Mareková – 75 rokov, Jozef Krišák – 70 rokov,
Margita Labusová – 70 rokov, František Pavličko – 70 rokov,
Marián Šoltýs – 70 rokov, Elvíra Ťažká – 70 rokov.

www.spisskabela.sk
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Hokejbalisti MŠK Sp. Belá sa držia na popredných miestach
Hokejbalová Extra Liga (HEL)
SR U12 2016/2017

Hokejbalová Extra Liga (HEL)
SR U19 2016/2017
11. kolo – 12. 11. 2016

3. turnaj 13. 11. 2016 – Vrútky

HBK Medokýš Martin - voľno
HBC Ducks Košice – ŠK Bukovinka Zvolen odložené na 5. 3.
2017
MŠK Spišská Belá – ŠK 98 Pruské 5:1 predohrané
HBK Diaková - voľno
HBC DT Považská Bystrica - voľno

HBK Kometa Vrútky – ŠK Rebels 91 Topoľčany 5:2 (1:0, 4:2).
Góly: Pekarčík, Zajac po 2, M. Ivan – Takáč, Filipeje
HBC lepurii DNV – HBK Medokýš Martin 2:6 (0:4, 2:2). Góly:
Lukáčik, Kovář – Jankovič 3, Franek 2, Štrbáková
ŠK Rebels 91 Topoľčany – MŠK Spišská Belá 0:3 (0:1, 0:2). Góly:
Dula, Vaverčáková, Vaverčák
HBC Iepurii DNV – HBK Kometa Vrútky 2:7 (0:5, 2:2). Góly:
Kovář 2 – Zajac, Kvočka po 2, Pečner, M. Ivan, Pekarčík
MŠK Spišská Belá – HBK Medokýš Martin 2:2 (1:1, 1:1). Góly:
Vaverčák, Dula – Franek 2
HBC DT Považská Bystrica – HBK Kometa Vrútky 0:4 (0:3, 0:
1). Góly: M. Ivan 2, Zajac, Pekarčík
Družstvo HBT Slovan Bratislava na turnaj nepricestovalo.

12. kolo – 13. 11. 2016
HBK Čadca – HBK Adler Trebišov 13:0 (0:0, 6:0, 7:0). Góly:
Gabčo 5, Šarišský, Špilák po 3, Čík 2
TABUĽKA PO 12. KOLE
1. HBC Ducks Košice
2. MŠK Spišská Belá
3. HBK Čadca
4. HBK Diaková
5. HBC DT Pov. Bystrica
6. ŠK 98 Pruské
7. HBK Medokýš Martin
8. ŠK Bukovinka Zvolen
9. HBK Adler Trebišov

8
9
9
8
7
9
8
7
9

7
6
6
5
4
3
2
1
0

1
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1

0
2
3
3
3
6
5
4
8

32: 5
45:20
54:23
30:19
25:15
20:51
20:34
15:31
7:50

23
20
18
15
12
9
7
6
1

TABUĽKA PO 3. TURNAJI
1. HBK Kometa Vrútky
2. MŠK Spišská Belá
3. HBK Medokýš Martin
4. ŠK Rebels 91 Topoľčany
5. HBC Iepurii DNV
6. HBC DT Považská Bystrica
7. HBT Slovan Bratislava

8
7
7
8
7
6
5

8
5
3
3
1
1
0

0
1
1
1
2
1
0

0
0
3
4
4
4
5

60: 9
26:10
21:19
22:23
12:27
7:22
0:38

16
11
7
7
4
3
0

Dvetisíc eur od Komunálnej poisťovne pre belianskych
hokejbalistov
Výborná správa pre belianskych hokejbalistov. Komunálna poisťovňa poskytla mestu
Spišská Belá na základe žiadosti primátora mesta finančný
príspevok vo výške 2 000 EUR na
nákup výstroje pre belianskych
hokejbalistov.
Podľa vyjadrenia primátora
mesta „pri rokovaní s Komunálnou poisťovňou som dostal
otázku, prečo práve pre hokejba-

listov. Odpovedal som: pretože
si to za svoj prístup, nadšenie
a dosiahnuté výsledky zaslúžia, robia výbornú reklamu aj
samotnému mestu a zároveň
ide o žiacke a mládežnícke kategórie, ktoré si zaslúžia našu
pozornosť. Hokejky, prilby,
chrániče, dresy, či brankárska
výstroj sú nákladné položky,
ktoré treba pravidelne dopĺňať,
či obmieňať. A prevažne to hra-

dia rodičia detí, resp. niekedy aj
samotný klub z iných získaných
zdrojov“.
KOMUNÁLNA poisťovňa,
a.s. Vienna Insurance Group je
tradičným poisťovacím partnerom pre slovenské mestá a obce
a je partnerom aj nášho mesta,
ktoré spolupracuje s touto poisťovňou už niekoľko rokov pri
poisťovaní najmä majetku mesta. KOMUNÁLNA poisťovňa sa

V sobotu 12. novembra 2016
futbalisti MŠK Slavoj Spišská
Belá hodnotili jesennú časť
aktuálnej futbalovej sezóny
2016/2017.
Dorastenci a muži vrátane
niektorých sponzorov a funkcionárov klubu si vypočuli hodnotenie časti sezóny trénermi
jednotlivých družstiev, ako aj
manažérom futbalového klubu Marcelom Novoroľníkom.
Svoje hodnotenie prítomným
predniesol aj prezident MŠK
Štefan Bieľak, ktorý futbalistom
poďakoval za reprezentáciu
nielen klubu, ale aj mesta a vyjadril spokojnosť s priebehom
doterajšej časti sezóny. Zároveň
prítomných informoval o uva-

žovanej finančnej podpore klubu zo strany mesta v budúcom
roku. Pred spoločnou večerou
Štefan Bieľak s Marcelom Novoroľníkom odovzdali ďakovné
listy klubu trom belianskym
sponzorom klubu: Dušanovi
Rojkovi, Františkovi Deptovi
a Edovi Grigľákovi. Aj im ďakujeme za podporu belianskeho
futbalu.
A napriek ukončenej sezóne
sa futbalisti stretnú už v sobotu
26. novembra na tradičnej futbalovej 12-hodinovke v telocvični
na Moskovskej ulici a následne
na turnaji dorastencov 3. decembra a na tradičnom vianočnom
futbalovom turnaji mužov 26.
decembra 2016.

Belianski futbalisti hodnotili
jesennú časť sezóny
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významnou mierou angažuje
do podpory kultúrnych a iných
spoločenských aktivít v mestách
a obciach. Tiež participovala na
projektoch, ktoré pomáhajú
skvalitňovať život v mestách
a obciach. A preto podporila aj
projekt nášho mesta.
Za poskytnutý finančný
príspevok v mene spišskobelianskych hokejbalistov ĎAKUJEME!
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AMFO 2016 - súťaž amatérskej
fotograﬁe
Hlavným a najdôležitejším
poslaním súťaže je podporovať
rozvoj amatérskej fotografie,
zvyšovať umeleckú úroveň jednotlivých fotografických diel
i celej slovenskej amatérskej
fotografie, napomáhať vyhľadávaniu talentovaných tvorcov,
vytvárať priestor na rozvoj
umeleckej tvorivosti a technickej
zdatnosti účastníkov z rôznych
regiónov Slovenska, vytvárať
možnosti na prezentáciu diel,
vytvárať priestor na porovnanie ich technickej i umeleckej
úrovne a v neposlednom rade
prispieva k zmysluplnému
využívaniu ich voľného času.Žiačky 9. ročníka zo ZŠ J. M.
Petzvala v Spišskej Belej, Paula
Lopatovská, Anna Romaňáková a Annamária Krempaská,

sa svojimi čiernobielymi a farebnými fotografiami zapojili
do súťaže AMFO 2016.Žiačka,
Paula Lopatovská, postúpila
do okresnej súťaže amatérskej
fotografie do Starej Ľubovne.
Jej čiernobiela fotografia, Kvapky na skle, prešla v 1. skupine
– autori do 16 rokov cez krajskú
súťaž až do celoslovenského
kola súťaže, kde získala čestné
uznanie a možnosť zaradiť svoju fotografiu do katalógu AMFO
2016. Organizačným garantom
celoštátneho kola súťaže amatérskej fotografie AMFO 2016 bolo
Regionálne osvetové stredisko
v Leviciach.Paule Lopatovskej
gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
Mgr. A. Oroszová,
ZŠ J. M. Petzvala

www.spisskabela.sk

Navštívili sme Zariadenie opatrovateľských služieb
Jeseň nám v jednom zo
svojich mesiacov pripomína
jednu z najvzácnejších cností,
ktorá môže byť zrodená v duši
človeka. Október je mesiacom
úcty k starším a pripomína
nám, aby sme si uctili tých ktorí
tvrdo pracovali, aby sa nám žilo
lepšie a dali im najavo svoju ná-

klonnosť. Naše školské tradície
sme neporušili ani tento rok
a pri príležitosti medzinárodného dňa starších ľudí sme
navštívili seniorov v Zariadení
opatrovateľských služieb v
Spišskej Belej - Strážkach. Naši
žiaci si pre nich pripravili pásmo
ľudových a moderných piesní a

básni. Týmto programom sme
im chceli spríjemniť deň a aspoň
symbolicky im poďakovať za ich
prínos spoločnosti. Na záver
sme každého klienta zariadenia
obdarovali malým vlastnoručne
vyrobeným darčekom. Veríme,
že sa zúčastneným program
našich žiakov páčil a dúfame,

že sa nám ich podarilo aspoň
trochu potešiť. Snáď sme neboli
jediní, ktorí si starších a ich prínos spoločnosti uctili. Nemali by
sme si ich totiž pripomínať iba
jeden deň alebo v jeden mesiac,
ale každý deň v roku.
Ivana Závacká
Špeciálna ZŠ
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Začal sa Rok čitateľskej gramotnosti v ZŠ J. M. Petzvala
Pokles úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách
bol dôvodom na vyhlásenie
školského roku 2016/2017 za Rok
čitateľskej gramotnosti. Začína
sa hovoriť dokonca o bibliofóbii,
ktorá sa prejavuje ľahostajnosťou
vo vzťahu ku knihám a nechuťou
čítať. Týka sa to ,samozrejme, aj
žiakov našej školy. Aby sme tento
stav zvrátili, ukázali im krásu a
výnimočnosť kníh a priviedli ich
k pravidelnému čítaniu, rozhodli
sme sa ísť cestou organizovania
rôznych zaujímavých, poučných
i zábavných podujatí, do ktorých
zapojíme nielen žiakov, ale aj ich
rodičov a verejnosť. Začali sme
hneď v septembri aktivitou s
názvom Autorské čítanie, žiakom sme umožnili stretnutie
s výnimočným človekom a
významným spisovateľom Jánom Beňom, ktorý im ochotne
predstavil svoju knihu Timotej
a pradedo. V októbri, kedy sa
slávi Medzinárodný deň školských knižníc, sme sa zapojili do
projektu Záložka do knihy spája
školy. V tomto školskom roku
sa témou projektu stalo heslo:
Čítam, čítaš, čítame. Tak sme
teda čítali, debatovali a tvorili.
Záložky sa nám podarilo vyrobiť
pekné, strávili sme pri ich výrobe
príjemné spoločné chvíle a zažili
sme aj veľa zábavy. Naše záložky
sme poslali do partnerskej školy

v českom Vlčnove a tešíme sa
na možnosť nadviazať kontakt
so žiakmi tejto školy. Možno sa
nám to podarí a získame nových
kamarátov.Touto aktivitou sme
však neskončili a zorganizovali
sme Čítanie s Mrkvičkom. Pozvanie do našej školskej knižnice prijal pán Tibor Hujdič – Mrkvička.
Jeho poslaním sa stalo hľadanie
cesty, po ktorej kráčajú deti za
knihou a literatúrou. Zmyslom
a cieľom jeho čítaných predstavení je navnadiť deti na čítanie
konkrétnej knihy. Pri čítaní pán
Mrkvička hrá divadlo, mení hlas,
vie napodobniť viac postáv z rôznych príbehov. Deťom sa čítanie
veľmi páči a do predstavenia sa
bezprostredne zapájajú. Tak to
bolo aj u nás. Pán Mrkvička sa
so žiakmi tretieho ročníka podelil
o zážitky so svojou dcérkou Alickou, porozprával o žabiakoch
Kvakovi a Čľupovi, všetci sme
sa trošku báli s DEDnožkom, DEDočkom a DEDuškom. Predstavenie prinieslo deťom množstvo
radosti a dobrej nálady. Žiakov
piateho ročníka čakali knižné
hádanky. Išlo o interaktívnu
aktivitu, počas ktorej si náš hosť
deti rýchlo získal svojím entuziazmom a zaujímavými úlohami,
ktoré mali spoločne v skupinkách
riešiť. Vyberal si, samozrejme, z
diel, ktoré sú originálne svojím
námetom aj spracovaním a ich
autori získali prestížne medzi-

ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ J. M.
Petzvala sa zapojili do súťaže
Kozmix
Vzdelávací portál Kozmix
je brána do sveta digitálneho
vzdelávania pre žiakov 1. stupňa základnej školy a ich učiteľov.
Je jednoducho prístupný z počítača, tabletu či zo smartfónu.
Obsah portálu KOZMIX kladie
základy pre celoživotné učenie,
získavanie funkčnej gramotnosti
a poznávanie základných vzťahov a súvislostí, ktoré umožnia
dieťaťu orientovať sa v okolitom
svete. KOZMIX predstavuje
zábavnú formu vzdelávania,
ktoré je moderné a efektív-

ne.Zapojením sa do projektu sa
učitelia snažia žiakov motivovať
k učeniu a vzdelávať inovatívne.
Žiaci prvého stupňa sa už tešia
zo zábavných úloh a riešia ich
s veľkým zanietením. Veď na
konci ich čaká možnosť výhry
v podobe koncertu Márie Čírovej priamo na škole, 10 x výlet
pre celú rodinu do Familyparku, rodinný lyžovačka v Jasnej,
30 x kozmix mobil s easy kartou
a kreditom 9 eur, lietanie s Hurricane Factory, tablety a viac ako
100 ďalších cien.

národné ocenenia, napr. Cenu
H. Ch. Andersena či britskú
Carnegieho medailu - Konrád z
konzervy (ChristineNöstlinger),
Skellig (David Almond), Sedem
minút po polnoci (PatrickNess)
či Moon z Alabamy (Watt
Key). Deti s nadšením počúvali
rozprávanie pána Hujdiča o
dojemných, dobrodružných,
zábavných a úchvatných príbehoch z najlepších súčasných diel
detskej literatúry. Najťažším zadaním pre žiakov bolo uhádnuť,
z ktorých kníh ležiacich pred
nimi, sú vybraté texty - ukážky,
ktoré pán Hujdič postupne pútavo čítal. Knihy si mohli prezrieť
len očami, nesmeli ich brať do
rúk. Uhádnuť správne názov
knihy vôbec nebolo jednoduché,
žiaci však boli aktívni, vnímaví
a s elánom sa púšťali do každej
hádanky. Na mnohých tvárach
bolo poznať radosť z hry aj želanie v najbližšom čase si niektorú
z predstavených kníh aj prečítať.
Takto naši žiaci zažili niečo neopakovateľné, netradičné a silné.
Boli pohladení umeleckým
slovom a to v nich zanechalo

nezabudnuteľný zážitok, za čo
nášmu hosťovi, pánu Mrkvičkovi
– Hujdičovi ďakujeme. Po skončení stretnutia s naším hosťom sa
niekoľko žiakov vyzvedalo, ktoré
z kníh môžu nájsť v našej školskej
knižnici, čo je dostatočný dôkaz
toho, že akcia mala svoj zmysel.
Týmto podujatím sme však neskončili. Aby sme ku knihám a k
literatúre prilákali čoraz viac detí,
zriadili sme na 1. poschodí našej
školy čitateľský kútik, v ktorom
si veľkú prestávku môžu spríjemniť čítaním a spoločnými rozhovormi o knihách. Veríme, že takto
získame viac nových čitateľov do
školskej knižnice a prispejeme
ďalšou troškou k zvyšovaniu
čitateľskej gramotnosti našich
detí. V organizovaní rôznych
podujatí budeme pokračovať aj
v ďalších mesiacoch a veríme,
že kladný vzťah k čítaniu a
lásku ku knihám zasejeme do
srdiečok mnohých našich detí.
Viac sa dočítate na webovom
sídle našej školy www.zspetzvalaspisskabela.edupage.org
v záložke Školská knižnica.
Mgr. Soňa Fodorová

Stretnutie so starými rodičmi
Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života.
Práve mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína
nám, aby sme si uctili starých
rodičov a dali im najavo svoju náklonnosť.Pri tejto príležitosti sme
pozvali do našej školy starých rodičov, aby sme si pripomenuli ich
časy v školských laviciach. Spolu
sme si zalistovali v starých kronikách a zaspomínali na bývalých

učiteľov, spolužiakov a kamarátov. Dozvedeli sme sa ako sa učilo
kedysi a ako sa vyučuje dnes na
interaktívnych tabuliach. Popoludnie nám spríjemnili žiačky
svojim spevom a tancom. Na
záver sme sa rozlúčili s prianím
pevného zdravia a podpisom do
školskej kroniky.
Mgr. Darina Sekeráková,
Mgr. Beáta Halčinová
ZŠ M. R. Štefánika

Október, mesiac úcty k starším
Tak ako po lete prichádza jeseň aj v živote človeka mladosť
pominie a vystrieda ju staroba.
Staroba je výzva, zároveň však
dar, prichádza pomaly, nenápadne, vyhnúť sa jej nevieme,
je to prirodzená súčasť nášho
života. Práve október je mesiac,
ktorý by mal byť pripomienkou,
ako si uctiť starších ľudí. Pochopenie a milé slovo by malo byť
prirodzeným a spontánnym

prejavom nášho správania
pre všetkých tých, ktorých
tvár je ozdobená vráskou. Aj
v tomto roku v rámci Mesiaca
úcty k starším žiaci našej školy
28.10.2016 navštívili starkých v
klube dôchodcov. Pre všetkých
pripravili kyticu plnú vďaky a
úcty poskladanú z hovoreného
slova, hudby a spevu.
Mgr. Pavlarčíková,
ZŠ J. M. Petzvala
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• Poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej sa na svojom zasadnutí dňa 21. novembra 2016 oboznámili s vypracovanou projektovou dokumentáciou na revitalizáciu mestskej oddychovej zóny Beliansky rybník. Ide o projekt pod názvom „Dobudovanie súvisiacej infraštruktúry k cyklotrasám v
regióne Belanských Tatier“. Tento projekt počíta s úpravou chodníka dookola rybníka, s novým detským ihriskom a vonkajším fitnes ihriskom. Zároveň
sa upraví parkovisko a vybuduje sa nová vyhliadková veža a prístrešky s oddychovými miestami. Mesto predpokladá realizáciu tohto zámeru buď
ako celok – ak by získalo finančné zdroje z fondov EÚ (v rámci budovania cyklotrás), ak to bude možné, v opačnom prípade sa predpokladá postupná
realizácia toho zámeru, ktorá môže trvať niekoľko rokov, nakoľko to bude mesto financovať z vlastných financií.
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• Na 1. ročníku Belianskej výstavy drobných zvierat mohli návštevníci
vidieť približne 200 vystavených zvierat od 30 vystavovateľov z celého
Slovenska.

• Belianski dobrovoľní hasiči predstavili našim škôlkarom svoju techniku i priestory hasičskej zbrojnice.

• Víťazmi našej súťaže konanej v rámci Európskeho týždňa mobility sa stali
žiaci 4.B zo ZŠ M. R. Štefánika a Nelka Ferencková zo ZŠ J. M. Petzvala.
• Daniel Haasz bol richtárom Spišskej Belej dlhých 28 rokov (1767 – 1795).

20

