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Vážení obyvatelia nášho mesta, 
milí priatelia,
na začiatku nového roka 2017 vám v prvom rade chcem poďakovať 
za vašu priazeň, podporu a spoluprácu, ako aj za obyčajné ľudské 
pochopenie a porozumenie počas uplynulého roka 2016, ktoré ste ve-
novali nášmu mestu (i mne samotnému). Bol to rok zložitý, náročný 
pre každého z nás. Ale je už za nami a máme pred sebou novú výzvu 
a ďalšiu šancu – nový rok 2017.

A tak na jeho začiatku si spoločne želajme, aby rok 2017 bol rokom 
pevného zdravia, šťastia a dostatku lásky. Nech je rokom väčšieho 
porozumenia a vzájomnej ľudskej ohľaduplnosti. Nech je rokom väčšej 
spokojnosti, pokoja a radosti doma, v rodine i v práci. Nech je rokom 
naplnenia väčšiny vašich prianí a očakávaní. Nech je rokom pozitívnej 
energie a správnych rozhodnutí.

A keďže 1. január nie je len začiatkom nového roka, ale aj výročím 
vzniku Slovenskej republiky, tak želajme šťastný a úspešný nový rok 
2017 nie len sebe, svojim blízkym, nášmu mestu, ale celému nášmu 
Slovensku!

Všetko najlepšie želá     Števo BIEĽAK,
primátor nášho mesta
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• Mesto Spišská Belá dalo vyrobiť stolový kalendár na rok 2017 s tematikou 
nášho mesta. V kalendári sú vyznačené mestské 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 si môžete zakúpiť 
v Informačnom centre na Petzvalovej 17 za predajnú cenu 2 €. 

• Vo vianočnom programe na námestí sa nám predstavili žiaci zo všetkých 
základných škôl v meste, mažoretky z CVČ, ľudová hudba Podtatranec 
a dychovka Belančanka.
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Dňa 18. decembra 2016, na 
štvrtú adventnú nedeľu, sa po-
poludní na belianskom námestí 
zišli tí, ktorí radi slávia vianočné 
sviatky hudbou, spevom, tancom, 
či hovoreným slovom v podobe 
vinšov. Mesto Spišská Belá totižto 
zorganizovalo aj tento rok podu-
jatie s názvom Belianske Vianoce. 
Podujatie bolo otvorené vskutku 
slávnostne a výsostne vianočne 
a to odovzdaním Betlehemského 
svetla členmi Slovenského orla 
primátorovi mesta Štefanovi 
Bieľakovi.

V bohatom programe sme si 
mohli vypočuť vianočné pásma 
kolied, piesní, básničiek a tanca, 
ktoré nám predviedli žiaci ZŠ J. 
M. Petzvala i ZŠ M. R. Štefánika. 
Vystúpili aj mažoretky z Centra 
voľného času, ktoré nám pred-
viedli pozitívnou energiou nabi-
té vystúpenie. Vianočné sviatky 
s nami prišli osláviť aj šikovné 
speváčky zo Špeciálnej základ-
nej školy. V strede programu sa 
nám predstavili nadaní žiaci z 
našej Základnej umeleckej školy 
s vystúpením speváckeho zbo-
ru a tanečnej kapely. O dobrú 
náladu sa postarala aj ľudová 

Ešte v priebehu novembra 
2016 mesto opravilo časť mu-
rovaného oplotenia (z vnútor-
nej strany) starého cintorína v 
Spišskej Belej. Pôvodne mesto 
plánovalo v roku 2016 opraviť 
väčšiu časť, ale neplánovane 
muselo financie použiť na opra-
vu zadného schodiska do domu 
smútku a na opravu hrobky 
Greisigera. Avšak v roku 2017 
mesto plánuje v oprave toho 
múra pokračovať a urobiť as-
poň dve vnútorné strany tohto 
múra (strana od parkoviska a 

cimbalová hudba Podtatranec, 
ktorá predviedla zmes tradič-
ných goralských ľudových 
vianočných skladieb. Záver 
programu patril belianskej dy-
chovej hudbe Belančanka, ktorá 
interpretovala známe tradičné 
i moderné vianočné piesne s 
Tichou nocou na záver.

Pre tých, ktorí prišli na 
námestie osláviť tento predvia-
nočný čas, boli okrem vystúpení 
pripravené aj vianočné stánky, v 
ktorých svoje zručnosti a kreati-
vitu ukázali naše školy, spolky 
a združenia. Dobrovoľníci z 

Faceclubu predávali za dobro-
voľný príspevok vlastnoručne 
vyrábané vianočné dekorácie, či 
chutné a oku lahodiace mafinky. 
Na námestí si bolo možné zakú-
piť i zaujímavé vianočné pred-
mety a malé prezenty vyrobené 
žiakmi a pedagógmi Špeciálnej 
základnej školy, Základnej 
školy M. R. Štefánika a ZŠ J. M. 
Petzvala. Gazdinky z belianske-
ho klubu dôchodcov (Denného 
centra) ponúkali na ochutnávku 
výbornú tradičnú kapustnicu, 
ako aj chutné drobné pečivo. 
Členovia Slovenského orla si 

pre návštevníkov Belianskych 
Vianoc pripravili zdobené me-
dovníčky i originálny beliansky 
med. Zamestnanci Mestského 
úradu ponúkali za dobrovoľný 
príspevok teplý čaj a varené 
víno. Pre všetkých, ktorí si ešte 
nestihli zadovážiť svoj vianoč-
ný stromček, boli na predaj živé 
stromčeky. Celú slávnostnú 
atmosféru podčiarkla aj vša-
deprítomná belianska vianočná 
výzdoba na námestí, počnúc 
vianočným stromčekom, až po 
Domček vianočných želaní a 
adventný veniec.

Našou snahou bolo aj 
prostredníctvom Belianskych 
Vianoc aspoň malou trochou 
priblížiť čaro blížiacich sa 
vianočných sviatkov a najmä 
poskytnúť možnosť stretnúť sa 
s priateľmi či známymi a tak 
si navzájom zaželať „Šťastné a 
Veselé“.

Belianske Vianoce… poduja-
tie unikátne aj tým, že k vytvore-
niu vianočnej atmosféry v meste 
prispievajú najmä obyvatelia 
Spišskej Belej. A práve preto je 
dôležité, aby sme túto obnovenú 
tradíciu uchovávali.

K príjemnej predvianočnej at-
mosfére v Sp. Belej prispeli aj pe-
dagógovia a žiaci našej Základnej 
umeleckej školy, ktorí sa nám 
podvečer 19. decembra predsta-
vili koncertom s názvom Kúzlo 
farieb. Išlo v skutku o jedinečný 
koncert a to z toho dôvodu, že sa 
v ňom predviedli všetky odbory 
ZUŠ – výtvarný odbor pripravil 
výzdobu kinosály a tanečný 
odbor obohatil koncert dvomi 
tanečnými číslami. Najväčší 
priestor dostal samozrejme hu-

Belianske Vianoce podčiarkli slávnostnú atmosféru v meste

Oprava murovaného oplotenia 
na starom cintoríne

strana od štátnej cesty) a popri 
tom, ak to bude možné, opra-
viť aj objekt pôvodnej márnice. 
A rovnako do plánovaných 
nákladov by sa mali vojsť aj 
náklady na opravu múra, kto-
rý tvorí čelnú stenu hrobových 
miest na ukladanie urien (tzv. 
urnový háj). Rekonštrukčné 
práce by mali prebiehať počas 
letných mesiacov roka 2017 a 
mesto už má v novom schvále-
nom rozpočte mesta na rok 2017 
vyčlenené financie vo výške 12 
tis. EUR.

Vianočný koncert ZUŠ

dobný odbor, ktorý ponúkol pl-
nej kinosále vystúpenia všetkých 
zoskupení, ktoré v ZUŠ máme 
– svoje nadanie ukázali členovia 
tanečnej kapely, speváckeho zbo-
ru, ľudovej hudby a komorného 
orchestra ZUŠ. Pedagógom i 
žiakom ZUŠ patrí za tento krás-
ny hudobný i vizuálny zážitok 
veľké ĎAKUJEME! Týmto Vás 
zároveň srdečne pozývame na 
prvý novoročný koncert ZUŠ, 
ktorým bude Hauskonzert 29. 
januára 2017.

• Pohľad na zasneženú Spišskú Belú v minulosti.
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Na pripomenutie vyberáme niektoré aktivity:
•  získanie štátnej dotácie 60 000 EUR na opravu strechy na bu-

dove bývalej materskej školy na Letnej ul. č. 5
•  získanie štátnej dotácie 192 000 EUR na rekonštrukciu objektu 

bývalej materskej školy na Letnej ul. č. 5
•  získanie štátnej dotácie 300 000 EUR na výstavbu novej ho-

kejbalovej haly
•  získanie štátnej dotácia 62 000 EUR na prístavbu telocvične ZŠ 

M. R. Štefánika a jej dovybavenie
•  získanie štátnej dotácie 15 000 EUR na novú strechu renesanč-

nej zvonice
•  získanie štátnej dotácie 2 000 EUR na údržbu hasičskej tech-

niky
•  získanie štátnej dotácie 6 000 EUR pre mestskú knižnicu (na 

knihy a regály)
•  získanie štátnej dotácie 13 000 EUR na rekonštrukciu mestskej 

knižnice (výmena okien, elektroinštalácie)
•  získanie štátnej dotácie 18 000 EUR na bezbariérový prístup 

do základnej školy M. R. Štefánika
•  schválenie projektu Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo 

Tatier (II. etapa) – získanie financií z EÚ – 669 800 EUR na 
výstavbu cyklotrás v Sp. Belej a v okolí

•  modernizácia priestorov mestskej kinosály (najmä nová elek-
troinštalácia schodiska a spoločných priestorov)

•  získanie 2 000 EUR od Komunálnej poisťovne pre belianskych 
hokejbalistov na výstroj

•  získanie 6 000 EUR od ČSOB nadácie na stavebnú úpravu 
križovatky pri OMV – na zriadenie priechodu pre chodcov

• rekonštrukcia (modernizácia) priestorov mestskej knižnice
•  stavebná úprava chodníka medzi ulicami Slnečná a Oslobo-

diteľov
•  stavebná úprava parkoviska na Letnej ulici (oproti Pizzerii 

Gaštano)
•  stavebná úprava parkoviska na Moskovskej ulici (pri detskom 

ihrisku)
• stavebná úprava chodníka na Zimnej ulici od č. 48 po č.53
• stavebná úprava chodníka na ul. SNP od č. 5 po č. 13
•  výstavba nového chodníka na Medňanského ulici v Stráž-

kach
•  dokončenie chýbajúce časti chodníka a úprava cesty na Druž-

stevnej ulici
• rekonštrukcia križovatky a asfaltácia cesty pri OMV
•  asfaltácia mestskej cesty na Partizánskej ulici a zriadenia par-

koviska pri železničnej zastávke
•  stavebná úprava nástupíšť železničnej zastávky (realizovali 

ŽSR)
• vybudovanie parkovania pre mestské byty na Zimnej ulici č. 8
•  stavebná úprava chodníka a parkovania na Mierovej ulici (pred 

materskou školou)
•  začatie výstavby nového chodníka na Družstevnej ulici (od 

Družstevnej č. 29 po Zimnú č. 34)
• úprava detského ihriska na Zimnej ulici
•  modernizácia športového areálu Moskovská – výmena umelého 

trávnika a oplotenia s mantinelmi na multifunkčnom ihrisku
•  modernizácia existujúceho detského ihriska (areál Moskovská)
• doplnenie verejného osvetlenia na Kúpeľnej ulici za traťou
•  bezplatné získanie „nového“ auta pre potreby údržby mesta 

– biely Nissan
• zakúpenie 9- miestneho auta pre dobrovoľných hasičov
•  realizovanie prístavby prednej budovy Základnej školy M. 

R. Štefánika
• rekonštrukcia objektu bývalej materskej školy na Letnej č. 5
•  stavebné úpravy interiéru budovy Základnej umeleckej školy 

(nové kúrenie a úprava tried)
• oprava fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej č. 8
• pokračovanie opravy cintorínskeho múra na starom cintoríne

• vybudovanie nového schodiska v Dome smútku
• rekonštrukcia strechy mestskej zvonice
•  vybudovanie dažďovej kanalizácie pred rímskokatolíckym 

kostolom
•  výstavba novej spláškovej kanalizáciou na Moskovskej ulici 

a Kúpeľnej ulici – realizovala PVS a,s. Poprad
•  dostavba (obnovenie) verejného vodovodu na Továrenskej ulici 

(250 m) – realizovala PVS a,s. Poprad
•  úspešný projekt mestských lesov – získanie dotácie 186 830 

EUR (na obdobie 5 rokov) na obnovu lesa
•  úspešný projekt mestských lesov – získanie dotácie 54 924 € na 

obdobie 2016 – 2019 na lesoochranárske opatrenia
• mestské lesy opravili lesnú cestu za 53 000 EUR
• schválenie zámeru na výstavbu detského dopravného ihriska
•  schválenie zámeru mesta pokračovať v podpore individuálne 

bytovej výstavby (výstavba nových rodinných domov)
•  schválenie zámeru na zriadenie Centra sociálnych služieb v 

Spišskej Belej
•  schválenie zámeru na revitalizácia mestskej oddychovej zóny 

Beliansky rybník
•  schválenie zámeru na vytvorenie nového verejného priestoru 

v Strážkach pri kaštieli so záchytným parkoviskom (aj pre 
cyklistov)

•  schválenie podania projektu na rozšírenie materskej školy na 
Mierovej ul. č. 1 (formou novej prístavby)

•  príprava zmeny a doplnkov č. 2 územného plánu mesta
•  pokračovanie prípravy výstavby Zemianskeho dvora Šarpanec 

(agroturistika a agrofarma) – územné konanie
•  dokončenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Spišská Belá 

(v spolupráci so štátom)
• a ďalšie aktivity...
Tak nech je pre naše mesto rovnako úspešný aj rok 2017!

Začiatkom decembra 2016 
sa uskutočnilo pracovné stret-
nutie primátora nášho mesta so 
zástupcami Železníc SR vo veci 
dokončenia stavebnej úpravy 
okolia železničnej zastávky v 
Spišskej Belej (na Partizánskej 
ulici). Po stavebnej úprave 
nástupíšť a úprave nástupnej 
plochy pred nástupišťami a tiež 
prístupovej cesty s parkovaním 
je potrebné ešte zasanovať starý 
drevený sklad na konci nástu-
píšť a dokončiť úpravu zelenej 
(trávnatej) plochy a ďalšie te-
rénne úpravy vrátane úpravy 
verejného osvetlenia. Pri týchto 
dokončovacích prácach počas 
jarných mesiacov by opätovne 
malo ísť o spoločný postup 
mesta a železníc.

V súvislosti s prístupom pre 
peších k tejto železničnej stanici 
(zastávke) mesto dostalo nie-
koľko podnetov od obyvateľov 
nášho mesta na vybudovanie 
chýbajúceho chodníka k že-
lezničnej zastávke v smere od 

Čo sa mestu podarilo v roku 2016 najmä v oblasti investícii?

Rokovanie so Železnicami SR 
o dokončení úpravy železničnej 
zastávky

centra mesta – po Partizánskej a 
Hviezdoslavovej ulici s napoje-
ním na existujúci chodník (viď 
foto v prílohe). Najmä úsek na 
Partizánskej ulici (od č. 1 po č. 9) 
je dosť nebezpečný – úzka cesta 
a parkovanie áut na tejto ceste 
pred rodinnými domami spôso-
buje, že chodci chodiaci po tejto 
ceste sú niekedy ohrozovaní 
prechádzajúcimi autami, resp. 
chodci tiež niekedy ohrozujú 
bezpečnosť cestnej premávky 
svojim nezodpovedným sprá-
vaním. Preto výstavba tohto 
chodníka je veľmi žiadúca, 
hoci jeho realizácia bude veľmi 
komplikovaná vzhľadom na 
stiesnené priestorové pomery 
a na veľmi náročné technické 
riešenie (ktoré treba vymyslieť). 
Táto investičná požiadavka na 
rozpočet mesta bude predlože-
ná na prerokovanie poslancom 
mestského zastupiteľstva začiat-
kom roka 2017, ktorí rozhodnú či 
vôbec a kedy by sa uskutočnila 
výstavba tohto chodníka.
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Rozpočet Mesta Spišská Belá 
na rok 2017 vrátane finančných 
operácií je schválený vo výške 
6 090 815 EUR ako vyrovnaný 
(rovnaké príjmy a výdavky 
v uvedenej celkovej sume). 
O jeho schválení rozhodli mest-
skí poslanci dňa 14. decembra 
2016. Z uvedenej sumy pred-
stavujú bežné výdavky 4 297 
055 EUR, kapitálové výdavky 
1 508 660 EUR a finančné ope-
rácie 285 100 EUR.

Niekoľko poznámok k tomuto 
rozpočtu 

Výdavková časť rozpočtu
– vo schválenom rozpočte 

nie sú všetky investičné akcie, 
ktoré mesto plánuje realizovať 
v roku 2017, tie sa dostanú do 
rozpočtu mesta až po schválení 
Plánu investičných aktivít mesta 
na rok 2017 a po schválení záve-
rečného účtu mesta za rok 2016 
(v apríli 2017)

– do školstva (okrem 2 zá-
kladných škôl, ktoré sú priamo 
financované štátom) ide takmer 
o 50 tis. EUR viac ako v roku 
2016 na ich základnú prevádz-
ku, pričom podstatná časť z tejto 
sumy ide na zákonné zvýšenie 
platov učiteľov

– na dotácie pre tretí sektor v 
našom meste – spolky, športové 
kluby a pod. – je určená približ-
ne rovnaká suma ako v roku 
2016 – cca 54 tis. EUR

– v rozpočte je zahrnuté 
zákonné nárokovateľné zvýše-
nie platov pre zamestnancov 
v školstve o 6 % na základe 
rozhodnutia vlády SR (schvá-
lené od sept. 2016) a zákonné 
nárokovateľné zvýšenie platov 
zamestnancov mesta o 4 % na 
základe rozhodnutia vlády SR 
(od 1. 1. 2017)

– na novinku – na tzv. partici-
patívny (občiansky) rozpočet je 
určená suma 10 tis. EUR

– v rozpočte mesta sa pre-
javuje úspora na verejnom 
osvetlení po čiastočnej výmene 
svietidiel za LED svietidlá – na 
spotrebe energie zníženie zo 
sumy 42 tis. na 29 tis. EUR a 
na bežnej údržbe z 12 tis. na 8 
tis. EUR (spolu predpokladaná 
úspora cca 17 tis. EUR).

Investičné akcie, ktoré sú už 
v rozpočte mesta (keďže ide o 
ich pokračovanie z roku 2016):

– oprava strechy na budove 

Rozpočet mesta na rok 2017 – čo v ňom je a čo zatiaľ nie...

Faceklubu za 16 tis. EUR
– pokračovanie opravy 

cintorínskeho múra na starom 
cintoríne za 12 tis. EUR

– dokončenie výstavby nové-
ho chodníka na Družstevnej ulici 
(od Zimnej ulice) za 24 tis. EUR

– dokončenie parkovania na 
Mierovej ulici (pred materskou 
školou) za 15 tis. EUR

– dokončenie pracoviska 
materskej školy na Letnej ul. č. 
5 za 50 tis. EUR

– výstavba cyklochodníka 
– projekt EÚ – z vlastných fi-
nancií cca 41 tis. EUR

– prístavba telocvične ZŠ 
M. R. Štefánika – zatiaľ len 60 
tis. EUR zo štátnej dotácie, v 
rozpočte zatiaľ nie sú vlastné 
zdroje na túto prístavbu (tie 
sa vyčlenia v potrebnej výške 
v apríli 2017)

– výstavba novej hokejbalo-
vej haly – 300 tis. EUR zo štátnej 
dotácie – v rozpočte zatiaľ chý-
bajú ďalšie vlastné zdroje na túto 
investíciu

– oprava fasády a výmena 
vstupných dverí na budove 
ZUŠ za 12 tis. EUR

– modernizácia a údržba 
Chaty Fľak (T. Kotlina) za 5 
tis. EUR

– nákup hasičskej striekačky 
na súťaže pre dobrovoľných 
hasičov za 8 tis. EUR

– nákup nových kontajnerov 
na triedený odpad za 6 tis. EUR 
(výmena niektorých starých po-
škodených kontajnerov).

V rozpočte je vyčlenených aj 
158 100 EUR na splátky 2 úverov 
mesta (futbalový štadión a pro-
jekty EÚ), ako aj suma 127 tis. 

EUR na splátky úverov ŠFRB 
za všetky nájomné byty, ktoré 
sú splácané nájomným, ktoré 
platia nájomcovia týchto bytov.

Do tohto rozpočtu na rok 
2017 po schválení hospodáre-
nia a záverečného účtu mesta 
za rok 2016 následne pribudnú 
v apríli 2017 výdavky aj na tieto 
aktivity:

1./ suma 50 tis. EUR na obno-
vu mestských lesov (mesto chce 
každoročne z rozpočtu mesta 
prispievať minimálne touto 
sumou na obnovu mestských 
lesov, prvý krát tomu už bolo 
v roku 2016)

2./ ďalšie stavebné (investič-
né) akcie, ktoré sa do rozpočtu 
mesta dostanú po schválení Plá-
nu investičných aktivít mesta na 
rok 2017 (asi vo februári 2017)

3./ prevádzkové náklady na 
pracovisko materskej školy na 
Letnej č. 5, ktoré sa otvorí v 
septembri 2017.

Príjmová časť rozpočtu mesta 
na rok 2017

Hlavnú časť príjmov tvoria 
tzv. podielové dane (príjem zo 
štátneho rozpočtu) vo výške 
2 376 800 EUR (teda rozpočtuje 
sa nárast o cca 3 % oproti r. 2016). 
Ďalším príjmom je dotácia pre 
obe základné školy na ich bež-
nú činnosť (normatívny príjem 
zo štátneho rozpočtu) vo výške 
1 244 582 EUR.

Ďalšie príjmy rozpočtu mesta:
– príjem z dane z nehnuteľ-

nosti – 156 tis. EUR (v roku 2016 
– 146 tis. EUR, t.j. plánovaný ná-

rast o 10 tis. EUR, ale nárast z 
titulu zvýšenia dane od 1.1.2017 
je predpokladaný vo výške 7300 
EUR)

– príjem za poplatok za ko-
munálny odpad – 120 tis. EUR (v 
roku 2016 – 113 tis. EUR, t.j. plá-
novaný nárast o 7 000 EUR – ale 
nárast z titulu zvýšenia poplatku 
od 1. 1. 2017 je predpokladaný 
vo výške 3 400 EUR) – na dopl-
nenie : ročné výdavky mesta na 
zber a likvidáciu komunálneho 
dopadu sú cca 192 tis. EUR

– v príjmovej časti sú už 
zapracované štátne dotácie, 
ktoré sa mestu podarilo získať 
v uplynulom roku, na už schvá-
lené investície a ktoré sa budú 
čerpať v roku 2017 (638 tis. EUR 
na výstavbu cyklotrasy (projekt 
Cesta okolo Tatier – 2. etapa), 
300 tis. EUR na hokejbalovú 
halu, 60 tis. EUR na prístavbu 
telocvične)

– príjem (presun) z rezervné-
ho fondu mesta – 50 tis. EUR

– plánovaný príjem z predaja 
pozemkov mesta – 50 tis. EUR

– plánované vlastné príjmy 
škôl, ktoré sú príjmom mesta, 
vo výške 84 313 EUR, ale naše 
mesto ich naspäť vracia týmto 
školám do ich rozpočtov (nie je 
to povinnosť, ani bežný postup 
samospráv)

– dotácia (regionálny príspe-
vok z akčného plánu pre rozvoj 
okresu KK) na zriadenie podni-
ku sociálnej ekonomiky 125 tis. 
EUR a zriadenie nového Centra 
sociálnych služieb 180 tis. EUR

– nájomné od Lesov mesta 
s.r.o. za prenájom mestských 
lesov je len symbolické 1 EUR 
(skôr naopak mesto už 2. rok 
bude dotovať hospodárenia 
mestských lesov z rozpočtu 
mesta)

– nájomné za budovu mesta 
na Továrenskej ulici (v ktorej 
sídli Mestský podnik) vo výške 
11 830 EUR mesto poskytne 
späť mestskému podniku vo 
forme dotácie účelovo viazanej 
na zníženie energetickej nároč-
nosti tejto budovy.

Rozpočet mesta na rok 2017 
je zverejnený na webovej stránke 
mesta:

h t t p : / / s p i s s k a b e l a . s k /
s a m o s p r a v a / r o z p o c e t - a -
hospodarenie-mesta/rozpocet-
mesta/rozpocet-mesta-spisska-be-
la-na-rok-2017/

• Mesto dostalo niekoľko podnetov od obyvateľov na vybudovanie chýba-
júceho chodníka k železničnej zastávke.
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Hneď v prvý pracovný deň v novom roku – 2. januára 2017 – zasahovali aj 
belianski dobrovoľní hasiči (DHZ Spišská Belá) pri hasení rozsiahleho požiaru hos-
podárskej budovy bývalého školského poľnohospodárskeho areálu v Strážkach, 
dnes patriaceho súkromnej osobe a slúžiaceho pre poľnohospodárske účely. 

Tohto zásahu sa zúčastnili na požiadanie profesionálnych hasičov HaZZ Kež-
marok. Po príchode na miesto požiaru členovia DHZ Spišská Belá pomáhali pri 
likvidácii požiaru a zabezpečovali najmä kyvadlovú dopravu vody na hasenie. Pri 
likvidácii požiaru zasahovali 3 cisternové vozidlá – z nich jedno bolo belianskych 
hasičov. Hasenie požiaru komplikovala hustá hmla a nepríjemné chladné poča-
sie (- 9°C). Po likvidácií požiaru bolo požiarovisko odovzdané veliteľom zásahu 
belianskym hasičom, ktorí miesto požiaru monitorovali až do večerných hodín. 
Tohto zásahu sa zúčastnilo 6 členov belianskeho DHZ – Maroš Vaverčák, Lukáš 
Hlavenka, Jozef Lorenčík, Andrej Kovačík, Kamil Svitana a Štefan Želonka. Za 
nasadenie pri likvidácii tohto požiaru ďakujeme profesionálnym hasičom z Kež-
marku a Popradu, ale najmä belianskym dobrovoľným hasičom. ĎAKUJEME!!!

Obyvatelia Spišskej Belej, ako 
aj priaznivci horskej turistiky, si 
zvykli byť každoročne v októbri 
súčasťou Belianskeho turistické-
ho pochodu na vysokohorskú 
chatu Plesnivec, ktorý je spre-
vádzaný príjemnou atmosférou 
a množstvom dobrej zábavy.

14. december 2016 je vý-
znamným dátumom v obnovení 
česko-slovenskej spolupráce 
na komunálnej (samosprávnej) 
úrovni. Slovenské mesto Spišská 
Belá a české mesto Vysoké Mýto 
sa stanú partnerskými mestami. 
V tento deň Zastupiteľstvo mes-
ta Vysoké Mýto schválilo návrh 
partnerskej zmluvy o spolupráci 
medzi oboma uvedenými mesta-
mi. Rovnaké rozhodnutie urobilo 
Mestské zastupiteľstvo mesta 
Spišská Belá už 13. októbra 2016 
a čakalo sa na rozhodnutie českej 
strany. Samotný spoločný podpis 
partnerskej zmluvy medzi obo-

Na základe projektu zame-
raného na prevenciu krimina-
lity Mesto Spišská Belá získalo 
10 tis. EUR na modernizáciu a 
rozšírenie mestského kamero-
vého systému. Ide o dotáciu 
zo štátneho rozpočtu (z Minis-
terstva vnútra SR). Na základe 
uvedeného projektu mesto pred-
pokladá celkové náklady na jeho 
realizáciu vo výške 12 500 EUR, 
pričom požiadalo o dotáciu 10 
tis. EUR a 2500 Eur je tzv. po-
vinné 20%-né spolufinancovanie 
projektu z rozpočtu mesta. Mes-

Mestu Spišská Belá sa podarilo vďaka priaznivému počasiu dať 
do užívania prírodný ľad – klzisko na hokejovom ihrisku na Tatran-
skej ulici (na „Žingorke“) . Klzisko je prístupné širokej verej-nosti 
každý deň v čase od 10.00 do 17.00 hod., avšak jeho sprístupnenie 
verejnosti závisí najmä od počasia. V prípade technických prob-lé-
mov správca ihriska môže klzisko uzavrieť aj v uvedenom čase. 
Klzisko je určené pre verejné korčuľovanie!!!  Klzisko je bezplatné. 
K dispozícii sú aj toalety.

Dobrovoľní hasiči zasahovali 

Tradíciu Belianskeho turistického pochodu sa podarilo zachovať
Kvôli jesennému nepriazni-

vému počasiu sa však pôvodný 
plánovaný termín zrušil a aj 
pár ďalších náhradných ter-
mínov, ktoré iniciovali čestní 
pravidelní členovia pochodu, 
sa zrealizovať nepodarilo. Na 
sklonku roka 2016, vo štvrtok 

ma mestami sa predpokladá v 
prvej polovici budúceho roka. 
Prvá oficiálna návšteva medzi 
oboma mestami bola vo februári 
tohto roka vo Vysokom Mýte 
a nasledovalo niekoľko vzá-
jomných partnerských návštev, 
naposledy v novembri.

Ako sme už skôr uviedli, 
Mesto Vysoké Mýto s viac ako 
12 tisíc obyvateľmi sa nachádza 
vo východných Čechách – v Par-
dubickom 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/

Zastupiteľstvo Vysokého Mýta
schválilo partnerstvo 
so Spišskou Belou

Dotácia 10 tis. eur na 
rozšírenie a modernizáciu 
kamerového systému

Klzisko na Tatranskej ulici

tu bola priznaná dotácia v plnej 
požadovanej výške 10 tis. EUR, 
ktorá bude použitá na nákup 
4-5 nových kamier, ktoré budú 
použité na nových miestach, ale 
aj na miestach, kde nahradia naj-
staršie takmer 10 ročné kamery, 
ktoré sú už v zlom technickom 
stave a zároveň sú tiež techno-
logicky zastaralé. Nové miesta 
na umiestnenie kamier sa ešte 
budú zvažovať, hoci “na stole” 
sú už prvé návrhy. Realizácia 
tohto projektu bude v 1. pol-
roku 2017.

29. decembra, sa nakoniec 
kontinuitu Belianskeho tu-
ristického pochodu podarilo 
zachovať a to najmä vďaka 
pevnému odhodlaniu člena 
jaskyniarskej skupiny v Spiš-
skej Belej Stanislava Pavlarčíka 
a malej skupinke nadšencov. 
Tí si aj podľa ich slov výstup 
poriadne užili a pochod bol 
p. Pavlarčíkom zhodnotený na 
výbornú: „Snehu bolo tak aku-
rát, zima nie viac ako 6°C, občas 
zafúkalo a to všetko trvalo od 
9.00 do 17.00 hod. Zostup bez 

svetla umocňoval romantiku 
zasneženého tatranského lesa. 
Medvede a vlci žiadne. Na 
chate sme výstup oslávili šam-
pusom, poznačili ho v pamätnej 
knihe chaty a unavení a zároveň 
spokojní sme sa rozišli domov, 
niektorí so svalovičkou umoc-
ňujúcou zdravie.“

Naše poďakovanie preto 
patrí všetkým, ktorí sa zúčast-
nili tohto pochodu, rovnako aj 
členom jaskyniarskej skupiny 
– Vladimírovi Fudalymu a Sta-
nislavovi Pavlarčíkovi.

• Pohľad na zasneženú Spišskú Belú v minulosti.
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Niekoľko štatistických údajov: v roku 2016 sa uskutočnilo 8 zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá (v roku 2015 ich 
bolo 13). Na nich poslanci prijali 238 uznesení (v roku 2015 ich bolo 257) a 3 všeobecne záväzné nariadenia mesta (v roku 2015 ich bolo 
8). V priemere zasadnutia trvali takmer 4,5 až 5 hodín. Okrem toho sa uskutočnili aj 2 diskusné fóra primátora mesta s poslancami na 
rôzne vybrané témy.

meno priezvisko 25. 2. 17. 3. 28. 4. 23. 6. 24. 8. 13. 10. 21. 11. 14. 12. Celková účasť

1. Marta Britaňáková, Mgr. ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 8/8 - 100%

 2. Daniela Deptová ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSPRAVEDLNENÝ OSPRAVEDLNENÝ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 6/8 - 75%

 3. Gabriel Gemza ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 8/8 - 100%

 4. Ján Halčin ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSPRAVEDLNENÝ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 7/8 - 87 %

 5. Lukáš Hotáry, Ing. ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 8/8 – 100 %

 6. Jozef Kuna ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 8/8 – 100 %

 7. Peter Novajovský,  Bc ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSPRAVEDLNENÝ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 7/8 – 87 %

 8. Andrej Novák, MUDr. ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSPRAVEDLNENÝ 7/8 - 87 %

 9. Peter Tetemonte ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSPRAVEDLNENÝ 7/8 - 87 %

10. Maroš Vaverčák ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSPRAVEDLNENÝ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 7/8 - 87 %

11. Branislav Zibura, Mgr. ÚČASŤ ÚČASŤ OSPRAVEDLNENÝ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 7/8 - 87 %

ÚČASŤ POSLANCOV NA ZASADNUTIACH MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SPIŠSKEJ BELEJ V ROKU 2016

Mesto Spišská Belá plánuje 
využiť pred Vianocami zverej-
nenú výzvu na predkladanie 
projektových zámerov na bu-
dovanie a zlepšenie technického 
vybavenia jazykových učební, 
školských knižníc a odborných 
učební rôzneho druhu v základ-
ných školách. 

Ide o možnosť získať fi-
nancie z fondov EÚ v rámci 
Integrovaného regionálneho 
operačného programu pre roky 
2014-2020. Takto je možné žia-
dať celkovo až o sumu 190 tis. 

Jaskyniari z Jaskyniarskej 
skupiny Spišská Belá, ktorí sú 
združení v Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti, zožali v rámci 
Výročnej schôdze v Belianskej 
jaskyni 7. januára tohto roku 
počas plánovaného prieskumné-
ho zostupu do Priepasti Peklo 
úspech a prenikli pre nich do 
nepreskúmanej chodby.

Prvýkrát preskúmali priepasť 
Peklo až v roku 1939 jaskyniari 
pod vedením Vojtecha Benic-
kého. Dovtedy od roku 1881 
nebola preskúmaná ani objavi-
teľmi a ani sprístupňovateľmi 
Belianskej jaskyne. V roku 1955 
ju preskúmali  aj poľskí jaskynia-
ri. Bol tu aj neúspešný pokus o 
jej prieskum.

Pre belianskych jaskyniarov 
asi 40 m hlboká priepasť Peklo 
nebola neznáma. Na jej dno 

Belianski jaskyniari na dne „Pekla“

zostúpili už predtým, aby ju 
preskúmali a potom aj zame-
rali. Teraz do nej opäť zostúpili 
najmladší členovia jaskyniarskej 
skupiny v zložení Michal Grival-
ský, Richard Leščák, Ján Lizák, 

Igor Michlík, Martin Plučinský 
a hosť Matej Rehák. Jej prieskum 
bol korunovaný úspechom. Z jej 
dna po odhrabaní balvanitého 
nánosu prenikli do rozvetvu-
júcej chodby dlhej asi 100 m, 

kde sa na jej konci nachádza 
menšie nehlboké jazierko azda 
so sifónom brániace v ďalšom 
postupe. Prienik do týchto 
priestorov zrejme známych 
prvým prieskumníkom novou 
cestou, je tak či tak významný 
úspech. Zároveň je to výzva na 
ďalší náročný prieskum, ktorý 
nielen osvetlí históriu objavu 
týchto priestorov, ale aj odkryje 
ďalšie pokračovanie do útrob 
Kobylieho vrchu záhadnej a per-
spektívnej Belianskej jaskyne.

Belianska jaskyňa je jedinou 
pre verejnosť sprístupnenou 
jaskyňou na území Tatranského 
národného parku. Jej celková 
dĺžka je 3 829 m s hĺbkou 168 m. 
Prehliadková trasa pre verejnosť  
meria 1 370  m s prevýšením 112 
metrov.

RNDr. Stanislav Pavlarčík

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej počas roka 2016

Mesto má záujem o nové odborné učebne
EUR pre každú školu, pričom 
finančná spoluúčasť mesta 
je 5% z celkových nákladov 
(z rozpočtu mesta). Financie 
sú určené na zriadenie týchto 
učební – najmä na ich mate-
riálno-technické vybavenie. 
Konkrétne okrem jazykových 
učební a školských knižníc 
je možné zriadiť aj odbornú 
učebňu chémie, fyziky, biológie, 
výpočtovej techniky (IKT učeb-
ňa) a učebňu technických prác 
(polytechnickú učebňu). O tom, 
aké nové odborné učebne sa 

zriadia, navrhnú riaditeľky 
oboch našich základných škôl 
a od toho bude závisieť aj to, 
koľko financií bude mesto žia-
dať a na čo.

Do konca februára 2017 
mesto ako žiadateľ plánuje 
predložiť 2 projektové zámery 
– po jednom pre každú základ-
nú školu. V prípade schválenia 
projektových zámerov bude 
mesto podávať riadne projekty. 
Predpokladaný výsledok vy-
hodnotenia týchto projektov sa 
plánuje do jesene 2017.

Viac 

aktuálnych 

informácií 

nájdete na 

webovej

stránke 

mesta

www.spisskabela.sk
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Ježiško, prajem si, aby sme boli 
v rodine všetci zdraví a aby sa moja 
sestrička vrátila na Vianoce zo 
zahraničia domov… Ježiško, vráť 
prosím dedkovi moju babičku… 
Ježiško, prajem si na Vianoce bábi-
ku, aby som sa mohla aj ja o niekoho 
starať… Milý Ježiško, prajem si, aby 
sa mal môj ocko v nebíčku dobre… 
aj takéto priania napísali detské 
ručičky a hodili ich do škatuľky 
vianočných želaní umiestnenej v 
Domčeku vianočných želaní…

Tieto riadky som sa rozhodla 
poňať neformálne a pre tento 
krát zabudnúť na strohý admi-
nistratívny štýl písania článkov, 
pretože celý sled zážitkov, reakcií 
a skúseností, ktoré vyvolalo zre-
alizovanie Domčeka vianočných 
želaní na námestí v Spišskej Belej 
si to zaslúži.

700 želaní vhodených 
do čarovného domčeka

Na začiatku stál spontánny a 
neplánovaný nápad postaviť pre 
belianske deti domček, kde by 
mohli písať svoje tajné vianočné 
priania. Slovo dalo slovo, zopár 
myšlienok vytvorilo ucelenú 
ideu, priložili sa ruky k dielu 
a v priebehu pár dní (pocitovo 
to bolo ako keby pár hodín) stál 
na námestí pri zvonici zázračný 
Domček vianočných želaní. 
Otázkou však ešte bolo, ako bude 
deťmi prijatý… Už počas samot-
nej výstavby domčeka však deti 
prichádzali s doma napísanými 
listami pre Ježiška a netrpezlivo 
sa pýtali, kedy už bude koneč-
ne otvorený, aby svoje prianie 
mohli do domčeka hodiť. To bol 
prvý signál, že ideme správnym 
smerom.

Už v prvý deň otvorenia si v 
domčeku deti doslova „podáva-
li kľučku.“ Do domčeka chodili 
detí samé, ale aj s rodičmi, ktorí 
si nápad taktiež pochvaľovali 
a vnímali ho zároveň ako istú 
atrakciu pre svoje deti. Pripra-
vené prázdne listy sa začali veľ-
kou rýchlosťou míňať a bolo ich 
treba neustále dopĺňať. Deti sa 
však vynašli a ak list v domčeku 
chýbal, svoje prianie napísali na 
vreckovku, cestovný lístok, pa-
pierový tanierik… jednoducho, 
detská kreativita nepozná hraníc. 
Bolo mi jasné, že ak to pôjde ta-
kýmto tempom, musím škatuľku 
vianočných želaní vyprázdňovať 
priebežne. Dobré rozhodnutie… 

Strávila som hodiny nad čítaním 
detských želaní. Želania sa rôz-
nili a vyvolávali emócie každého 
druhu.
Čo si teda naše belianske 

deti priali? Samozrejme, na 
prvom mieste to boli mobily, 
tablety, notebooky (to už tak 
nejako ku dnešnej dobe patrí), 
medzi tie skromnejšie patrili 
knihy, omaľovanky, fixy, bábi-
ky, hasičské a policajné autíčka, 
populárny bol snehuliak Olaf, či 
Máša a medveď. Niektoré deti 
túžili po praktických veciach 
ako oblečenie, či topánky. Iné 
to už bolo pri želaniach, ktoré 
sa do darčekového papiera za-
baliť nedajú. Medzi tie veselšie 
a radostné patrili priania typu 
„…aby sme boli všetci šťastní 
a zdraví“ alebo „…aby sa vrá-
tila pani učiteľka do školy.“ Pri 
srdci zahriali aj želania, ktoré si 
deti želali pre iných a chceli tak 
nezištne pomôcť tým, ktorí to 
potrebujú viac ako oni. Ťažšie 
sa už čítali priania, z ktorých 
bolo cítiť, že deti si už museli 
prežiť svoje trápenie. „Prajem 
si, aby už babka nemusela cho-
diť na chemoterapiu…“ alebo 
„Prajem si, aby sa mal ocko v 
nebíčku dobre…“ Spolu tak 
bolo odovzdaných približne 
700 želaní a prišiel moment, 
kedy bolo potrebné rozhodnúť, 
ktoré želania sa aj naplnia, keďže 
nie všetky bolo možné splniť.

Kto a prečo bol obdarovaný?
Ráno 22. decembra sa zišla 

pod vedením primátora Štefana 
Bieľaka „vianočná komisia“, kto-
rá rozhodovala najmä prakticky 
a zároveň ľudsky. Rozhodovanie 

nebolo jednoduché. Po šiestich 
hodinách čítania, premýšľania 
a diskutovania sa rozhodlo, že 
obdarované budú deti s rôznym 
sociálnym zázemím a uprednost-
nili sa tie skromnejšie dary.

Vianočné sane naložené 
doplna

Na obed 23. decembra som 
ešte akurát „doklepávala“ po-
sledné úpravy na darčekoch, 
keď pred domom pristavil naše 
„vianočné sane“ (v skutočnosti 
mestský passat) kolega Janko. 
Kufor sme naložili doplna, dary 
sa dali aj na zadné sedadlá, veľa 
miesta zabral najmä 120 cm dlhý 
klzák. Ok, ideme na to! V duchu 
som sa ešte obávala reakcií rodi-
čov a detí na to, čo si pomyslia, 
keď im pri dverách zazvoní cu-
dzia osoba s darčekom v rukách. 
Na moje šťastie som sa s drvivou 
väčšinou detí i rodičov poznala z 
mestských akcií a pod.

Prvý darček sa odovzdal na 
Družstevnej ulici a reakcia bola 
vynikajúca! Široký úsmev a jedno 
obrovské ďakujem od dievčatka, 
ktoré si prevzalo náš prvý dar-
ček bolo vynikajúcim štartom… 
úvodný výdych… Inak to nebolo 
ani na ulici Zimnej, „Májovke“, 
Moskovskej. Vždy rovnaká 
reakcia: Rozžiarené oči, veeeľ-
ký úsmev, ruky sa načiahli po 
darčeku, potom prišlo hlasné 
Ďakujem, dvere sa zabuchli a 
už bolo počuť len detský šťastný 
krik. Mnoho detí sme zastihli pri 
vianočnom upratovaní s metlou, 
vysávačom či utierkou v ruke. 
Fajn pocit, keď viete, že darček 
ide do ruky takýmto šikovným 
a pracovitým deťom.

Teta a pre mňa darček nemáte?
Odovzdávajúc darčeky na 

Hviezdoslavovej ulici som na-
trafila na hlúčik malých dievčat. 
Niesla som darček pre Lenku. 
V tom sa mi prihovorí jedno 
z dievčatiek: „Teta a pre mňa 
darček nemáte? Ja som si tiež 
napísala v Domčeku vianočných 
želaní svoje prianie.“ Zovrelo mi 
hrdlo a v duchu som rozmýšľala 
ako tomu dieťaťu musím pove-
dať: „Nie, nemám.“ Dievčatko 
sa na mňa so smutnými očami 
zadívalo a vraví: „Volám sa 
Stanka, pozrite sa, či ho pre 
mňa nemáte.“ Napadlo mi, že 
v kufri sa naozaj darček pre ne-
jakú Stanku nachádza. Náhoda 
(Ježiško?) to zariadila tak, že 
som na ulici natrafila presne na 
Stanku, ktorej bol darček určený. 
Stanka si svoj darček uchmatla a 
s behom utekala po ulici kričiac: 
„Ja som dostala darček! Ja som 
dostala darček!“ … neopísateľný 
moment, kedy ste si na milión % 
istá, že robíte správnu vec, aj pri 
predstave, že ste balili darčeky do 
tretej rána.

Po chvíli sa k našej posádke 
pridala kolegynka Anička, ktorá 
mnoho z navštívených rodín 
pozná. Pozná ich rodinné príbe-
hy, radosti i starosti. Anička sa 
zároveň rozhodla pomôcť aj inou 
formou a do vianočných saní pri-
budol aj balíček s oblečením, ktorý 
si pripravila pre jednu rodinku. 
Išlo sa ďalej, ulica Osloboditeľov, 
Kúpeľná, Slnečná, Štefániková, 
Mierová… všade rovnaká bi-
lancia. Radosť a šťastie, či už tá 
detská alebo rodičovská. Neraz 
sme zahliadli v tvárach dospelých 
slzičku dojatia.

Kroky nás zaviedli aj na ulicu 
Weberovú, kde sme mali taktiež 
odovzdať jeden darček. Zastavili 
sme pre domčekom, podišli ku 
dverám a zazvonili. Neotváral 
nikto. V snahe doručiť každý 
jeden darček sme zabúchali aj 
na okno, v ktorom sa svietilo. 
Začuli sme šuchot a všimli si, že 
niekto ide k dverám. Keď sme sa 
pani s turbanom na hlave pred-
stavili, s úsmevom na perách 
(našťastie) nás však vyviedla z 
omylu a poslala o ulicu ďalej… 
ó áno, v tej tme sme zastavili 
pred cudzím domom. Týmto 
sa ospravedlňujeme pani, ktorú 
sme vytiahli z vane.

Domček vianočných želaní plnil detské priania
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52 odovzdaných darov
Na sklonku večera nám ostalo 

dva a pol nedoručeného balíka. 
Prečo pol balíka? Jedným zo že-
laní bol aj autogram od speváčky 
Márie Čírovej. Aj Mária ukázala, 
že má srdce na správnom mieste 
a autogram poslala poštou. List 
s autogramom nestihol prísť do 
štvrtku a v piatok, v deň keď sa 
rozdávali darčeky, sme už mali 
na úrade voľno. Voľno však ne-
odradilo kolegynku Janku, aby si 
v piatok poobede vystála na po-
šte dlhý rad a ďalšie šťastie pre 
nás, list s autogramom naozaj do 
Spišskej Belej došiel.

24. decembra som neodolala 
a odovzdala aj posledné tri dar-
čeky, ktoré svojich adresátov v 
piatok nenašli. Posledné čo som 
počula bolo detské „Juchúúúúú-
úúúúú.“ Zadosťučinenie pre nás 
všetkých, ktorí sme sa podieľali 
na realizácii Domčeka vianoč-
ných želaní.

16 odovzdaných poukážok
Okrem darov, ktoré mali 

konkrétnu podobu, sa niektoré 
deti obdarovávali aj poukážka-
mi na nákup školských potrieb, 
oblečenia a iných praktických 
vecí. Takýmto spôsobom sa po-
mohlo v niektorých prípadoch 
aj niekoľkým súrodencom naraz. 
A aj tu bola radosť preveliká. Na 
nákupy som chodila s deťmi 
osobne a zážitok to bol v skutku 
mimoriadne milý. Vidieť deti ako 
dostali možnosť, poniektoré snáď 
aj prvý krát v živote, voľného 
výberu napr. dosky na zošity, či 
nohavíc, bolo ozaj roztomilé. 

Za mňa hovorím, že Domček 
vianočných želaní je unikátna 
myšlienka, ktorá si jednoznačne 
musí nájsť v Spišskej Belej tradí-
ciu. Napriek tomu, že sme poteši-
li mnoho detských duší, je tu ešte 
stále mnoho tých detí, ktoré si to 
zaslúžia rovnako. A verte mi, je 
ich skutočne mnoho.

Verím, že o rok štartujeme ur-
čite znovu a ak sa chcete pridať 
a myšlienku podporiť (finančne 
alebo materiálne), ste vítaní. 
Veď Vianoce sú obdobím, kedy 
sa majú ľudia spájať a navzájom 
si plniť priania. Alexandra

PREČO DAROVAŤ KRV?
-  darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situ-

ácie 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 12. 2. 2017 (nedeľa)

od 9.00 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 nepod-

stúpil 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 naj-
skôr 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 da-

rovať krv, 
 - odoberie sa Vám krv vzorka na rýchle vyšetrenie
 -  pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 

ml krvi 

VALENTÍNSKA 
KVAPKA KRVI

Nový rok 2017 privítala Spiš-
ská Belá tradičným ohňostrojom 
nad zvonicou na spišskobelian-
skom námestí. Svetelnú šou, 
ktorá trvala približne desať mi-
nút, si na prelome rokov prišlo 
na námestie pozrieť aj napriek 
mínusovým teplotám približne 
päťsto ľudí. Poslednú hodinu 
starého roka návštevníkom sprí-
jemňovala diskotéka v podaní DJ 

Silvestrovské oslavy na námestí

24. 11. 2016 sa žiaci ôsmeho 
ročníka ZŠ J. M. Petzvala zúčast-
nili aktivity Živá knižnica, ktorú 
zorganizovalo Expression o. z. 
a uskutočnila sa vo FaceClube.

Témou tejto aktivity bolo 
dobrovoľníctvo a “živými 
knihami” boli dobrovoľníci 
z FaceClubu – Rastislav Krem-
paský, Denisa Boďová a Matej 
Knieszner. Žiaci mali taktiež 
možnosť vypočuť si zahranič-
ných dobrovoľníkov, ktorí sú 
na Slovensku na tzv. Európskej 
dobrovoľníckej službe. (Týmito 
boli Pedro z Portugalska a Je-
vgenij z Lotyšska).  Európsku 
dobrovoľnícku službu vykoná-
vajú v Trstenej v občianskom 
združení V. I. A. C. – Inštitút 

Živá knižnica
pre podporu a rozvoj mládeže. 
Žiaci sa mohli dobrovoľníkov 
opýtať na všetko, čo ich zaujíma 
a dozvedeli sa nielen o spôsobe 
vykonávania dobrovoľníckej 
práce u nás a v zahraničí, ale 
aj o skúsenostiach a zážitkoch 
zúčastnených dobrovoľníkov. 
Získali aj informácie o tom, 
aké sú podmienky zapojenia sa 
medzi dobrovoľníkov.Spolu so 
žiakmi sa tejto aktivity zúčast-
nili aj riaditeľka ZŠ J. M. Petzvala 
Mgr. Anna Rothová, výchovná 
poradkyňa Mgr. Dagmar Popo-
vičová, Mgr. Marta Kováčiková 
a Mgr. Dagmara Buricová. Kni-
hovníčkou na tejto akcii bola 
Natália Krišandová.

Mgr. Dagmara Buricová

Maroša a pre všetkých bol pri-
pravený primátorský punč. Po 
novoročnom ohňostroji si všetci, 
ktorí prišli na námestie osláviť 
príchod nového roka, vypočuli 
slovenskú hymnu, hymnu EÚ a 
novoročný príhovor primátora 
mesta Štefana Bieľaka. Násled-
ne opätovne patrili prvé hodiny 
roka 2017 uvoľnenej tanečnej 
zábave.
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Prof. Dr. Ing. Jozef Maximili-
án Petzval sa narodil 6. januára 
1807 v Spišskej Belej Jánovi Krs-
titeľovi a Zuzane Petzvalovým. 
Absolvoval štúdiá na gym-
náziu v Podolínci, Levoči, na 
lýceu v Košiciach a univerzite v 
Pešti.  Ponuka pracovnej pozície 
profesora vyššej matematiky ho 
zaviedla na Viedenskú univer-
zitu, kde prednášal 40 rokov 
matematiku. Popri matema-
tike, akustike a iným vedám, 
osobitnú pozornosť venoval 
optike, kde sú najvýznamnejšie 
jeho výpočty fotografických ob-
jektívov. V roku 1840 dokončil 
návrhy dvoch objektívov – por-
trétového a krajinkárskeho (tzv. 
ortoskopu). V odborných i 
laických kruhoch prívržencov 
fotografie je meno Petzvala 
dobre známe po celom svete a 
slovné spojenie „Petzvallens´” 
(Petzvalova šošovka) sa dodnes 
skloňuje s patričnou úctou. 

Petzvalov vynález objektí-
vov má mimoriadny svetový 
význam. Objektív, ktorý skon-
štruoval vďaka presným vý-
počtom v roku 1840, umožnil 
16-násobne vyššiu priepustnosť 
svetla. To v praxi znamenalo, že 
samotná expozícia fotografickej 
platne trvala menej ako minútu 
(predtým 5 až 30 minút), preto 
je Petzval pokladaný za zakla-
dateľa modernej optiky. Ďalej 
navrhol konštrukcie osvetľova-
cích a premietacích prístrojov, 
dvojoký ďalekohľad, zrkadlovú 
Petzvalovu lampu, kde je maxi-
málne možné využitie svetelnej 
energie, zdokonalil mikroskop. 
V dnešnom článku, ktorý je ve-

Pred 210 rokmi sa v Spišskej Belej narodil svetoznámy 
vynálezca, fyzik a matematik Jozef Maximilián Petzval

novaný výročiu jeho narodenia, 
sa vám pokúsime predstaviť 
osobnosť Petzvala trochu inak 
a okrem najzaujímavejších fak-
tov z jeho života sa dozviete aj 
to, že Petzvalov vynález ani v 
súčasnosti nepatrí len do múzea, 
ale práve naopak, je po ňom ob-
rovský dopyt aj dnes.

Vedeli ste že…?
okrem Jozefa Maximiliána 

sa dňa 6. januára narodili aj jeho 
bratia Nestor Aemilianus (1804) 
a Otto Baltazár (1809)? Bratov v 
Spišskej Belej preto nazývali aj 
Traja králi Petzvali.

Jozef Maximilián Petzval 
bol vyznamenaný Rádom 
Františka Jozefa? Boli ním od-
meňovaní občania monarchie 
aj cudzinci za zásluhy o rozvoj 
priemyslu, techniky, poľno-
hospodárstva, vedy, kultúry a 
umenia, rovnako ako za záslu-
hy o duchovný rozvoj národov, 
humanitnú a charitatívnu čin-
nosť, ako aj reprezentáciu ríše 
v zahraničí.

mu bol udelený šľachtický 
titul JosefRitter von Petzval a do-
stal titul dvorného radcu?

v Maďarsku bola založe-
ná pamätná Cena Jozefa Ma-
ximiliána Petzvala – ocenenie 
pokrokov dosiahnutých na 
poli optiky, akustiky, filmovej 
a videotechnológie, jemnej me-
chaniky, fotochémie a divadelnej 
technológie?

v mnohých slovenských 
mestách, v Budapešti a Viedni 
sú ulice nesúce jeho meno?

na mesiaci sa nachádza 
kráter s priemerom cca 70 km 

pomenovaný po J. M. Petzva-
lovi, rovnako ako aj planétka 
objavená v roku 1980 českým 
astronómom Antonínom Mr-
kosom?

na jeho počesť bola vytvo-
rená k 150. výročiu jeho naro-
denia Eduardom Odehnalom 
divadelná hra opisujúca jeho 
život a dielo?

Petzvalov portrétny ob-
jektív ostal svojou svetelnosťou 
neprekonaný 60 rokov?

prepočítal optiku mikro-
skopu a Galileiho ďalekohľadu, 
z ktorého sa neskôr odvodili 
vojenské a turistické ďale-
kohľady?

vypracoval princíp diva-
delného ďalekohľadu aj nový 
typ zväčšovacieho a projekčného 
prístroja?

skonštruoval prenosný 
reflektor na osvetľovanie 
predmetov až do vzdialenosti 
2,65 km?

vynikal v riešení algebraic-
kých a diferenciálnych rovníc?

skonštruoval klavír, kto-
rého klávesnica obsahovala tri 
rady klávesov a harfogitaru?

sa zaoberal balistikou a 
podľa vlastných výpočtov skon-
štruoval nový druh pušky?

Petzvalove objavy prispeli 
k rozvoju astrofotografie a bol 
autorom prvých radových sní-
mok jednotlivých fáz Mesiaca?

patril k zakladajúcim čle-
nom Fotografickej spoločnosti 
vo Viedni (Photographische 
Gesellschaft Wien)?

sa zaoberal teóriou hudby 
a akustiky? Zostavil kvadra-
tickú rovnicu kmitočtu strún 

a vytvoril matematickú teóriu 
hudobných nástrojov.

sa prvýkrát oženil vo veku 
62 rokov?

Fenomén Petzval ožíva 
po viac ako sto rokoch

Petzvalovo sklo síce nedo-
káže konkurovať súčasným 
vynálezom z technologického 
hľadiska, jeho jedinečnosť však 
tkvie úplne inde. Aktuálny dopyt 
po Petzvalovom objave spočíva 
v módnom trende, ktorý určil 
reklamný a módny priemysel, 
doba retro dizajnu a hipsterskej 
subkultúry. Ošiaľ za fotografic-
kými sklami z 19. storočia zašiel 
tak ďaleko, že ceny historických 
exponátov začali cenovo konku-
rovať tým súčasným. Petzvalov 
vynález sa vďaka startupovej 
kampani firmy Lomography 
dočkal redizajnu a začal sa opäť 
vyrábať. Na jeho výrobu sa 
vďaka tejto kampani vyzbieralo 
až jeden a štvrť milióna dolárov 
(prispelo viac ako tritisíc darcov). 
RedizajnovanýPetzvallens´si 
môžete zakúpiť online na strán-
ke https://shop.lomography.com/
en/lenses.

V Spišskej Belej je v rodnom 
dome J. M. Petzvala zriadená 
vysunutá expozícia dejín foto-
grafickej a kinematografickej 
techniky Slovenského technic-
kého múzea v Košiciach. Ulica, 
na ktorej múzeum nachádza, 
nesie hrdo meno po svojom 
slávnom niekdajšom obyvate-
ľovi – Petzvalova ulica. J. M. 
Petzval zomrel 17. 9. 1891. Je 
pochovaný na Centrálnom cin-
toríne vo Viedni.
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V deň osláv sv. Antona 
Pustovníka, patróna mesta, 15. 
januára 2017 usporiadala dy-
chová hudba Belančanka pod 
vedením Júliusa Zentka fašian-
gové popoludnie v priestoroch 
rímsko-katolíckeho farského 
úradu. 

V úvode privítal všetkých 
účinkujúcich i tých, ktorí sa 
prišli s Belančankou zabaviť 

hostiteľ podujatia Peter Petrek, 
správca rímsko-katolíckej far-
nosti v Spišskej Belej, ktorý bol v 
minulosti sám členom belianskej 
dychovej hudby a hral na trúb-
ku. Hosťom akcie, bol aj opát 
Ambróz Martin Štrbák, ktorý 
poctil svojou návštevou Spišskú 
Belú práve pri príležitosti osláv 
sv. Antona Pustovníka a v tento 
deň aj celebroval slávnostnú bo-

hoslužbu. Ako fanúšik dychovej 
hudby a zároveň aj aktívny hráč 
na trombón si nenechal ujsť as-
poň začiatok akcie.

Dychová hudba Belančan-
ka si medzi seba premiérovo 
pozvala aj dve ďalšie hudobné 
telesá pôsobiace v Spišskej Belej 
– Ľudovú hudbu Podtatranec i 
spevácky zbor Belan a spolu vy-
tvorili neopakovateľný hudobný 

zážitok pre všetkých zúčastne-
ných. Ako sa na správnu fašian-
govú zábavu patrí, publikum sa 
k mnohým skladbám spevácky 
pridalo a v spoločenskej sále na 
farskom úrade to dýchalo prí-
jemnou atmosférou a dobrou 
náladou. A my len dúfame, že 
aj toto podujatie sa časom pridá 
medzi ostatné tradičné podujatia 
organizované v Spišskej Belej.

Vláda SR chce zmeniť para-
metre pri výstavbe nájomných 
bytov tam, kde je to potrebné, ale 
aj zvýšiť limity pre mestá a obce, 
od ktorých musia nakupovať cez 
Elektronický kontraktačný sys-
tém (EKS). 

Aj na týchto témach sa do-
hodli predseda vlády SR Robert 
Fico a zástupcovia ZMOS-u, kto-
rí sa stretli 11. januára 2017 na 
pracovnom obede v Bratislave. 
ZMOS zastupovali M. Sýkora, J. 
Dvonč, Š. Bieľak, Ľ. Lorincz, M. 
Muška a J, Turčány.  

Predseda vlády pripomenul, 
že štát pri nájomných bytoch 
poskytuje obciam a mestám 
nenávratný príspevok okolo 30 
percent, zvyšných 70 percent si 
obce a mestá berú zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. “Do-
hodli sme sa, že aj v mene vyššej 
mobility pracovnej sily zmeníme 
parametre a tam, kde budeme cí-
tiť, že nájomné byty by sa mali 
stavať viac a rýchlejšie, tam bude 
podpora zo strany štátu väčšia,” 
avizoval premiér.

Obciam a mestám chce vyjsť 
v ústrety aj pri verejnom obsta-
rávaní. V roku 2015 odhlasoval 
parlament zmenu zákona tak, 
že napr. obce a mestá musia 

Všetky belianske hudobné telesá sa spojili, aby prispeli 
k fašiangovej nálade v meste

ZMOS na rokovaní s predsedom vlády SR
nakupovať cez EKS, až keď ide 
o zákazku od 5 000 eur vyššie. 
Dovtedy bola hranica stanove-
ná na 1 000 eur. Podľa R. Fica sa 
bude ďalej zvyšovať. “Pôjdeme 
ešte ďalej s tým, že je potrebné 
vymedziť si podmienky, ktoré 
budú zodpovedať potrebám 
miest a obcí,” vysvetlil.

Vláda a ZMOS chcú 
zároveň pristúpiť k 
novelizácii zákona o 
obecnom zriadení. 
“Máme veľa si-
tuácií v obciach 
a mestách, ktoré 
nie sú v zákone 
riešené. Napr. sú 
obce, kde nikto 
nechce byť starosta, 
či obce s tak malým 
počtom obyvateľov, že na 
to budeme musieť zákonným 
spôsobom reagovať,” povedal 
predseda vlády.

Na programe je aj posilnenie 
sociálneho statusu starostov a 
primátorov. “Stretávame sa s 
príbehmi, kedy viacnásobný 
starosta skončí vo funkcii rok či 
dva pred dôchodkovým vekom. 
Všetci uznáme, že ľudia, ktorí 
pracujú v takejto sfére, sa veľmi 
ťažko zaraďujú do pracovného 

života. Preto sa treba pozrieť na 
ich dôchodkové zabezpečenie, 
aby sa posilnil ich sociálny sta-
tus,” myslí si R. Fico.

V súvislosti s cestami padla 
na rokovaní myšlienka, či nevy-
tvoriť spoločný cestný fond, do 
ktorého by prispievali mestá, 
obce a štát. Išlo by o peniaze 

na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií a ciest II. a 

III. triedy.
Predseda vlá-

dy uznal, že 
vzhľadom na 
dobré hospo-
dárenie miest a 
obcí majú obecné 
pokladnice viac 

peňazí, ako v mi-
nulosti. Vláda a ZMOS 

sa preto dohodli na udr-
žaní finančného vzorca, podľa 
ktorého si 70 percent z dane z 
príjmu fyzických osôb berú obce 
a mestá a 30 percent patrí VÚC. 
“Z tejto dane nemá štát jediné 
euro,” povedal premiér.

Otvorenou je ešte otázka zvy-
šovania platov pedagogických 
zamestnancov v materských 
školách, centrách voľného času, 
školských kluboch detí či základ-
ných umeleckých školách. Tieto 

zariadenia patria pod originálne 
kompetencie miest a obcí a ich 
chod je platený z podielových 
daní miest a obcí.

Šéf ZMOS-u Michal Sýkora 
upozornil, že vo februári bude 
zasadať Rada ZMOS-u, kde 
je Plavčan pozvaný. “To, čo 
podpíšeme v kolektívnom vy-
jednávaní, to platí. Ostatné veci 
v priebehu roka vieme len veľmi 
ťažko realizovať, pretože mestá 
a obce majú svoje rozpočty 
schválené ešte v závere pred-
chádzajúceho roka. Môžeme sa 
dohodnúť, ale tak, že Plavčan 
nájde peniaze, ktoré presunie 
mestám a obciam,” dodal.

Predseda vlády na mar-
go vzťahov medzi vládou a 
ZMOS-om uviedol, že boli 
vždy korektné, štandardné a 
založené na princípe vzájomnej 
dôvery. Čo si povieme, to platí. 
Uvedomujeme si, čo starostovia 
a primátori robia pre kvalitu ži-
vota. Stretnutie bolo štartovacie 
na tento rok. Čakajú nás tri 
mesiace tvrdej roboty, najmä 
legislatívnej, a verím, že na sne-
me ZMOS-u v máji 2017 budeme 
môcť konštatovať ďalší posun v 
kvalite vzťahov medzi štátom a 
samosprávou,” uzavrel.
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Primátori a starostovia na 
Slovensku sú pre prezidenta SR 
Andreja Kisku inšpiráciou pre 
jeho vlastnú prácu a poslanie, 
pretože vďaka stretnutiam s 
nimi a ľuďmi v mestách i obciach 
môže lepšie rozumieť, čo trápi 
Slovensko. Prezident to uviedol 
dňa 11. januára 2016 pri prijatí 
zástupcov Združenia miest a 
obcí Slovenska (ZMOS) v Pre-
zidentskom paláci v Bratislave. 
Tohto prijatia sa zúčastnil aj pri-
mátor nášho mesta Štefan Bieľak 
(ako podpredseda ZMOS-u).

Príhovor prezidenta SR 
Andreja Kisku

„Dovoľte mi na úvod zapriať 
vám, ale i ľuďom v mestách 
a obciach, z ktorých prichádza-
te, úspešný rok 2017. Spoločne si 
želajme, aby to bol rok dobrých 
správ pre samosprávy ale aj pre 
celú našu krajinu.

Z našich novoročných stret-
nutí už je milá tradícia. Myslím 
si, že takéto príjemné prijatie je 
to najmenej, čo ako prezident 
môžem urobiť, aby som vyjadril 
rešpekt — k vám, k vašej práci, 
k ľuďom zo všetkých kútov Slo-
venska, ktorých reprezentujete. 
Ale aj k práci vašej organizácie, 
ktorá je jedným z najdôležitej-
ších hlasov vo verejnej diskusii 
o výzvach, ktorým naša krajina 
čelí a o riešeniach problémov, 
ktoré už neznesú ďalší odklad.

Zároveň toto dnešné stret-
nutie považujte, prosím, aj za 
prejav môjho osobného poďa-

kovania mnohým z vás za to, že 
ste počas roka pri mojich cestách 
po Slovensku nielen pozornými 
hostiteľmi, ale zároveň ste zdro-
jom inšpirácie pre moju vlastnú 
prácu a poslanie. Pretože práve 
vďaka stretnutiam s vami, s ľuď-
mi   vo vašich mestách a obciach 
môžem lepšie rozumieť tomu, čo 
nás trápi. A čo si vyžaduje nielen 
vaše nasadenie, ale aj sústredenú 
pozornosť štátu a jeho centrál-
nych inštitúcií.

Viem, že mnohé problémy 
spravovania vecí verejných, 
s ktorými musíte  zápasiť vo 
svojej práci, majú už charak-
ter chronického ochorenia. A 
väčšina z nich súvisí s tým, 
že v histórii rozhodnutí o de-
centralizácii bol len málokedy 
rozsah právomocí a povinností 
pre samosprávy sprevádzaný 
adekvátnym finančným zabez-
pečením ich výkonu. Platí to pre 
mnohé oblasti od vzdelávania 

našich detí  až po starostlivosť 
o našich seniorov.

Na druhej strane som na mo-
jich cestách videl veľa skvelých 
príkladov, ako je možné riešiť 
aj tie najvypuklejšie problémy. 
Bolo obdivuhodné vidieť, ako 
niektorí starostovia dokážu 
pracovať s rómskou komuni-
tou. V skutočnosti nepoznám 
prakticky obec alebo mesto, 
kde by za pozitívnymi a dlho-
dobými výsledkami  vo vzťahu 
k Rómom nestál v prvom rade 
starosta alebo primátor.

Tiež ma veľmi potešili príkla-
dy efektívnejšieho poskytovania 
služieb obyvateľom, výbornej 
spolupráce s podnikateľmi či 
charitatívnymi organizáciami. 
A za týmto stojíte vy, pričom v 
mnohých prípadoch sa nemôže-
te ani oprieť o kvalitne priprave-
né zákony a podmienky, ale len o 
Vaše vlastné úsilie a snahu zlep-
šiť život našim občanom. Za to 

Vám patrí moja úcta a vďaka.
Vo svojom príhovore k obča-

nom na Nový rok som povedal, 
že tento roku bude pre Sloven-
sko čosi ako rokom pravdy. A 
mal som na mysli to, ako sa 
nám doma podarí vysporiadať 
s problémami alebo nedostat-
kami, ktoré máme objektívne 
a ktoré ľudia takto pociťujú. 
Želám Slovensku v tomto sme-
re úspešný a užitočný rok. Pri 
mnohých týchto výzvach bude 
veľmi dôležitý práve váš hlas.

Viete, že neustále hovorím 
o školstve, v ktorom hráte mi-
moriadne dôležitú úlohu ako 
zriaďovatelia základných škôl. 
Myslím si, že tento rok bude ro-
kom pravdy  o tom, čo z ambici-
óznych plánov sa podarí naozaj 
urobiť — a som presvedčený,  že 
veľmi dôležitý bude váš kritic-
ký a praktický hlas. Vo verejnej 
diskusii, ale najmä pri politickej 
podpore tých opatrení, ktoré na-
ozaj dokážu vzdelávanie našich 
detí posunúť do 21. storočia.

Myslím si, že bude potrebné 
oveľa hlasnejšie a oveľa viac 
hovoriť nielen o nákladoch a 
finančných dlhoch v našom 
zdravotníctve, ale aj o inom 
veľkom dlhu voči pacientom 
na Slovensku — o primeranej 
kvalite a porovnateľnej dostup-
nosti zdravotnej starostlivosti vo 
všetkých regiónoch, bez ohľadu 
na to, kde človek žije. Je to prob-
lém, o ktorom počúvam azda 
najviac, keď na mojich pracov-
ných cestách diskutujem s vami, 
predstaviteľmi samosprávy, ale 
aj s vašimi obyvateľmi.

Vážené dámy, vážení páni,
myslím si, že v roku 2017 

by sme sa nemali báť otvárať 
naozaj veľké a naozaj dôležité 
témy, ktoré nás spoločne trápia. 
O školstve, o zdravotníctve, o 
zlepšení situácie v rómskych 
komunitách, o pomoci ľuďom v 
regiónoch, ktoré trápi vyľudňo-
vanie, odchod mladých,  nedo-
statok pracovných príležitostí, 
nedostatok možností na kvalitný 
a plnohodnotný život.

Taký, aký si ľudia v mo-
dernej a v zásade ekonomicky 
prosperujúcej krajine skutočne 
zaslúžia. Viem, že ZMOS bude 
tak ako doteraz, veľmi aktívnym 
účastníkom takýchto diskusií. 
Pevne verím, že sa nám spoloč-
nými silami podarí dospieť aj k 
dobrým riešeniam.“

Prezident Andrej Kiska prijal zástupcov slovenských miest a obcí
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Gregor Horváth-Stančič 
(Gregor Horvath-Stansith), 
najznámejší člen z rodiny sied-
mich generácii strážskych Ho-
tváth-Stančičovcov, bol synom 
baróna Marka Horváth-Stančiča. 
Marko Horváth-Stančič, pôvo-
dom z chorvátskeho Gradecu, 
dostal Strážky v roku 1551 za 
zásluhy pri obrane hradu Sihoť 
v protitureckých bojoch ako do-
náciu od Ferdinanda I. Gregor 
bol jeho jediným synom.

Gregor Horváth-Stančič sa 
narodil 1. augusta 1558 v Kör-
mend (Maďarsko). S manželkou 
Eufrozínou, rod. Semberiovou 
mal 3 dcéry a 2 synov. Gregora 
Horváth-Stančiča pozná minu-
losť i prítomnosť ako význam-
ného náboženského spisovateľa, 
župného hodnostára a dejateľa 
evanjelickej cirkvi, zakladateľa 
šľachtického gymnázia v Stráž-
kach, prívrženca a podporova-
teľa reformácie a starostlivosti 
o záchranu umeleckých a his-
torických pamiatok.

Po absolvovaní domácich 
škôl odišiel mladý Gregor na 
radu svojho tútora Szényiho 
študovať najprv na akadémiu 
v Strasburgu, neskôr študoval 
aj vo Wittenbergu, Padove, 
Ženeve a Bazileji. Po úspešnom 
zakončení tamojších štúdií 
navštívil Francúzsko, Anglicko 
a Taliansko. Po svojom návrate 

zostal milovníkom vied a ako 
prejav tejto lásky k vedám sa 
rozhodol založiť v Strážkach 
školu. Na vlastné náklady tak 
vybudoval školu (1584), kde sa 
staral s veľkým zápalom o svo-
jich zverencov, zhromažďoval 

vedcov a sám aj vyučoval dia-
lektiku, etiku a rétoriku. Táto vý-
znamná humanistická škola pre 
mladých šľachticov, sa čoskoro 
presadila popri evanjelických 
školách v Kežmarku a Levoči. 
Mala charakter gymnázia so 
snahou o jej povýšenie na vyso-
kú školu. Vyučoval na nej okrem 
učencov prizývaných z Nemec-
ka, aj známy autor slovenských 
duchovných piesní a neskorší 
superintendent evanjelickej 
cirkvi Eliáš Láni. Súčasťou 
“GymnasiumNehrense” čiže 
Gregorom založenej akadémie 
v Strážkach bola tiež jedna 
z najlepšie vybavených knižníc 
vtedajšieho Uhorska. Podľa 
smútočnej reči, ktorú prednie-
sol Mikuláš ErhardDalhemius 
z príležitosti úmrtia Eufrozíny, 
manželky Gregora, venoval na 
podporu vied a na výchovu 
mládeže každoročne šesťsto 
zlatých.

V rokoch 1590 – 1592 bol 
spišským podžupanom. Zasa-
hoval do dobových teologic-
kých sporov v protestantských 
cirkvách, najmä do zápasov 
okolo Formula Concordiae, 
ktorej bol zástancom. Svoje 

názory prezentoval na kolok-
viu v júni 1591 v Csepregu, 
v decembri 1595 a v januári 
1596 v Kežmarku v niekoľkých 
polemických spisoch v boji s tzv. 
kryptokalvinizmom, najmä 
s kežmarským farárom Šebasti-
ánom Lamom. V týchto sporoch 
odmietal odstraňovanie umelec-
kých artefaktov z evanjelických 
chrámov a usiloval sa o ich zá-
chranu, preto je považovaný za 
jedného z predchodcov starost-
livosti o záchranu umeleckých 
a historických pamiatok.

Gregor Horváth-Stančič 
zomrel 15. januára 1597 v Stráž-
kach (dnes mestská časť Spišská 
Belá). Po jeho predčasnej smrti 
pokračoval v tejto činnosti 
jeho syn Baltazár (1596 – 1678), 
ktorý bol v rokoch 1622 – 1624 
spišským podžupanom. Rodina 
udržiavala gymnázium približ-
ne 127 rokov. Až do konca 18. 
storočia bola na Spiši známa 
dobročinnou a mecénskou čin-
nosťou, z ktorej treba na prvom 
mieste spomenúť podporu kež-
marského lýcea, a to peňažnými 
i knižnými darmi.

Začiatkom 18. storočia zničil 
kaštieľ požiar, v dôsledku čoho 
v roku 1711 zanikla aj šľach-
tická škola. Po vymretí rodu 
Horváth-Stančič prešiel kaštieľ 
do majetku rodiny Szirmay-
ovcov a neskoršie ho sobášmi 
získali rodiny Medňanských 
a Czóbelovcov.

Najvýznamnejšie osobnosti 
v rodine patrili k intelektuálom. 
Okrem toho, že boli význam-
nými spišskými zemepánmi, 
takmer v každej generácii sa na-
šiel niekto, kto sa stal spišským 
podžupanom, viacerí pôsobili aj 
v súdnictve ako tabulárni sudco-
via, no aj ako školskí a cirkevní 
inšpektori. Tak ako spišská 
šľachta vo všeobecnosti, aj 
oni sa vyznačovali jazykovou 
erudovanosťou, a to na veľmi 
vysokej úrovni aj v porovnaní 
so šľachtou v celouhorskom me-
radle. Práve s tým súvisel fakt, 
že predstavitelia tohto rodu mali 
široký kultúrny rozhľad. Od 16. 
storočia patrila rodina k stúpen-
com protestantizmu a tento fakt 
rozhodol o zameraní vzdelania 
na Nemecko, takže ovplyvnil 
aj celkovú kultúrnu orientáciu 
rodiny.

V roku 2016 Mesto Spišská 
Belá získalo na obnovu rene-
sančnej zvonice v centre mesta 
dotáciu 15 tis. EUR. 

K tejto sume z vlastného roz-
počtu pridalo ešte niečo vyše 6 
tis. EUR a kompletne opravilo 
strechu zvonice. Na historickej 
pamiatke je potrebné opraviť 
ešte fasádu, ktorú už mesto 
začalo opravovať v minulom 
roku. Na pokračovanie tejto 
obnovy sa mesto snaží získať 
dotáciu z Ministerstva kultúry 
SR vo výške 46 tis. EUR a preto 
mesto pripravilo a ešte koncom 
minulého roka podalo projekt 

Pripomíname si 420. výročie úmrtia Gregora Horváth-Stančiča 
– zakladateľa šľachtického gymnázia v Strážkach

Podaný ďalší projekt na 
pokračovanie obnovy mestskej 
zvonice

v rámci programu Obnovme 
si svoj dom. Odhadované 
celkové náklady sú vo výške 
56 tis. EUR a rozdiel by mesto 
hradilo z vlastného rozpočtu. 
V prípade úspešnosti tohto 
projektu by sa oprava zvonice 
ukončila do konca roka 2017. 
Výsledok hodnotenia projektu 
by mal byť známy v priebehu 3 
- 4 mesiacov.

Renesančná zvonica v 
Spišskej Belej bola postavená 
majstrom Ulrichom Matererom 
v roku 1598. Za národnú kultúr-
nu pamiatku bola vyhlásená v 
roku 1963.

www.spisskabela.sk
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Ako minulý rok, aj tento 
rok vám prinášame prehľad 
najobľúbenejších mien za uply-
nulý rok. Nastali v poslednom 
rebríčku nejaké zmeny? Dostali 
sa na popredné priečky aj tento 
rok Matúš a Marko, či Laura 
a Karolína?

Rodičia v Spišskej Belej boli 
v minulom roku veľmi krea-
tívni. V mestskej kronike sa 
objavili jednak mená, ktoré na 
svojho nového hrdého nositeľa 
čakali dlho alebo sa doposiaľ 
nezaznamenali v Spišskej Belej 
vôbec.

Absolútnym víťazom 
u chlapčenských mien je Matej, 
toto meno dostali v Spišskej Be-
lej štyria chlapci. Za ním nasle-
duje Martin, Mathias, Michal, 
Marko, Adam, Timotej a Jakub. 
Zaujímavé je, že u najpopulár-
nejších chlapčenských mien 
prevládajú tie, so začiatočným 
písmenom M (ako aj minulý 
rok). Dievčenské pokolenie má 
dve víťazky a to Karin a Dianu. 
Toto meno dostali tri dievčatká 
z každého mena. Medzi obľú-
benými dievčenskými menami 
sa nachádza Paulína, Nikola, 
Adela, Ema a Nela.

V súboji tradičné verzus me-
nej používané mená sa dá kon-
štatovať, že Beľania sa v tomto 
roku priklonili viac k tradič-
ným slovenským menám. Na 
detských ihriskách v Spišskej 
Belej sa tak už čoskoro budú 
hrať Dorotka, Alžbetka a Zuz-
ka spolu so Stefani, Elissou, či 
SaskiouMiou. A futbal si spolu 
zahrajú Tadeáš, Jakub a Vojtech 

napríklad s Mathiasom, Hugom 
či Nikolasom.

Teší nás, že pôrodnosť oproti 
minulému roku stúpla a do ra-
dov spišskobelianskychobčian-
kov sa pridalo osemdesiatštyri 
novonarodených detičiek. Opro-
ti roku 2015, kedy sa v Spišskej 
Belej narodilo šesťdesiatšesť 
detí, to bolo tento krát o osem-
násť viac.

V súboji pohlaví dominuje 

jednoznačne to ženské s poč-
tom 46 narodených dievčat. 
Rok 2016 otvorila svojim na-
rodením Dianka a uzavrela ho 
malá Eliška. V Spišskej Belej 
sa v roku 2016 narodili jedny 
dvojičky – Samko a Lilianka. 
Najviac detí, celkom 13, sa 
narodilo v auguste.

Všetkým naším malým prí-
rastkom v Spišskej Belej prajeme 
veľa zdravíčka a lásky.

Pri príležitosti osláv sv. Anto-
na Opáta a Pustovníka, patróna 
mesta Spišská Belá, sa konala 15. 
januára 2017 v doobedňajších 
hodinách bohoslužba v rím-
skokatolíckom kostole, ktorý je 
zároveň zasvätený sv. Antonovi 
Pustovníkovi (tento sviatok 
pripadá oficiálne na 17. január). 
Pozvanie na túto slávnostnú 
bohoslužbu prijal opát pre-
monštrátskeho kláštora v Jasove 
Ambróz Martin Štrbák, ktorý je 
jediným opátom na Slovensku a 
druhým najmladším opátom na 
svete. Ako vo svojom úvodnom 
príhovore spomenul správca na-

2-roèné nadstavbové štúdium

2977 H     cukrár kuchár
2978 H     cukrár pekár

4-roèné študijné odbory ukonèené maturitnou skúškou

4-roèný uèebný odbor ukonèený závereènou skúškou

3-roèné uèebné odbory ukonèené závereènou skúškou

2952 L      výroba potravín
3757 L      dopravná prevádzka
6403 L      podnikanie v remeslách a službách

2487 H       autoopravár 
2878 H 01  biochemik, mliekarská výroba
2956 H       mäsiar, lahôdkar
2964 H       cukrár

2-roèné uèebné odbory

2982 F      potravinárska výroba
3161 F      praktická žena
3383 F      spracovanie dreva
3686 F      stavebná výroba
4579 F      lesná výroba
6449 F      technické služby v autoservise

Stredná odborná škola
Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok

tel.: + 421 52 4523040E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk   www.soskezmarok.sk

Kritériá pre prijatie uchádzaèa:
Uchádzaèi o študijné odbory vykonajú prijímaciu skúšku testovou formou z profilových predmetov.
Uchádzaèi o 3- a 4- roèné uèebné odbory budú prijatí bez prijímacej skúšky.
Podmienkou je zdravotná spôsobilos� pre zvolený odbor a úspešné ukonèenie 9. roèníka základnej školy.
BENEFITY
Žiaci všetkých študijných odborov môžu získa� prospechové štipendium: 30,- € - študijný priemer do 2,00

15,- € - študijný priemer do 2,70
Žiaci študijného odboru mechanizácia pôdohospodárstva majú vodièský preukaz skupiny T zadarmo
a vodièský preukaz skupiny B s 50% z¾avou.
Žiaci uèebného odboru mäsiar, lahôdkar majú ubytovanie v školskom internate zadarmo.

2682 K       mechanik poèítaèových sietí (SJL, MAT)
4243 M      mechanizácia pôdohospodárstva (SJL, BIO)
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena (SJL, BIO)

HARMONOGRAM TRIEDENÉHO ZBERU ODPADU
PAPIER 9. 1. 23. 1. 6. 2. 20. 2. 6. 3. 20. 3.

PLASTY 10. 1. 24. 1. 7. 2. 21. 2. 7. 3. 21. 3.

SKLO 13. 1. 27. 1. 10. 2. 24. 2. 10. 3. 24. 3.

KOVY 26. 1. 23. 2. 23. 3.

Slávnosť sv. Antona Opáta a Pustovníka za účasti Martina 
Štrbáka, jediného opáta na Slovensku

šej rímskokatolíckej farnosti Pe-
ter Petrek: „Je nám veľkou cťou, 
že túto slávnostnú bohoslužbu 
bude celebrovať práve Martin 
Štrbák a to hneď z niekoľkých 
dôvodov. Prvým je ten, že náš 
kostol je zasvätený sv. Antonovi 
Pustovníkovi, ktorý bol taktiež 
ako Martin opátom. Tento rok 
bol Spišskou diecézou ohlásený 
za Jubilejný rok sv. Martina a 
my tu dnes medzi nami vítame 
taktiež Martina, čo tiež môže-
me vnímať ako istý symbolický 
moment.“

V úvode a závere sa uskutoč-
nil slávnostný sprievod za účasti 

primátora mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva. 
Tohto sprievodu sa zúčastnili 
aj zástupcovia mestského 
úradu, niektorých miestnych 
spišskobelianskych spolkov, 
spoločenských organizácií a 
združení – Poľovníckeho spol-
ku, Dobrovoľného hasičského 
zboru a MŠK Slavoj Spišská Belá, 
Faceclubu, dychovej hudby Be-
lančanka, Jaskyniarskej skupiny, 
Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých a Slovenského 
zväzu drobnochovateľov. Sláv-
nostnej bohoslužby sa zúčastnila 
aj farárka evanjelického cirkev-

ného zboru v našom meste 
Eva Germanová a zástupcovia 
ostatných spoločenských orga-
nizácií v meste – Slovenského 
rybárskeho zväzu, Katolíckej 
jednoty Slovenska, Slovenského 
zväzu protifašistických bojovní-
kov a Slovenského orla.

V závere sv. omše primátor 
nášho mesta Štefan Bieľak po-
ďakoval opátovi Ambrózovi 
Martinovi Štrbákovi i prisluhu-
júcim kňazom za bohoslužbu 
odslúženú za celé naše mesto a 
všetkých jeho obyvateľov. Po sv. 
omši sa pozvaní hostia presunuli 
na sviatočný (slávnostný) obed.

Aké sú najobľúbenejšie mená belianskych detí za rok 2016?
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Už nejaký čas existuje občian-
ska iniciatíva za znovuobnovenie 
sochy generála Milana Rastislava 
Štefánika v Spišskej Belej. O tejto 
iniciatíve primátor mesta Štefan 
Bieľak informoval poslancov 
mestského zastupiteľstva na za-
sadnutí dňa 21. novembra 2016. 
A následne sa 15. decembra 2016 
uskutočnilo úvodné pracovné 
rokovanie primátora mesta, jeho 
zástupcu a ďalších zástupcov 
mestského úradu so zástupcami  
tejto iniciatívy – Milanom Vdo-
vjakom, Jurajom Pisarčíkom aj 
za prítomnosti akad. sochára 
Štefana Húdzika.

Socha Milana Rastislava Štefá-
nika bola v Spišskej Belej odhale-
ná 21. mája 1939 na ploche medzi 
mestským úradom a zvonicou 
(viď foto v prílohe). Autorom 
sochy bol akademický sochár 
Pavol Bán. Socha mala 2,3 metra 
(s podstavcom 4 m) a bola z tra-
vertínu. Táto socha bola z tohto 
miesta odstránená v 50-tych 
rokoch a uložená v skladových 
priestoroch pod mestským úra-
dom. V roku 1968 došlo k jej zno-
vuosadeniu po jej reštaurovaní 
sochármi Svitanom a Liptákom, 
avšak na inom mieste – v parku 
pri evanjelickom kostole (viď 
foto v prílohe). Asi v 1972 bola 
socha definitívne odstránená aj 
z toho miesta a podľa dostup-
ných informácii prevezená do 
vojenského priestoru Javorina, 
kde vraj bola zničená. Napriek 
snahe niektorých jednotlivcov sa 
ju už nepodarilo objaviť, ani jej 
zvyšky. Hneď po revolúcii v roku 
1989 vznikla iniciatíva za prešet-
renie tohto činu, ale zostala bez 
ďalšej odozvy. Kópia tejto sochy 
v malom prevedení (cca 50 cm) sa 
našla na pôjde mestského úradu 
a dnes je v kancelárii primátor 
mesta (viď foto v prílohe). V roku 
1992 bola Leninova ulica, kde táto 
socha naposledy stála pri evanje-
lickom kostole, premenovaná na 

Štefánikovu ulicu. V roku 2016 
bol základnej škole na tejto ulici 
(tzv. „starej“ škole) prepožičaný 
čestný názov Základná škola M. 
R. Štefánika.

Podľa dostupných informá-
cii na zhotovenie sochy M. R. 
Štefánika, ktorá bola odhalená 
v roku 1939 v Spišskej Belej, 
bola už v roku 1935 vyhlásená 
verejná zbierka na základe roz-
hodnutia orgánov mesta. Súčasní 
iniciátori znovuosadenia novej 
sochy Štefánika predpokladajú, 
že financie na jej zhotovenie 
a osadenie získajú z rôznych 
darov (príspevkov) od rôznych 
donorov – od podnikateľov, ob-
čanov, ako aj od rôznych iných 
inštitúcii, či nadácii a počítajú aj 
s financiami mesta. Predpokladá 
sa, že sa na tento účel založí tzv. 
transparentný účet, na ktorý 
bude môcť ktokoľvek prispieť. 
Podľa vyjadrenia akademického 
sochára Štefana Hudzíka sa ná-
klady na zhotovenie a osadenie 
sochy predpokladajú vo výške 
asi 45 tis. EUR, nakoľko iniciá-
tori navrhujú zhotoviť sochu 
z bronzu a v pôvodnej veľkosti. 
K tejto sume bude potrebné 
pripočítať ešte náklady na zho-

tovenie podstavca pod sochu (cca 
5 tis EUR) a náklady na úpravu 
okolia (napr. parku, ak sa socha 
osadí na tomto mieste).

Garantom celého zámeru 
znovuobnovenia sochy Štefáni-
ka však musí byť samotné mesto, 
ktoré musí odsúhlasiť samotný 
zámer, ako aj materiálové, di-

zajnové a veľkostné prevedenie 
samotnej sochy, a najmä miesto 
jej opätovného umiestnenia. Po-
slanci mestského zastupiteľstva 
by mali rozhodnúť aj o výške 
príspevku mesta na financova-
nie tohto zámeru. Zvyšnú sumu 
potrebných financií sa iniciátori 
zámeru i vedenie mesta budú 
snažiť získať od rôznych darcov.

Iniciátori zámeru navrhujú 
dve miesta, kde by sa socha mala 
osadiť – tam, kde sa už socha 
nachádzala – buď pri mestskom 
úrade alebo v parku pred evan-
jelickým kostolom (jej posledné 
miesto). Iniciátori navrhujú, 
aby sochu zhotovil akademický 
sochár Štefan Húdzik (ateliér 
v Spišskom Štiavniku).

Ak by mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej schválilo tento 
zámer (predpoklad do konca 
februára 2017) a zozbierajú sa 
potrebné financie, socha generá-
la Štefánika v Spišskej Belej by sa 
mala odhaliť k 100. výročiu vzni-
ku 1. Československej republiky 
– 28. októbra 2018.

Riaditeľstvo školy, pedagogický zbor a študenti Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava  v Kežmarku  srdečne pozývajú širokú 

verejnosť a predovšetkým žiakov 9. ročníkov a ich rodičov na

DEŇ   OTVORENÝCH   DVERÍ
Podujatie sa uskutoční 10. februára 2017 

od 8.00 h. do 12.30 h v budove školy. 

Záujemcovia o štúdium sa dozvedia základné informácie a 
môžu si prezrieť priestory školy. Súčasťou podujatia je pro-

jektový deň KULTÚRY (NE)POZNANÉ. Študenti si pre 
návštevníkov pripravia pútavé prezentácie na vybrané témy.

Snaha o znovuobnovenie sochy generála Štefánika v Sp. Belej

Spoločenská kronika 
V DECEMBRI 2016

• narodili sa: Adam Ferenčák, Dorota Matavová, Olívia 
Kundlová, Eliška Andrášová

• navždy nás opustili: Emil Trembáč vo veku 94 rokov, Ján 
Kuruc vo veku 76 rokov, Štefan Beler vo veku 69 rokov

• životného jubilea sa dožili: Mária Pisarčiková – 93 rokov, 
František Pavličko – 85 rokov, Magdaléna Trembáčová – 85 rokov, 
Eva Mačugová – 75 rokov, Eva Pristalová – 70 rokov

• Pohľad na zasneženú Spišskú Belú v minulosti.
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S príchodom Vianoc sa orga-
nizujú rôzne vianočné podujatia 
a tvorivé dielne. Aj v našej ZŠ 
J. M. Petzvala  sme  12.decem-
bra 2016  pripravili pre deti a ich 
rodičov Vianočné tvorivé dielne, 
ktoré sa uskutočnili v školskom 
klube detí. V priestoroch škol-
skej kuchynky si  deti z perníko-
vého cesta vykrajovali perníky 
rôzneho tvaru. Pri práci ich 
usmerňovali nielen vychováva-
teľky, ale aj  rodičia. Detičky boli 
hrdé na svoje prvé medovníčky 
a mamičky boli rady, že sa tiež 
niečomu novému priučili. Me-
dovníčky sme po vychladnutí 
ozdobili na druhý deň.  

Pedagogickí pracovníci našej 
školy vytvorili pre deti viac akti-
vít, pri ktorých mohli deti uplat-

Drogová závislosť nevzniká 
náhle, ale vyvíja sa z túžby, ktorá 
súvisí so spôsobom života jed-
notlivca. Náklonnosť k tomuto 
nebezpečiu vzniká najmä v det-
skom a dospievajúcom veku. A 
práve toto obdobie je veľmi dôle-
žité pre rozvoj zdravej osobnosti 
a slobodného rozhodovania. 

Európsky týždeň boja proti 
drogám, pôvodne Týždeň pre-
vencie voči drogám a drogovým 
závislostiam, oficiálne Európska 
komisia vyhlásila raz, a to v roku 
1998. Začal sa v Grécku a pokra-
čoval vo všetkých členských štá-
toch. Neskôr sa stalo nepísanou 
tradíciou, že v jesenných me-
siacoch – osobitne v novembri 
– sa organizujú aktivity, ktoré 
v konečnom dôsledku napo-
máhajú k znižovaniu dopytu 
po drogách. 

V tomto roku sa aktivity 

Vianočné tvorivé dielne
niť svoju tvorivosť a šikovnosť. 
Pod vedením  pedagógov a za 
pomoci rodičov vyrobili krásne 
ikebany, peeding, vianočné 
pozdravy, vianočné ozdoby z 
rozličných materiálov, ktorý-
mi si hneď ozdobili vianočný 
stromček v ŠKD. Veľmi zaují-
mavou aktivitou bolo pečenie 
vianočných oblátok. Vedenie 
školy sa postaralo o občerstvenie 
– detský vianočný punč.

Tvorivé dielne  pokračovali  
do neskorých popoludňajších 
hodín. Stretli sa s výborným 
ohlasom. Všetci účastníci si 
mohli so sebou odniesť svoje  
podarené výtvory. Veľmi pekne 
ďakujeme všetkým účastníkom 
tvorivých dielní.

 Marta Dlugošová

Európsky týždeň boja proti 
drogám

Základnej školy J. M. Petzvala 
súvisiace s protidrogovou te-
matikou sústreďovali opäť práve 
na Európsky týždeň boja proti 
drogám, t. j. 14. – 18. november 
2016. Cieľom primárnej preven-
cie drogových závislostí v našej 
škole je realizovať prevenciu 
drogových závislostí nenásil-
nou a pre žiakov zaujímavou 
formou. Celý týždeň sa niesol 
v znamení tvorby násteniek, 
plagátov s protidrogovou te-
matikou, riadených rozhovorov, 
športu, hier a iných zaujímavých 
aktivít.

Našim žiakom sme sa snaži-
li priblížiť zdravý životný štýl 
a viedli sme ich k správnemu 
rozhodnutiu, aby v živote 
neprepadli závislostiam a do-
kázali v správnej chvíli použiť 
slovo NIE!              

 Mgr. Silvia Lorenčíková

MŠK Spišská Belá a Mesto Spišská Belá zorganizovali hneď 
začiatkom nového roka 2017 Novoročný turnaj mladšej predprí-
pravky U8, ktorý sa konal 3. januára v telocvični ZŠ J. M. Petzvala v 
Spišskej Belej. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá, ktoré sa napokon 
umiestnili nasledovne:

1. miesto – MŠK Podolínec 3 3 0 0 8:2
2. miesto – MŠK Slavoj Spišská Belá A 3 2 0 1 8:2
3. miesto – 1. MFK Kežmarok 3 1 0 2 6:8
4. miesto – MŠK Slavoj Spišská Belá B 3 0 0 3 3:13

Najlepší strelec: Dominik Šoltes (MŠK Podolínec) – 5 gólov
Najlepší hráč za MŠK Podolínec:  Bianka Gerčaková
Najlepší hráč za 1. MFK Kežmarok:  Richard Bartko
Najlepší hráč za MŠK Slavoj Spišská Belá A: Tomáš Malich
Najlepší hráč za MŠK Slavoj Spišská Belá B:  Tadeáš Tomala

28. decembra 2016 sa v teniso-
vej nafukovacej hale v Poprade 
uskutočnil 8.ročník mužského 
tenisového turnaja s názvom 
Memoriál Jána Gallika ml.

Konečné umiestnenie:
1. Pisarčík Ľubo
2. Maniak Ján
3. Gallik Patrik

Novoročný futbalový turnaj 
mladšej predprípravky

8. ročník mužského tenisového 
turnaja – Memoriál Jána 
Gallika ml.

4. Milaňák Marek
5. – 8. Ferencko Marcel,  

Krempaský Ľudo, Novoroľník 
Marcel, Barnáš Miro

Ceny do turnaja venova-
li: www.maximcar.sk, Milaňák 
Marek, Maniak Ján. Ďakujeme.

Za podporu turnaja patrí 
poďakovanie aj Mestu Spišská 
Belá.

Dňa 19. januára 2017 Mesto 
Spišská Belá podalo projekto-
vý zámer na rozšírenie exis-
tujúcej kapacity Materskej 
školy na Mierovej ulici v rámci 
programu IROP 2014 - 2020 fi-
nancovaného z fondov EÚ.

V súčasnosti je v priestoroch 
materskej školy 10 tried s cel-
kový počtom 218 detí, z toho 
45 detí je v 2 triedach eloko-
vaného pracoviska na Zimnej 
47. Z uvedených 218 detí je 
18 nad odporúčanú zákonnú 
kapacitu, ale v súlade s do-
časnou zákonnou výnimkou. 
V rámci tohto projektu mesto 
plánuje vytvoriť 4 nové triedy 
formou prístavby a čiastočnej 
prestavby existujúcej budovy 
na Mierovej ulici. V týchto 

Prístavba Materskej školy na Mierovej ulici za 846 tis. EUR
nových triedach sa vytvorí 
76 nových miest. Mesto plá-
nuje, že do 2 nových tried 
presťahuje deti z elokovaného 
pracoviska zo Zimnej 47 a teda 
kapacitu škôlky reálne rozšíri 
o 42 nových miest v ďalších 2 
triedach. Okrem 4 nových tried 
(t.j. 4 oddelení – spálňa + her-
ňa + sociálne zázemie + šatne) 
by v novej prístavbe mala byť 
zriadená nová kuchyňa s jedál-
ňou a tiež väčšia spoločenská 
miestnosť. Zároveň sa v areáli 
škôlky dobuduje detské ihrisko 
za 10 tis. EUR.

Celkové náklady projektu 
sú predbežne určené na sumu 
846 400 EUR, z toho oprávne-
né náklady projektu sú 826 400 
EUR (z toho EÚ a štát poskyt-

nú 785 100 EUR a 5 % spolufi-
nancovanie z rozpočtu mesta 
vo výške 41 300 EUR). Okrem 
toho by mesto malo uhradiť 
z rozpočtu mesta aj neopráv-
nené náklady vo výške 20 000 
EUR (to, čo presahuje max. 
výšku celkových oprávnených 
nákladov). Presnejšie celkové 
náklady na tento projekt však 
určí až výsledok verejného 

obstarávania. V prípade, že 
uvedený projektový zámer 
bude schválený (výsledok 
očakávané do 2 mesiacov), 
následne mesto podá riadny 
projekt na rozšírenie tejto 
škôlky, ktorý by mal byť vy-
hodnotený do konca letných 
prázdnin. V prípade úspeš-
nosti sa realizácia predpokla-
dá do konca roka 2018.

Viac aktuálnych Viac aktuálnych 

informácií získateinformácií získate  

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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V sobotu 14. januára 2017 
sa uskutočnil v telocvični na 
Moskovskej ulici v Spišskej Be-
lej odložený Halový futbalový 
turnaj mladšieho a staršieho 
dorastu. Turnaj zorganizoval 
MŠK Slavoj Spišská Belá v 
spolupráci s mestom. Turnaja 
sa mali pôvodne zúčastniť 4 
družstvá, ale dorastenci MFK 
Snina nepricestovali kvôli zlé-
mu počasiu a neprejazdnosti 
ciest. Hralo sa systémom „každý 
s každým“ (2 x 25 min.) a zápasy 
rozhodovali ligoví rozhodcovia 
– Igor Zacher a Róbert Fabíni. 

Mladší dorast
Konečné poradie:
1. miesto TJ Sokol Ľubotice 6 b
2. miesto ŠK Odeva Lipany 3 b
3. miesto MŠK Slavoj Spišská 
Belá 0 b
Najlepší hráč – Jakub Gardoš 
Spišská Belá
Najlepší strelec – Miloš Hreško 
Ľubotice – 9 gólov
Najlepší brankár – Marek Šulík 
Lipany

Starší dorast
MŠK Slavoj Spišská Belá – ŠK 
Odeva Lipany 4:10
TJ Sokol Ľubotice – ŠK Odeva 
Lipany 7:6
MŠK Slavoj Spišská Belá – TJ 
Sokol Ľubotice 15:4

Futbalový turnaj dorastencov v Spišskej Belej

Konečné poradie:
1. miesto MŠK Slavoj Sp. Belá 3 b
2. miesto ŠK Odeva Lipany 3 b
3. miesto TJ Sokol Ľubotice 3 b
(O konečnom poradí rozhodlo 
skóre)
Najlepší hráč – Kamil Havrila 
Lipany

Najlepší strelec – Miroslav Bu-
xár Spišská Belá – 6 gólov
Najlepší brankár – Matúš Tim-
ko Ľubotice

Poďakovanie za organizáciu 
celého turnaja patrí Marcelovi 
Novoroľníkovi, Vladovi Hof-
manovi a Patrikovi Gallikovi.

V nedeľu 22. januára 2017 sa 
pod záštitou Cirkevného zboru 
evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku – Spišská 
Belá (CZ ECAV), v spolupráci so 
SNG Kaštieľ Strážky a Mestom 
Spišská Belá, uskutočnil v 
priestoroch Kaštieľa Strážky 
odborný seminár konaný pri 
príležitosti 420. výročia úmr-
tia Gregora Horváth-Stančiča 
(HorvathStansith) – významné-
ho náboženského spisovateľa, 
župného hodnostára a dejateľa 
evanjelickej cirkvi, zaklada-
teľa šľachtického gymnázia v 
Strážkach, prívrženca a podpo-
rovateľa reformácie a starostli-
vosti o záchranu umeleckých a 
historických pamiatok (článok 
venovaný tejto významnej 
osobnosti si môžete prečítať na 
strane 13). Tomuto semináru 
predchádzali v doobedňajších 
hodinách slávnostné služby Bo-
žie pri príležitosti 231. výročia 
posvätenia Evanjelického a. v. 
chrámu Božieho v Spišskej Be-
lej.Pozvaných hostí aj ostatných 
veriacich na slávnostných služ-
bách privítal zborový dozorca 
Jozef Gemza. Služby Božie 

Pripomenuli sme si výročie posvätenia chrámu ECAV a výročie 
úmrtia Gregora Horváth-Stančiča

slúžil Ján Matis, administrátor 
seniora Tatranského seniorátu, 
aj za prítomnosti Eriky Valkovej-
-Krišťákovej, spirituálky EBF UK 
v Bratislave a domácej zborovej 
farárky Evy Germanovej.

Úvodný program semináru 
patril prehliadke kaštieľa, kde 
sa prítomní dozvedeli stručný 
prierez jeho histórie, ktorá je 

spätá najmä s rodinou Horváth-
-Stančič. Seminár otvorila svojím 
príhovorom domáca zborová 
farárka a zároveň moderátorka 
seminára, Eva Germanová. Prí-
tomným sa v úvode prihovorila 
aj Daniela Kostková, galerijná 
pedagogička SNG – Kaštieľ 
Strážky a primátor Spišskej Belej 
Štefan Bieľak, ktorý odovzdal p. 

farárke Eve Germanovej kyticu 
kvetov, ktorá ako uviedol sym-
bolizuje poďakovanie celého 
nášho mesta miestnemu cir-
kevnému evanjelickému zboru 
za príkladnú spoluprácu a za 
jeho aktívne pôsobenie v na-
šom meste.

Blok prednášok sa začal 
témou GymnasiumNehrense 
– humanistická protestantská 
škola pre mladých šľachticov 
v Strážkach, ktorú si pripravila 
Božena Malovcová zo Štátneho 
archívu v Prešove, pracovisko 
Archív Poprad. Lukáš Lisý priblí-
žil dôvody jeho vzniku i rozsah 
pôsobenia a vplyv na šľachtické 
obyvateľstvo v danom období. O 
Teologickom vzdelávaní na úze-
mí Slovenska rozprávala Erika 
Valko-Krišťáková z EBV UK v 
Bratislave. Seminár ukončil svo-
jim príspevkom o Reformácii na 
Spiši Roman Porubän, zborový 
farár CZ ECAV na Slovensku 
– Kežmarok. Priedely medzi 
príspevkami spestrili hudobné 
vstupy Spevokolu ECAV na Slo-
vensku – Kežmarok a Romana 
Uhlára, kantora CZ ECAV na 
Slovensku – Kežmarok.

• Slávnostné služby Božie pri príležitosti 231. výročia posvätenia Evan-
jelického a. v. chrámu Božieho v Spišskej Belej.
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Dňa 26. decembra 2016 sa 
v telocvični na Moskovskej 
ulici v Spišskej Belej uskutočnil 
už tradičný Vianočný futbalový 
turnaj amatérskych družstiev 
mužov (hoci v niektorých druž-
stvách nastúpili hráči aktívne 
hrajúci aj 2. či 3. slovenskú 
futbalovú ligu). Počas 10 hodín 
trvajúceho kvalitného turnaja si 
svoje futbalové zručnosti zmera-
lo 13 družstiev zo Spišskej Belej 
i mimo nej. Na samotný priebeh 
zápasov dozerali ligoví rozhod-
covia Robert Fabíni a Vladimír 
Gavalier. Každý zápas trval 15 
min. a spolu sa odohralo 30 zá-

pasov. Z 3 skupín postúpili do 
štvrťfinále prvé dve družstvá a 2 
najlepšie tretie družstvá (spolu 8 
družstiev z 13).

Štvrťfinálové zápasy:
• Baletáci – Gunners 4:3
• Slovenská Ves – Čierny Balet 
1:0
• Darebáci – Tatranskí vlci 3:2
• Dagastav – Balamuty 2:3

Semifinálové zápasy:
• Darebáci – Balamuty 1:3
• Slovenská Ves – Baletáci 1:4

O 3. miesto: 

Darebáci – Slovenská Ves 4:0

O 1. miesto: 
Balamuty – Baletáci 0:5

Konečné poradie na prvých 
štyroch miestach:
1. Baletáci (Kežmarok, Košice)
2. Balamuty (Spišská Belá)
3. Darebáci (Spišská Belá)
4. Slovenská Ves 

Najlepší hráč turnaja: Anton 
Čup

Najlepší strelec turnaja: Jakub 
Bavoľár (8 gólov)

Otvorenie turnaja urobil a vo 
večerných hodinách ocenenia 
pre najlepších odovzdal primá-
tor mesta Štefan Bieľak spolu 
s ďalšími organizátormi turnaja. 
Organizátormi boli Mesto Spiš-
ská Belá a MŠK Slavoj Spišská 
Belá a celý priebeh turnaja 
zabezpečovali (bez nároku na 
odmenu) Marek Podolinský 
(Podol), Marek Milaňák (Pin-
ďo), Veronika Ivančáková (Nika) 
a Marcel Novoroľník (Levik). 
Ďakujeme! A poďakovanie patrí 
tiež všetkým družstvám, ktoré sa 
zúčastnili tohto turnaja a prispeli 
k vysokej úrovni tohto turnaja.

Víťazom tradičného Vianočného futbalového turnaja 
sú „Baletáci“

Konečné umiestnenie:
1. Ľudovít Krempaský (Pomaranč) – Ľubomír Pisarčík
2. Marcel Ferencko (Frco) – Ján Maniak
3. Dávid Alexa – Róbert Kolcún
4. Peter Tomas (Tomson) – Pavol Brežina (Šifo )
5. Marcel Novoroľník (Levik) – Marek Milaňák (Pindo )
6. Marían Jurčo (Jurko) – Patrik Gallik
7. Miroslav Barnáš – Emil Dinda
8. Jaroslav Zoričák – Marek Džubas

Hokejbalová Extra Liga (HEL) SR U19 2016/2017
 1.  MŠK Spišská Belá 12 9 1 0 2 63:27 29
 2.  HBC Ducks Košice 10 9 1 0 0 41: 6 29
 3. HBK Čadca 12 7 0 0 5 60:34 21
 4. HBK Diaková 8 5 0 0 3 30:19 15
 5. HBC Pov. Bystrica 7 4 0 0 3 25:15 12
 6. ŠK 98 Pruské 10 3 0 0 7 20:56 9
 7. HBK Medokýš Martin 10 2 0 2 6 24:45 8
 8. ŠK Bukovinka Zvolen 8 1 1 1 5 18:36 6
 9. HBK Adler Trebišov 11 0 1 1 9 12:55 3
 

Hokejbalová Extra Liga (HEL) SR U16 2016/2017
 1. ŠK 98 Pruské  8 6 1 1 23:10 13
 2. HBC Ducks Košice  7 4 1 2 27:15 9
 3. MŠK Worms Kežmarok  8 4 0 4 23:15 8
 4. MŠK Spišská Belá   7 3 1 3 25:10 7

 5. L2 Hockey Gajary Flames  5 3 1 1 16:11 7
 6. SCVČ Podhorany Lomnička Stráne 7 1 1 5 10:33 3
 7. HBK Medokýš Martin  8 1 1 6 8:38 3
 

Hokejbalová Extra Liga (HEL) SR U14 2016/2017
 1. MŠK Spišská Belá  7  7 0 0 45: 6 14
 2. ŠK Rebels 91 Topoľčany  9  7 0 2 29:19 14
 3. L2 Hockey Gajary Flames      7 5 0 2 25:14 10
 4. HBK Kometa Vrútky  8 4 1 3 40:19 9
 5. HBC Iepurii DNV  8 3 2 3 16:14 8
 6. HBK Medokýš Martin  8 3 2 3 11:18 8
 7. MŠK Worms Kežmarok  9  3 0 6 22:31 6
 8. THK Juniors Spišské Vlachy  7 1 1 5 10:28 3
 9. HK Sršne Košice  9 0 0 9 15:64 0
 

Hokejbalová Extra Liga (HEL) SR U12 2016/2017
 1. HBK Kometa Vrútky  8 8 0 0 60: 9 16
 2. MŠK Spišská Belá  7 5 1 1 26:10 11
 3. HBK Medokýš Martin  7 3 1 3 21:19 7
 4. ŠK Rebels 91 Topoľčany  8 3 1 4 22:23 7
 5. HBC Iepurii DNV                7 1 2 4 12:27 4
 6. HBC DT Považská Bystrica  6 1 1 4 7:22 3
 7. HBT Slovan Bratislava  5 0 0 5 0:38  0
 

Hokejbalová Extra Liga (HEL) SR U10 2016/2017
 1. HBK Medokýš Martin                      8 7 1 0 43: 7 15
 2. L2 Hockey Gajary Flames   9 6 0 3 29:13 12
 3. MŠK Spišská Belá  9 5 1 3 32:21 11
 4. THK Juniors Spišské Vlachy  9 4 0 5 27:35 8
 5. ŠK Rebels 91 Topoľčany  6 1 0 5 15:36 2
 6. CVČ Lords Ball Svit  7 0 0 7 0:34 0 
 

Přebor mladších žáků – MORAVA SEVER 2016/2017
 1. HbKKarviná 12 8 1 1 2 71:35 27
 2. MŠK Spišská Belá 9 6 1 1 1 91:12 21
 3. HBK Medokýš Martin 9 7 0 0 2 71:10 21
 4. HBC Malenovice 12 3 1 1 7 47:46 12
 5. TJ Sokol Poruba 12 0 0 0 12 12:189 0

Výsledky hokejbalistov po jesennej časti extraligy 2016/2017

Víťazom ED CUP-u 2017 sa 
stalo opäť duo Krempaský 
– Pisarčík

Po úspešnom tenisovom 
turnaji v dvojhre mužov Memo-
riál Jána Gallika ml. sa o týždeň 
neskôr uskutočnil v spolupráci 
so Sp. Belou aj tenisový turnaj 
v mužskej štvorhre. V tenisovej 

nafukovacej hale v Poprade sa 6. 
januára 2017 stretlo pri príležitos-
ti  8. ročníka ED Cup-u 8 dvojíc. 
Víťazom štvorhry sa napokon 
stalo duo Ľudovít Krempaský 
a Ľubomír Pisarčík.



JANUÁR 2017Spišskobeliansky spravodaj

19

• V priestoroch nafukovacej haly v Poprade sa uskutočnili tradičné belianske tenisové turnaje ED CUP a Memoriál Jána Gallika ml.

• Prvou športovou udalosťou v 
meste v tomto roku bol Novoročný 
futbalový turnaj mladšej predprí-
pravky.

• Víťazom tradičného Vianočného 
futbalového turnaja sa stal tím 
Baleťáci.

• Víťazný tím z vianočného futba-
lového turnaja.

• Mužstvá mladšieho a staršieho 
dorastu na Futbalovom turnaji 
dorastencov v Spišskej Belej.
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• Pozvanie na slávnostnú bohoslužbu, konanú pri príležitosti Slávnosti 
sv. Antona Pustovníka, prijal opát premonštrátskeho kláštora v Jasove 
Ambróz Martin Štrbák, ktorý je jediným opátom na Slovensku a druhým 
najmladším opátom na svete.

• O zábavu sa počas fašiangového popoludnia na farskom úrade postarala 
aj ľudová hudba Podtatranec.

• V priestoroch Kaštieľa Strážky sa uskutočnil odborný seminár konaný 
pri príležitosti 420. výročia úmrtia Gregora Horváth-Stančiča.

• Slávnostného sprievodu počas Osláv sv. Antona Pustovníka sa zúčastnili 
primátora mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, ako aj zástupcovia 
mestského úradu, niektorých miestnych spišskobelianskych spolkov, spo-
ločenských organizácií a združení.


