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• 14-roční hokejbalisti MŠK Slavoj Spišská Belá sú MAJSTRI SLOVENSKA v kategórii U14! Gratulujeme!

• Mestské štatistické údaje o počte obyvateľstve z posledných rokov hovoria jasnou rečou – Spišská Belá je dobré miesto pre život. Kým pred 100 rokmi
žilo v Spišskej Belej 3 385 obyvateľov v súčasnosti ich je 6 581 (viac na strane 15).

APRÍL 2017

Spišskobeliansky spravodaj

• Mesto si aj tento rok uctilo všetkých učiteľov, ktorí buď stále aktívne pôsobia v našich belianskych školách alebo v nich pôsobili v minulosti.

• Nový chodník na Družstevnej ulici (foto vľavo) zaisťuje viac bezpečnosti pre chodcov i vodičov prechádzajúcich križovatkou v jeho bezprostrednej
blízkosti. Oproti pôvodnej verzii sa dobudoval chodník aj smerom na sídlisko k parkovisku (za križovatkou smerom k bytovkám). V apríli ukončilo mesto
aj stavebné úpravy parkovania pred Materskou školou na Mierovej ulici (foto vpravo). Ešte na jeseň minulého roka sa zrealizoval nový chodník, avšak
zostali nedokončené parkovacie miesta popri tomto chodníku. Ide o pozdĺžne státie, pričom autá môžu čiastočne stáť na novej dlažbe a čiastočne na
ceste. Miestna cesta zostane prejazdná v oboch smeroch (jej šírka zostane 6,5 m po zaparkovaní auta). Po vyznačení vodorovného značenia parkovacích
miest sa ešte urobia terénne úpravy – vyseje sa nový trávnik a vysadia sa nové javory v “zelenom” páse. V oboch prípadoch realizoval stavebné práce
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

• Tradičného veľkonočného volejbalového turnaja sa zúčastnili družstvá zo Spišskej Belej, Liptovského Mikuláša a poľskej Szczawnice.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
v Sp. Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 6. 4. 2017
venovalo aj týmto témam:
Plán stavebných
a investičných aktivít mesta
• MsZ schválilo návrh akčného plánu stavebných a investičných aktivít mesta Spišská Belá
pre rok 2017 (akčný plán je zverejnený na www.spisskabela.sk).
Dotácia
pre Gréckokatolícku cirkev
MsZ schválilo poskytnutie
mimoriadnej dotácie vo výške
4 000 EUR z rozpočtu mesta pre
Gréckokatolícku cirkev, farnosť
Ihľany, filiálka Spišská Belá na
zhotovenie
IKONOSTAS-u v gréckokatolíckom chráme
sv. Cyrila a Metóda v Spišskej
Belej
Druhá zmena rozpočtu mesta
MsZ schválilo druhú zmenu rozpočtu mesta Spišská
Belá na rok 2017 rozpočtovým
opatrením č. 2/2017 (rozpočtové
opatrenie č. 2 je zverejnené na
http://spisskabela.sk/samosprava/
rozpocet-a-hospodarenie-mesta/
rozpocet-mesta/rozpocet-mesta2017/ ).
Participatívny rozpočet mesta

výzvy IROP. Poslanci schválili
aj zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v celkovej výške
41 320 EUR a tiež zabezpečenie
financovania neoprávnených
výdavkov z rozpočtu mesta
v celkovej výške 20 000 EUR.
Výsledok hodnotenia tohto
projektu očakávame v priebehu
3 - 4 mesiacov.
Rekonštrukcia oporného
múra na Slnečnej ulici
Poslanci vzali na vedomie
predložený alternatívy návrh
dopravného riešenia miestnej
komunikácie na Slnečnej ulici
v Spišskej Belej od č. domu
45 po č. 59 (z dôvodu potreby
rekonštrukcie oporného múra).
Poslanci sa priklonili k návrhu
na ponechanie súčasného dopravného riešenia v rámci projektu rekonštrukcie oporného
múru. V najbližších mesiacoch
mesto dá vypracovať projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu
oporného múra, pričom samotná rekonštrukcia múra sa predpokladá v roku 2018.
Elokované pracovisko
materskej školy na Letnej č. 5

MsZ schválilo pravidlá Participatívneho rozpočtu mesta
Spišská Belá a návrh výzvy na
predkladanie žiadostí v rámci
tohto participatívneho rozpočtu pre rok 2017. Pravidlá a výzva
sú zverejnené na www.spisskabela.sk.

Poslanci vzali na vedomie
informáciu primátora mesta
o ďalšom postupe rekonštrukcie a uvedenia do prevádzky
budovy elokovaného pracoviska materskej školy na Letnej
č. 5 v Spišskej Belej. Spustenie
prevádzky tejto škôlky je definitívne od 1. septembra 2017.

Nariadenie mesta
o nakladaní s odpadom

Predaje, zámeny, kúpy
pozemkov

MsZ schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie mesta
Spišská Belá č. 6/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobnými stavebnými odpadmi (nariadenie je zverejnené
na www.spisskabela.sk na úradnej
tabuli).

1./ poslanci schválili odkúpenie pozemku o výmere 101
m2 od Evanjelickej cirkvi a. v.
Spišská Belá za cenu 10 EUR/m2
pod miestnou komunikáciou na
Novej ulici.
2./ poslanci schválili zámer
na zámenu pozemkov a miestnych komunikácii v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská
Kotlina medzi Mestom Spišská
Belá a mestom Vysoké Tatry.
3./ poslanci schválili predĺženie doby prenájmu pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica
(lokalita Poľko) doterajšiemu
nájomcovi Ing. Pavlovi Pitoňá-

Projekt na rozšírenie
kapacity materskej školy
MsZ schválilo predloženie
Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok za účelom realizácie
projektu „Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej
Belej“ realizovaného v rámci

kovi, bytom Ždiar 156 na dobu
5 rokov
4./ poslanci schválili prevod
pozemku na Agátovej ulici
z doterajších vlastníkov Ing.
Jána Slodičáka a manž., bytom
Mierová 8, Spišská Belá na
nového kupujúceho Rastislava
Galschneidera, Podhorany 43
5./ poslanci schválili predaj
pozemku o výmere 483 m2
v Tatranskej Kotline žiadateľovi Ing. Rastislavovi Gaľovi,
bytom Suchá hora 40, Kežmarok
z dôvodu majetkovoprávneho
vysporiadania pozemku pri objekte vo vlastníctve žiadateľa
6./ poslanci schválili zámer
na predaj pozemku v k.ú. Spišská Belá pre kupujúcich Mariána
Šťastného s manž., Továrenská 5,
Spišská Belá v rámci dovysporiadania pozemku pri záhradnom domčeku v záhradkárskej
oblasti Belanské kúpele
7./ poslanci schválili zámer na
prenájom časti pozemku o výmere do 32 m2 pre žiadateľa Martina
Sisku, ul. SNP, Spišská Belá na
umiestnenie kontajnera na požičiavanie bicyklov pri Belianskym
rybníku na skúšobnú prevádzku
do konca októbra 2017 za nájomné 2 EUR/m2 ročne
8./ poslanci schválili zámer
na predaj časti pozemku (cca
200 m2) v k. ú. Spišská Belá pre
žiadateľa Petra Čechmánka, ul.
Petzvalova 52, Spišská Belá pre
účely výstavby rodinného domu
v tesnej blízkosti rodinného
domu rodičov žiadateľa
9./ poslanci schválili zámer
na zámenu pozemkov v k. ú.
Spišská Belá medzi Emíliou
Šlebodovou, rod. Lorenčíkovou,
trvale bytom Kežmarok, Severná
2 a Mestom Spišská Belá.
10./ poslanci schválili predaj
časti pozemku v k.ú. Spišská
Belá pre žiadateľov Jána Šelepa
s manž., Nová č. 47, Spišská
Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri
rodinnom dome
11./ poslanci schválili bezodplatné zriadenie vecného bremena pre účely zabezpečenia
prístupu k trafostanici a k NN
sieti v k.ú. Lendak v prospech

oprávneného z vecného bremena VSD a.s. Košice na dobu
neurčitú.
Vysporiadanie pozemkov
rodinných domov na ulici
Osloboditeľov
Poslanci vzali na vedomie
informáciu primátora mesta
o možnom spôsobe majetkovoprávneho vysporiadania posunu
hraníc existujúcich pozemkov
rodinných domov na ulici Osloboditeľov v Spišskej Belej.
Vysporiadanie pozemkov
rodinných domov okolo Materskej školy na Mierovej ulici
Poslanci vzali na vedomie
informáciu primátora mesta
o možnom spôsobe majetkoprávneho vysporiadania
posunu hraníc existujúcich
pozemkov rodinných domov
na ulici 1. mája a za Hviezdoslavovou ulicou v Spišskej Belej
okolo areálu Materskej školy na
Mierovej ulici.
Neschválenie predaja
pozemku pod čiernou stavbou
MsZ prerokovalo opätovnú
žiadosť Igora Monku (TAXIM,
s.r.o.), ul. 1. mája 50, Spišská Belá
o odkúpenie časti pozemku na
Kúpeľnej ulici v Spišskej Belej
pod nelegálne umiestnenou
a rozostavanou stavbou dvojgaráže. Poslanci opätovne vyjadrili
nesúhlas s predajom časti tohto
pozemku vo vlastníctve mesta,
nakoľko žiadateľ napriek opakovaným upozorneniam mesta
realizuje stavbu dvojgaráže bez
stavebného povolenia a v rozpore s určením umiestnenia
garáží na tejto ulici. Mestské
zastupiteľstvo vyzýva Igora
Monku ako konateľa spoločnosti TAXIM s.r.o., aby stavbu
dvojgaráže realizoval len na
svojom pozemku a aby vypratal pozemok vo vlastníctve
mesta, na ktorom protiprávne
umiestnil časť uvedenej stavby
dvojgaráže. Poslanci vzali na vedomie informáciu, že stavebný
úrad predmetnú stavbu zastavil
a uložil stavebníkovi pokutu za
porušenie stavebného zákona.

Viac aktuálnych informácií
hľadajte na www.spisskabela.sk
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Akčný plán stavebných a iných investičných akcií mesta
Spišská Belá v roku 2017
Názov akcie / projektu

Zdroje financovania

Stavebná úprava chodníka na
Z rozpočtu mesta na rok 2017

Rekonštrukcia chodníka – osadenie obrubníkov a položenie betónovej dlažby – šírková úprava súčasného chodníka

Vybudovanie chodníka na Družz rozpočtu mesta na rok 2017
stevnej ulici

Vybudovanie nového chodníka od RD č. 29 po Zimnú 34 (po budovu bývalej základnej školy)

1 ul. Mierovej pred materskou
školou

2

Popis akcie

Rekonštrukcia budova Letnej 5
z rozpočtu mesta na rok 2017

Kompletná rekonštrukcia interiéru - zriadenie 2 oddelení materskej
školy (spálňa, herňa, šatňa) – dotácia na to vo výške 180 tis. EUR

z rozpočtu mesta na rok 2017

Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka
a nahradenie novým povrchom - betónovou dlažbou s osadením
cestných obrubníkov

5

Rekonštrukcia Parku Štefánikoz rozpočtu mesta na rok 2017
va (3. etapa)

Stavebnú úprava chodníkov okolo budovy bývalej materskej školy
na Letnej ul. č. 5 vrátane osadenia nového oplotenia od záhrady
evanjelického kostola (realizácia až po ukončení rekonštrukcie
budovy pred spustením prevádzky škôlky)

6

Stavebná úprava chodníka na
z rozpočtu mesta na rok 2017
Kúpeľnej ulici od č. 15 po č. 61

Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka
a nahradenie novým povrchom - betónovou dlažbou s osadením
chodníkových obrubníkov

3 – elokované pracovisko materskej školy
Stavebná úprava chodníka na

4 Medňanského ulici v Strážkach
od kostola po bývalú sálu (3.
etapa)

Stavebná úprava chodníka na

7 ulici 1. mája od Sintri po Novú

z rozpočtu mesta na rok 2017

ulicu

8

Stavebná úprava chodníka na
Novej ulici od č. 1 po č. 11 po
oboch stranách a od č. 22 po
Kúpeľnú ulicu
Stavebná úprava chodníka na

9 ulici Osloboditeľov – po strane

z rozpočtu mesta na rok 2017

z rozpočtu mesta na rok 2017

domov nepárnymi číslami
Modernizácia verejného osvet10 lenia – ul. 1. mája od č. 29 po
ul. Novú

Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka
a nahradenie novým povrchom - betónovou dlažbou s osadením
chodníkových obrubníkov
Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka
a nahradenie novým povrchom - betónovou dlažbou s osadením
chodníkových obrubníkov
Položenie nového asfaltu na súčasný asfaltový chodník a vjazdy
do dvorov rodinných domov, ktoré sú v havarijnom stave (predtým
realizácie novej telekomun. siete T-COM-u v chodníku)

z rozpočtu mesta na rok 2017

Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené
elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné
vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia (existujúce svietidlá
sa premontujú)

11

Modernizácia verejného osvetlenia – Krátka ulica

z rozpočtu mesta na rok 2017

Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené
elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné
vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia (existujúce svietidlá
sa premontujú)

12

Modernizácia verejného osvetlenia – Nová ul. Od č. 1 po č.
z rozpočtu mesta na rok 2017
11 a od č. 22 po Kúpeľnú ulicu

Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené
elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné
vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia (existujúce svietidlá
sa premontujú)

Modernizácia verejného osvet13 lenia – Hviezdoslavova ulica
59-63

4

z rozpočtu mesta na rok 2017

Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené
elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné
vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia (existujúce svietidlá
sa premontujú)
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z rozpočtu mesta na rok 2017

Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené
elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné
vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia (existujúce svietidlá
sa premontujú)

Modernizácia verejného osvetlenia – Novomeského ulica

z rozpočtu mesta na rok 2017

Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD (existujúce podzemné vedenie sa nahradí novým) sa využijú výkopové práce na
vybudovanie nového podzemného vedenia s novými stĺpmi verejného osvetlenia a s novými svietidlami – súčasné vedenie nespĺňa
technické normy – vzdialenosti medzi existujúcimi stĺpmi

Výstavba hokejbalovej (športo-

Z dotácie zo štátneho rozpočtu, Prepracovať projektovú dokumentáciu na montovanú športovú

Modernizácia verejného osvetlenia – Družstevná ulica od č.
87 až po 95
(od Geomery po Drepal)

16 vej) haly - pri futbalovom štadió- z rozpočtu mesta a za iných halu (hokejbalovú) halu a realizovať výstavbu tejto haly etapovite
ne na Športovej ulici

17

zdrojov

– v roku 2017 realizovať 1. etapu - hrubá stavba s opláštením

Ide o výstavbu časti nového cyklochodníkana úseku Kežmarok
Zdroje EÚ – projekt cezhraničnej
– Spišská Belá v dĺžke cca 2,1 km (1. etapa) - bude mať asfaltový
Cyklotrasa Spišská Belá – Kežspolupráce SR-PL + rozpočet
povrch – príprava v roku 2016 a realizácia v roku 2017 v prípade
marok
mesta 2017
úspešnosti cezhraničného projektu

Cyklotrasa Tatranská Kotlina
18
– Ždiar (Kardolína)

Ide o výstavbu nového cyklochodníkav k.ú. Tatranská Lomnica
Zdroje EÚ – projekt cezhraničnej
v dĺžke cca 3 km - bude mať štrkový povrch – príprava v roku 2016
spolupráce SR-PL + rozpočet
a realizácia v roku 2017 v prípade úspešnosti cezhraničného promesta 2017
jektu

Z regionálneho príspevku (zo štátVypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity
Zriadenie Centra sociálnych slu- neho rozpočtu) v rámci Akčného
Zariadenia opatrovateľskej služby Spišská Belá (v Strážkach) a na
19
žieb Spišská Belá (v Strážkach) plánu okresu KK a z rozpočtu
poskytovanie ďalších sociálnych služieb
mesta na rok 2017

20

21

Zriadenie komunitného centra

Oprava fasády zvonice v Sp.
Belej – 2. etapa

z rozpočtu mesta na rok 2017

Vypracovanie projektovej dokumentácie – na vybudovanie komunitného centra za budovou mestskej knižnice – formou prestavby,
prístavby a nadstavba priestorov, kde sídli súčasný klub dôchodcov

v prípade úspešnosti projektu
na poskytnutie štátnej dotácie
Oprava fasády – sanácia omietok
a z rozpočtu mesta na rok 2017

z rozpočtu mesta na rok 2017

Príprava vstupných dokumentov a podkladov – výškopis a polohopis, geologický prieskum, urbanistická štúdia, projektová
dokumentácia pre územné konanie, projektové dokumentácie pre
výstavbu inž. sietí a komunikácie

Príprava IBV v Spišskej Belej
23 – medzi ulicou SNP a Lipovou
ulicou

z rozpočtu mesta na rok 2017

Príprava vstupných dokumentov a podkladov – výškopis a polohopis, geologický prieskum, urbanistická štúdia, projektová
dokumentácia pre územné konanie, projektové dokumentácie pre
výstavbu inž. sietí a komunikácie

24

Modernizácia detského ihriska
na sídlisku na Mierovej ulici

z rozpočtu mesta na rok 2017

výstavba nového oplotenia okolo detského ihriska, nový špeciálny
protinárazový (gumový) povrch

25

Modernizácia prímestskej oddy- Dotačné zdroje + z rozpočtu mes- Postupná realizácia niektorých aktivít – napr. modernizácie detskéchovej zóny Beliansky rybník
ta na rok 2017
ho ihriska, či výstavba pumptrack-u (bike park)

26

Rozšírenie kapacity Materskej
školyna Mierovej ulici

Príprava IBV v Strážkach – nad
22
kaštieľom

EŠIF (IROP 2014-2020) +
Z rozpočtu mesta na rok 2018

Podanie projektu na získanie ﬁnan. prostriedkov z fondov EÚ na
realizáciu prístavbu k súčasnej budove na Mierovej ulici (v zadnej
časti)

27 Oddychová zóna v Strážkach

Zatiaľ bez ﬁnančného krytia

v prípade získania štátnej dotácie - výstavba viacúčelového ihriska
s umelou trávou
Výstavba parkoviska s oddychovou zónou - príprava projektu na
získanie ﬁnan. prostriedkov z fondov EÚ – Program cezhraničnej
spolupráce PL –SR 2014-2020

28 Spoločenský dom v Strážkach

Z rozpočtu mesta na rok 2017

Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu Spoločenského domu v Strážkach

Prístavba telocvične Základnej

29 školy M.R. Štefánika, Spišská
Belá

Dotácia zo štátneho rozpočtu
Realizácia prístavby – šatní a zázemia k telocvični
a z rozpočtu mesta na rok 2017
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Dokončenie

podkrovia

Zá-

30 kladnej školy M. R. Štefánika,

z rozpočtu mesta na rok 2017

Spišská Belá
Zateplenie 3 budov Základnej Ak bude úspešný projekt – zo

31 školy M. R. Štefánika, Spišská štátnej dotácie + z rozpočtu mesBelá

ta na rok 2017

Odvodnenie Tatranskej ulici (pri

32 býv. kolkárni)

z rozpočtu mesta na rok 2017
(ak budú ﬁnančné zdroje)

Vytvorenie odborných učební a menších kabinetov v podkrovných
priestoroch v zadnej budove na Štef. ul. 19
Zateplenie obvodového plášťa na prednej budove, na zadnej budove a na telocvični školy a elokovaného pracoviska na Štef. 39
Vybudovanie drenážneho dažďového kanála pozdĺž miestnej cesty
oproti bývalej kolkárni v dĺžke cca 250 -300 m so zaústením do
Belianskeho potoka

Na súčasnom ihrisku s umelou trávou sa vymení umelý trávnik,
Rekonštrukcia atletickej dráhy Ak bude úspešný projekt – zo odvodní sa podložie a osadí sa mantinelový systém. Zrekonštruuje
33 a zriadenie voľnej hracej plochy štátnej dotácie, resp. ak budú iné sa súčasná stará atletická dráha - osadením nových obrubníkov,
v športovom areáli Moskovská ﬁnančné zdroje
nového štrkového podkladu a následne nového tartanového umelého povrchu.
Rekonštrukcia

cintorínskeho

34 múra- oplotenia na starom cin- z rozpočtu mesta na rok 2017
toríne v Sp. Belej

35

Oprava hrobiek a kaplniek na Z rozpočtu mesta na rok 2017 (ak Oprava starej márnice a hrobky Gresch – oprava fasády a náter
starom cintoríne v Sp. Belej
budú ﬁnančné zdroje)
strechy

Výstavba a rekonštrukcia mest36 skej komunikácie na Mierovej z rozpočtu mesta na rok 2017
ulici
Stavebná úprava chodníka na

37 Zimnej ulici – od č.d. 54po č.
68

38

Stavebná úprava miestnej kopred základnou školou

Dokončenie rekonštrukcie chodníka (začiatok v roku 2015) – osaZ rozpočtu mesta na rok 2017 (ak
denie nových obrubníkov, úprava vjazdov k rodinným domom a pobudú ﬁnančné zdroje)
loženie novej betónovej dlažby

z rozpočtu mesta na rok 2017
(ak budú ﬁnančné zdroje)

Oprava dlažby – chodník na ul.
z rozpočtu mesta na rok 2017
SNP pred obchodným domom
Riešenie nakladania s dažďový-

Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka
a nahradenie novým povrchom - betónovou dlažbou s osadením
chodníkových obrubníkov
Údržba

nikáciách

Vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie odvádzania
resp. zhromažďovania dažďovej vody na miestnych komunikáciách

Postupná rekonštrukcia chaty z rozpočtu mesta na rok 2017
Fľak (Tatranská Kotlina
(ak budú ﬁnančné zdroje)

Stavebná úprava vnútorných priestorov chaty na Fľaku (pôvodnej
horárne) – postupná rekonštrukcia

41 mi vodami na miestnych komu- z rozpočtu mesta na rok 2017

42

Príprava pre výstavbu časti novej mestskej cesty pri novobudovaných polyfunkčných objektoch na Mierovej ulici (za obchodným
domom) -v rozsahu zriadenia prístupovej cesty k stavbám počas
výstavby

z rozpočtu mesta na rok 2017
Mestská záhrada na Tatranskej
Príprava zriadenia tejto záhrady – oplotenie areálu a postupná
(ak budú ﬁnančné zdroje) + iné
ulici
výsadba drevín
dotačné zdroje

39 munikácie na Moskovskej ulici

40

Rekonštrukcia poškodených omietok obvodového múru -1. etapa
- rok 2016 – nové omietky z vnútornej strany cintorína

Zriadenie parkovacích miest na
z rozpočtu mesta na rok 2017
Družstevnej ulici – od Zimnej
(ak budú ﬁnančné zdroje)
ulici (za panelákmi)
IBV S. Webera – rozšírenie

z rozpočtu mesta na rok 2017

Príprava projektovej dokumentácie a čiastočná realizácia inžinierskych sietí (pre 1 + 4 rodinné domy na Kaltsteinovej ul.)

z rozpočtu mesta na rok 2017

Odvodnenie cesty a začatie výstavby cesty od futbalového štadióna po parkovisko pred Belianskymi kúpeľmi

Stavebná úprava parkovania na z rozpočtu mesta na rok 2017
Slnečnej ulici
(ak budú ﬁnančné zdroje)

v úseku oproti domom č. 16-20 (podobne ako oproti pizzerii Gaštano)

43 inžinierskych sietí a miestnej
komunikácie
Dokončenie výstavby miestnej

44 komunikácie na Športovej ulici
(2. etapa)

45

Príprava z rozpočtu mesta na rok
Modernizácia
meštianskeho
2017 a realizácia v roku 2018
46 domu na Hviezdoslavovej ulici
– v prípade získania dotácie
č. 1
a úveru zo ŠFRB
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Akútna výmena strechy a oprava fasády – návrh riešenia: nadstavba domu - zobytniť podkrovie a vytvoriť tam nájomné byty – asi 5-6
bytov a zrekonštruovať priestory starých bytov na 1. poschodí (na
pravej časti domu).

Spišskobeliansky spravodaj

APRÍL 2017

V Spišskej Belej už funguje prepravná služba
Mesto Spišská Belá prevádzkuje od 18. 4. 2017 tzv. prepravnú službu pre obyvateľov mesta.
Jej zavedenie odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva
dňa 9. februára 2017 a následne
sa táto služba zaregistrovala
v zmysle zákona na Úrade Prešovského samosprávneho kraja
do registra sociálnych služieb.
Prepravná služba je terénna
sociálna služba poskytovaná
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom
alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu
po rovine alebo po schodoch
a obmedzenou schopnosťou
orientácie.
Odkázanosť na individuálnu
prepravu osobným motorovým
vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným
úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny na účely kompenzácie
sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu alebo
potvrdením poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti podľa
osobitného predpisu o nepriaznivom zdravotnom stave.
Občan je spravidla odkáza-

ný na individuálnu prepravu,
ak nie je schopný:
a) premiestniť sa k vozidlu
verejnej hromadnej dopravy
osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť rovnakým
spôsobom ako zdravý občan,
b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb
a do prostriedku železničnej
dopravy, udržať sa v ňom počas
jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb
a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako
zdravý občan alebo zvládnuť
z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia resp. nepriaznivého
zdravotného stavu inú situáciu
vo vozidle verejnej hromadnej
dopravy osôb a v prostriedku
železničnej dopravy.
Prepravná služba ako sociálna služba sa poskytuje prioritne
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pohybujúcej sa len prostredníctvom
invalidného vozíka, pričom
táto soba musí byť obyvateľom
mesta (mať v meste trvalý pobyt). Z hľadiska účelu prepravy
sa prioritne budú oprávnené
osoby prepravovať do zdravotníckych a obdobných zariadení.
Prepravná služba je zabezpečovaná 9-miestnym motorovým

vozidlom špeciálne upraveným
pre potreby prepravy osôb so
zdravotným postihnutím – vozidlo je vybavené hydraulickou
rampou pre naloženie invalidných vozíkov. Takéto auto (sivý
Renault Trafic) má mesto už zakúpené od roku 2015 aj na vďaka
poskytnutej štátnej dotácie.
Pokiaľ ide o určenie výšky
úhrady za túto sociálnu službu,
bola navrhnutá po prieskume
týchto úhrad v iných slovenských mestách. Navrhovaná
výška úhrady je určená ako
jedna z najnižších na Slovensku.
Jej výška nepokryje celkové reálne náklady na túto prepravu,
avšak ide o určitý typ sociálnej
služby, kde sa predpokladá, že
po úhrade časti nákladov prijímateľom bude zvyšná časť krytá
z rozpočtu mesta.
Na poskytnutie prepravnej
služby nie je právny nárok.
Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase
od 7.30 od 15.30 hod. Výnimočne
v odôvodnených prípadoch je
možné prepravnú službu poskytnúť aj v inom čase, o čom
rozhoduje jej prevádzkovateľ.
Kontaktnou osobou v prípade
záujmu je: Ing. Anna Mlaková,
kancelária č. 1 (prízemie mestského úradu), tel.: 052/46 80 518,

e-mail: mlakova@spisskabela.sk.
Prepravná služba sa poskytuje na území mesta Spišská Belá
ale aj mimo jeho územia.
Prepravná služba na konkrétnu prepravu sa objednáva
u prevádzkovateľa tejto služby
minimálne deň vopred v pracovných dňoch v čase od 7.30
do 15.30 hod.
Prijímateľ služby je povinný
zaplatiť úhradu za poskytnutú
službu v nasledovnej výške:
a) 0,25 EUR za každý aj
začatý kilometer uskutočnenej
prepravy (začiatok jazdy sa
počíta zo sídla poskytovateľa
– Mestský úrad, Petzvalova 18,
Spišská Belá).
b) 1,50 EUR za každú ďalšiu
začatú hodinu státia (tzv. stojné),
pričom čas jazdy sa do tohto čase
nezapočítava (prvá hodina čakania sa neuhrádza).
Úhradu za prepravnú službu
zaplatí prijímateľ služby priamou platbou vodičovi vozidla
bezprostredne po ukončení
jazdy a vodič odovzdá prijímateľovi služby doklad o tejto
úhrade.
Potrebné tlačivo na vyplnenie
v prípade záujmu o poskytnutie
prepravnej služby nájdete na
www.spisskabela.sk.
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Mesto upravilo svoj rozpočet na tento rok
Na zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 6. apríla
poslanci schválili druhú zmenu rozpočtu mesta pre rok
2017. Navýšili príjmy rozpočtu
o 304 240 EUR a výdavky rozpočtu o 254 240 EUR. Rozdiel
vo výške 50 tis. EUR ponechali
ako rezervu na novú prevádzku
materskej školy na Letnej ulici
od 1. septembra 2017.
Príjmy mesta boli navýšené
najmä o tieto príjmy:
– ročné zúčtovanie dane
z príjmov fyzických osôb (tzv.
podielové dane) – doplatok za
rok 2016 vo výške 12 695 EUR
– poskytnutie finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na refundáciu nákladov
Lesov mesta Spišská Belá s.r.o.
za vykonané preventívne opatrenia proti škodcom v našich
mestských lesoch vo výške
11 467 EUR
– úhrada kúpnej ceny za
prevod Čistiarne odpadových
vôd Spišská Belá do majetku

Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad vo výške
227 640 EUR
– dotácia zo štátneho rozpočtu
v oblasti prevencie kriminality na
rozšírenie a modernizáciu mestského kamerového systému vo
výške 10 000 EUR
– finančné prostriedky
z fondu opráv bytového domu
Družstevná 68-70, Petzvalova
27-28 vo výške 9900 EUR (ktoré
budú použité na údržbu interiéru
týchto bytoviek).
Do výdavkovej časti rozpočtu boli zaradené najmä tieto
nové výdavky:
– 70 000 EUR na stavebnú
úpravu chodníka na ul. 1.mája
(od Sintry po Novú ulicu) a chodníka na Kúpeľnej ulici (od č. 15
po Novú ulicu) – nové obrubníky
s novou dlažbou
– 18 000 EUR na modernizáciu detského ihriska na sídlisku
na Mierovej ulici (nová špeciálna dopadová plocha, doplnenie
chýbajúcich hracích prvkov

a oplotenie celého ihriska
– podobne ako detské ihrisko
na Moskovskej ulici).
– 35 000 EUR na modernizáciu
verejného osvetlenia z dôvodu
rekonštrukcie elektr. siete VSD
a.s. Košice (odstránia sa súčasné
stĺpy elektrického vedenia, ktoré
pôjde do zeme a preto na týchto
uliciach sa vybuduje nové podzemné vedenie verejného osvetlenia s novými stĺpmi) – ide o ul.
1.mája, Nová, Krátka, Družstevná, Novomeského ulica
– 26 000 EUR na rekonštrukciu
strechy (nová krytina a zateplenie strechy) meštianskeho domu
na Hviezdoslavovej ulici 16 (nad
Face klubom a lekárňou)
– 35 872 EUR na rekonštrukciu
Parku Štefánikova – 3. etapa – ide
o úpravu okolia materskej školy
na Letnej ul. č. 5 – nové spevnené
plochy – chodníky, nové oplotenie od evanjelického kostola
a nové verejné osvetlenie
– 11 467 EUR – poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta pre
Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. na

obnovu mestských lesov (suma
zodpovedá vyššie poskytnutej
refundácii zo štátneho rozpočtu
pre mestské lesy)
– 4 000 EUR – poskytnutie
mimoriadnej dotácie pre Gréckokatolícku cirkev (fil. Spišská
Belá) na zhotovenie Ikonostasu
v gréckokatolíckom chráme sv.
Cyrila a Metoda v Spišskej Belej
– 9900 EUR na opravu spoločných priestorov bytového domu
Družstevná 68-70 a Petzvalova
27-28
– 12 500 EUR na rozšírenie
a modernizáciu mestského kamerového systému.
Do rozpočtu mesta neboli zatiaľ zahrnuté ďalšie už schválené
investičné akcie mesta pre tento
rok, nakoľko tie budú zaradené
až po schválení hospodárenia
mesta za rok 2016 (a teda po zapojení rezervného fondu mesta
do rozpočtu mesta) a po získaní
ďalších financií do rozpočtu mesta. To bude mesto riešiť v ďalších
zmenách rozpočtu v najbližších
mesiacoch počas roka 2017.

Zapojte sa do výzvy v rámci participatívneho rozpočtu mesta
Mesto Spišská Belá vyhlasuje
výzvu na predkladanie projektov financovaných z Participatívneho rozpočtu mesta
Spišská Belá na rok 2017. Túto
výzvu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej dňa 6.
4. 2017.
Aktivity projektu sa musia
týkať jednej z nasledovných oblastí: sociálna oblasť; podpora
športu; živá a neživá kultúra;
podpora turizmu a cykloturizmu; ochrana životného prostredia; podpora dobrovoľníctva u
mladých ľudí.
Celková výška participatívneho rozpočtu predstavuje
sumu 10 000 EUR, z čoho: Minimálna výška rozpočtu projektu
financovaná z rozpočtu mesta
je určená na 300 EUR a maximálna výška rozpočtu projektu
financovaná z rozpočtu mesta
je určená na 2 000 EUR. Spolufinancovanie projektu z iných
zdrojov nie je podmienkou
schválenie projektu.
Termín na predloženie projektov zo strany navrhovateľov
je do 15. mája 2017. Do tohto
termínu musí byť projekt fyzicky doručený do podateľne
mestského úradu. Termín na
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zvolanie verejného zvažovania
je do 9. júna 2017.Termín na
realizáciu a vecné a finančné
ukončenie projektu je najneskôr
do 31.decembra 2017.
Žiadateľom môže byť osoba uvedená vo schválených
pravidlách participatívneho
rozpočtu. Jeden žiadateľ môže
podať len jeden projekt. Náležitosti projektu musia byť v súlade so schválenými Pravidlami
participatívneho rozpočtu mesta
Spišská Belá, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mesta
(www.spisskabela.sk).
Zvýhodnené budú projekty s
aktívnym zapojením žiadateľa,
jeho členov, resp. dobrovoľníkov
a verejnosti (miestnej komunity)
do realizácie tohto projektu.
Projekt sa podáva v písomnej
forme s predpísaným obsahom
(náležitosťami). Odporúčaný
vzor projektu je zverejnený na
zverejnené na webovom sídle
mesta.Projekt treba doručiť v
1 vyhotovení na adresu mestského úradu v určenej lehote
v zalepenej obálke s označením: „Participatívny rozpočet
– projekt“.
Kontaktná osoba v prípade
nejakých otázok: Mgr. Katarína

Hradická, hlavný koordinátor
partic. rozpočtu, mestský úrad,
mail: hradicka@spisskabela.sk,
tel. 052/468 05 15.

Uvedené pravidlá, samotná
výzva ako aj odporúčaný vzor
projektu sú zverejnené na stránke www.spisskabela.sk.

Z vynálezov J. M. Petzvala
Pred 210 rokmi sa v Spišskej
Belej narodil svetoznámy vynálezca, fyzik a matematik Jozef
Maximilián Petzval (6. januára
1807). Pri tejto príležitosti vám
počas celého roka 2017 prinášame prostredníctvom fotografií
pohľad na jeho pútavý život
a dielo. Viac o tejto fascinujúcej osobnosti sa dozviete na
stránkach Mesta Spišská Belá
www.spisskabela.sk alebo
priamo v Múzeu J. M. Petzvala
v Spišskej Belej.
Petzvalove objavy prispeli
k rozvoju astrofotografie a bol
autorom prvých radových snímok jednotlivých fáz Mesiaca.
Po vyfotografovaní odvrátenej
strany Mesiaca jeden kráter v
blízkosti južného pólu nazvali
jeho menom. Kráter nesúci
meno po J. M. Petzvalovi má
priemer 93,47 km. Menom
nášho slávneho rodáka bola
pnazvaná aj planétka objavená v
roku 1980 českým astronómom

Antonínom Mrkosom. (Pozri
aj: https://www.der-mond.org/
mondkarte/formation/
mondkrater/petzval/)
Menom
svetoznámeho
vynálezcu sú pomenované aj
mnohé ulice nielen na Slovensku
- Spišská Belá, Bratislava, Košice,
Nitra, Trnava, Žilina, ale aj vo
Viedni (Rakúsko), Budapešti
(Maďarsko)a Braunschweigu
(Nemecko).
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Na základe podnetov obyvateľov sa uvažuje o zriadení dvoch
obytných zón
Mesto v uplynulých týždňoch obdržalo podnety od
obyvateľov mesta na zriadenie 2
dopravných obytných zón. Prvý
podnet prišiel z Medňanského
ulice a z ulice Nad kaštieľom
v mestskej časti Strážky, kde v
lokalite rodinných domov jej
obyvatelia požadujú osadenie
dopravných značiek „Obytná
zóna“ vzhľadom na to, že uvedené ulice plnia aj priestor, kde
sa deti hrávajú a trávia voľný čas
a zároveň chcú znížiť rýchlosť
áut. Druhý podnet je z lokality
IBV Samuela Webera (teda zo 4
ulíc) a práve pri vstupe do tejto
lokality z Novej ulice by mala
byť osadená uvedená dopravná

značka. Tá určí, že celá lokalita
(70 rodinných domov) bude
obytnou zónou. A čo to v praxi
bude znamenať?
Podľa zákona o cestnej premávke v obytnej zóne:
1./ chodci smú používať cestu
v celej jej šírke
2./ na ceste sú dovolené hry
detí
3./ vodiči tu smú jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h
4./ vodiči sú povinní dbať
na zvýšenú ohľaduplnosť
voči chodcom, ktorých nesmú
ohroziť
5./ státie vozidiel je zakázané, ak dopravnou značkou nie
je určené inak.

Podľa vyjadrenia primátora mesta Štefana Bieľaka:
„Oba návrhy sú prijateľné aj
z pohľadu mesta ako správcu
cesty, nakoľko nejde o tranzitné
komunikácie a sú to v podstate
dopravne uzavreté lokality.
V oboch lokalitách však bude
potrebné zároveň povoliť státie
na cestách, nakoľko miestni
obyvatelia parkujú svoje autá
aj pred rodinnými domami (na
ceste).“
Momentálne mesto dalo
spracovať jednoduchý projekt
zmeny dopravného značenia
na mestských komunikáciách v
týchto dvoch lokalitách. Po jeho
schválení dopravnou políciou

je primátor mesta pripravený
vydať rozhodnutie o zmene
dopravného značenia.
V priebehu apríla sa mesto
vráti aj k problematike parkovania na Štefánikovej ulici
a tiež k návrhu na vytvorenie
školskej zóny pred Základnou
školou J. M. Petzvala. Je možné,
že všetky tieto návrhy v prípade konsenzu vedenia mesta sa
objavia v jednom spoločnom
projekte na zmenu dopravného značenia (pôjde o spoločný
postup). V prípade kladných
stanovísk by sa tieto dopravné
zmeny mohli zaviesť do reálneho života v priebehu mája a júna
tohto roka.

ZMOS chce zmenu systému poskytovania a ﬁnancovania
sociálnych služieb
Rozsah poskytovateľov sociálnych služieb sa každoročne
rozširuje, podľa podpredsedu
ZMOS ide o otvorenú sieť, ktorá
dnes nie je regulovaná.
Téma sociálnych služieb
a zdravotníctva dominovala
dvojdňovému rokovaniu Rady
Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré sa dnes
skončilo na Štrbskom Plese vo
Vysokých Tatrách. Členovia
prerokovali situáciu v oblasti
sociálnych vecí s dôrazom na
navrhované zmeny v zákone
o sociálnych službách a ich
financovania. „Počet klientov
sociálnych zariadení každoročne stúpa, posledné čísla sa pohybujú na úrovní tisícok ročného
nárastu, počet zariadení je tiež
vyšší ako v predchádzajúcom
období a tento stav si podľa nás
bude vyžadovať isté regulačné
opatrenia nielen vo financovaní, ale aj v stanovení istých
podmienok na reguláciu siete,“
uviedol pre médiá po skončení
rokovania výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.
Podpredseda ZMOS Štefan
Bieľak pripomenul, že súčasný
systém financovania sociálnych služieb je trojzdrojový,
ide o zdroje štátu, miest a obcí
i klienta. Podľa jeho slov otvorili
počas zasadnutia tému financovania práve zo strany štátu, ktoré sa síce podľa Bieľaka každoročne navyšuje, no tieto financie
aj tak nepostačujú. „Je to spôso-

bené tým, že sa rozširuje rozsah
poskytovateľov týchto služieb,
podľa vyjadrenia ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny
ročne pribudne aj 3 500 nových
miest. Ide o otvorenú sieť, ktorá
dnes nie je regulovaná,“ povedal. Predstavitelia ZMOS sa tak
zhodujú na tom, že na zmenu financovania je potrebné nastaviť
celý model sociálnych služieb.
Turčány podotkol, že sociálne
služby reagujú na demografický vývoj, no napriek všetkému je
ich potreba ťažko predvídateľná.
„Z nášho pohľadu možno povedať, že sú veľmi ťažko predvídateľné, na rozdiel od školstva
nevieme povedať, koľko ľudí
bude danú službu potrebovať
o hodinu, či o pár týždňov,“ vysvetlil. Podľa jeho slov je však
cieľom zabezpečiť, aby ľudia
danú službu k dispozícii mali,
a to v dostatočnom rozsahu.
Rovnako chcú zabezpečiť aj
to, aby zamestnanci v daných
zariadeniach mali vyššie mzdy
ako dnes. „Budeme k tomu hľadať aj opatrenia, napríklad aby
časť ošetrovateľských úkonov
bola preplácaná z verejného
zdravotného poistenia,“ dodal
Turčány, podľa ktorého bude
ZMOS hľadať cestu na spoločnú diskusiu s ministerstvom
zdravotníctva, ktoré šéf rokoval
s členmi ZMOS aj počas zasadnutia rady.
V rámci zdravotníctva sa na
rokovaní hovorilo aj o pohoto-

vostiach, či problémoch miest
a obcí s nedostatkom lekárov,
najmä lekárov prvého kontaktu. Podľa Bieľaka ide o problém
predovšetkým v okrajových
miest a obciach, teda mimo
okresných sídel, kde je buď nedostatok lekárov, alebo sú tam
lekári vo vysokom veku.
Počas rokovania hovorili členovia aj o aktuálnych
problémoch prevádzkovania
informačného systému DCOM.
Venovali sa príprave novelizácie zákona o obecnom zriadení,
návrhu postupu pri riešení
sociálneho statusu volebného
predstaviteľa samosprávy, in-

formácii o priebehu rokovaní
a návrhoch pracovných skupín
k zákonu o odpadoch a zákonu o miestnych daniach. Rada
tiež prerokovala aktuálny stav
implementácie štrukturálnych
a investičných fondov, správu
o záveroch odbornej konferencie
v oblasti problematiky bývania
v podmienkach marginalizovaných komunít, venovala sa tiež
ďalšiemu postupu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov
pod stavbami miest a obcí.
Medzi témami bola aj príprava
v poradí 28. snemu, ktorý sa
uskutoční 17. a 18. mája v Bratislave.
(sita)

Belianska cyklistická skupina
dobrovoľne vyzbierala na
Sp. Magure 25 vriec odpadkov
Cyklistickí nadšenci z miestnej belianskej skupiny, ktorá
funguje pod názvom MTBikers
zorganizovali dobrovoľnú akciu
s cieľom vyčisiť okolie Spišskej
Magury od opadkov. Skupinka
Beľanov a Kežmarčanov spojila
svoje sily a vybrala sa 15. 4.
2017 zbierať odpadky na svojich
bicykloch. Ako opisuje vydarený
deň člen skupiny Matej Miko:
“Pre čo najvyššiu efektivitu sme
sa rozdelili do troch skupín. Prvá
skupina vyrazila zo Slovenskej
Vsi smerom na Smrečiny, druhá
skupina vyrazila z Magurského
sedla smerom na Smrečiny

a tretia skupina vyrazila smerom na Smrečiny z Bachledovej
doliny. Zbieranie odpadkov
a bajkovanie je dosť náročné, ale
aj napriek tomu sa nám podarilo
vyzbierať neuveriteľných 25 vriec
s objemom 60L plných odpadkov
– poväčšine plastové a sklenené
fľaše, samozrejme nebola núdza
ani o kusy oblečenia a topánok,
prípadne fľaše z motorových olejov, vrchnáky zo sudov, matrace
a podobne.” Všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zišli, aby podporili dobrú vec a spoločne tak vrátili
okoliu Spišskej Magury jej pravú
podobu ĎAKUJEME!
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Regionálny ZMOS pod Tatrami aj naďalej povedie primátor
Spišskej Belej
Dňa 7. apríla 2017 sa uskutočnilo výročné zasadnutie Valného
zhromaždenia Regionálneho
združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej. Na tomto zasadnutí
prítomní starostovia a primátorovi prerokovali správu o činnosti a hospodárení združenia
za rok 2016 a zároveň schválili
rozpočet združenia na rok 2017.
Združenie prijalo nového člena
– Obec Vlkovce a s touto obcou

regionálne združenie má 58
členov (miest a obcí z okresu
Poprad a Kežmarok). Prítomní
starostovia a primátori si po
dvoch rokoch opätovne volili
vedenie združenia, pričom sa
jednomyseľne zhodli na tom,
že na ďalšie 2 roky sa orgány
združenia nebudú meniť. A tak
potvrdili vo funkcii predsedu
združenia primátora Spišskej
Belej Štefana Bieľaka, a dvoch
podpredsedov – Michala

Sýkoru (starostu obce Štrba)
a Slavomíra Kopáča (starostu
obce Liptovská Teplička). Nemenilo sa ani zloženie revíznej
komisie – jej členmi sú Pavol
Bekeš (starosta Ždiaru), Ján
Mlynár (starosta Šváboviec)
a Mária Kleinová (starostka
Spišského Štiavnika). Prítomní
si zvolili svojich delegátov na
28. snem ZMOS-u, ktorý sa
bude konať 17. - 18. mája 2017
v Bratislave. V druhej časti

zasadnutia vedenie združenia
informovalo o aktuálnych otázkach, ktoré rieši ZMOS, ako aj
o meniacej sa legislatíve dotýkajúcej sa územnej samosprávy. Diskutovalo sa o školstve,
verejnom obstarávaní, čerpaní
európskych fondov, majetkovoprávnom vysporiadaní
pozemkov, zákone o slobodnom prístupe k informáciám,
o zákone o obecnom zriadení
aj o prevádzkovaní TEŽ-ky.

DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ
11. ročník súťaže vo varení gulášu
3. jún 2017 – SOBOTA
3. júna 2017 v rámci Dní mesta 2017 sa uskutoční 11. ročník súťaže o Putovný spišskobeliansky kotlík vo varení
gulášu. Variť sa bude priamo na námestí na určených miestach. Súťaž je verejná a určená pre širokú verejnosť.
Pravidlá súťaže:
1. Do súťaže sa družstvá musia nahlásiť pred jej konaním, najneskôr do 30. mája v RTIC (Regionálnom turistickom informačnom centre), Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, tel.: 052/468 05 10, osobne, písomne alebo telefonicky.
2. Veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že súhlasí s pravidlami a organizačnými pokynmi súťaže. Súťažiaci
sa tejto súťaže zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.
3. Súťažné družstvá súťažia pod názvom, ktorý si sami zvolia.
4. Všetky suroviny a ingrediencie, ako i kotlík a všetko potrebné náradie k vareniu guláša, vrátane dreva si zabezpečia
súťažné družstvá samé na svoje náklady. Pitnú vodu poskytne Mesto Spišská Belá (v budove úradu) – súťažiaci si zabezpečí nádobu na vodu.
5. Ak súťažné družstvo použije taký kotlík, pri ktorom by mal byť oheň voľne na zemi, musí to nahlásiť vopred. Mesto
Spišská Belá zabezpečí, aby medzi zemou a ohňom bol železný plech (platňa) v hrúbke min. 3 mm.
6. Množstvo vareného guláša, a jeho zloženie si družstvá určia samé. Jedinou podmienkou je, aby guláš bol z mäsa.
7. Registrácia súťažiacich bude prebiehať v čase od 10.30 do 11.00 hod. na námestí pred mestským úradom. Každému
súťažiacemu družstvu bude presne určený priestor, potrebný pre varenie guláša a vylosuje si súťažné číslo.
8. Súťažiť sa začne o 11.00 hod. Po oficiálnom „odštartovaní“ môžu súťažiaci zapáliť ohne pod kotlíkmi. Do toho času
môžu vykonávať akúkoľvek „neohňovú“ prípravu pre varenie guláša.
9. Súťaž bude prebiehať do 15.00 hod. Po jej oficiálnom ukončení odovzdá každé družstvo vzorku svojho guláša hodnotiacej komisii.
10. Súťažné družstvá môžu uvarený guláš návštevníkom rozdávať bezplatne alebo predávať za nejakú symbolickú
cenu.
11. Ocenené budú prvé tri miesta. Guláš posudzuje minimálne 5-členná hodnotiaca komisia. Hodnotiaca komisia posudzuje guláš z hľadiska jeho chuti a vzhľadu. Každý člen komisie hodnotí jednotlivé vzorky istým počtom bodov. Zvíťazí
guláš, ktorý po sčítaní bodov od všetkých členov komisie získa ich najvyšší počet.
12. Zvíťazí družstvo, ktoré navarí chuťovo a vizuálne najlepší guláš. Víťazné družstvo tiež získava na dobu 1 roka Putovný
spišskobeliansky kotlík, na ktorý bude vygravírovaný názov víťazného družstva.
13. Putovný spišskobeliansky kotlík je majetkom Mesta Spišská Belá. Nemôže byť majetkom súťažného družstva, alebo
jeho členov. Ak získa Putovný spišskobeliansky kotlík zahraničné družstvo, ktorého veliteľ nemá na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt, bude kotlík uložený na mestskom úrade v Spišskej Belej. Ak družstvo získa 1. miesto v trikrát po
sebe nasledujúcich ročníkoch súťaže, stáva sa Putovný spišskobeliansky kotlík majetkom tohto víťazného družstva.
Bližšie informácie vám poskytne Mgr. Marta Grivalská, infocentrum, tel. 052/468 05 10.

Súťaž je určená pre širokú verejnosť, tak sa prihláste, ide predovšetkým o zábavu.
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Belianski hasiči majú novú
športovú striekačku
Belianski hasiči dostali do
svojej výbavy novú športovú
striekačku. Na základe ich dlhoročnej požiadavky poslanci
mesta vyčlenili v rozpočte mesta
na rok 2017 sumu 8 tis EUR. Pri
prerokovaní tejto požiadavky
hasičov primátor mesta Štefan
Bieľak uviedol, že schválenie
tejto kúpy je aj vyjadrením
poďakovania vedenia mesta hasičom za ich príkladný prístup
a nasadenie v prípade rôznych
mimoriadnych situácii.
Podľa Maroša Vaverčáka,
predsedu belianskych hasičov
ide o športovú hasičskú striekačku s označením PS 12 s objemom 2165 cm3 so športovým
čerpadlom, kovanými ojnicami
a Weber karburátorom. Táto
nová striekačka nahradí viac
ako 30 rokov starú a dnes už nefunkčnú striekačku. Zakúpená

striekačka bude slúžiť hasičom
na športovú prípravu a účasť na
hasičských súťažiach. Vďaka nej
budú naši hasiči a tiež hasičky
viac konkurenční, nakoľko doterajšia striekačka bola s veľmi
slabým výkonom. Mesto postupne vybavuje dobrovoľných
belianskych hasičov potrebnou
technikou. Ich súčasné vybavenie
je už pomerne kvalitné na dobrovoľných hasičov. V minulom
roku mesto zakúpilo hasičom
staršie 9-miestne auto v hodnote
9 tis. EUR na technické zásahy a
práve v tomto aute budú prevážať túto striekačku aj na športové
hasičské súťaže. Tak dúfajme, že
si hasiči a hasičky nájdu popri
iných povinnostiach dostatok
času aj na tréningy a hasičské
súťaže, na ktorých časom budú
dosahovať popredné umiestnenia. Držíme palce a ďakujeme!
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POSAĎ SI SVOJ STROM
Mestské lesy pozývajú občanov mesta Spišská Belá na 2. ročník akcie Posaď si svoj strom.
Akcia sa bude konať dňa 6. 5.
2017 (sobota). Zraz účastníkov
bude o 7.00 hod. pri budove
mestských lesov na Šarpanci.
Pre tých, ktorí nemajú vlastnú
dopravu alebo v prípade väčšieho záujmu, zabezpečíme
autobus, ktorého odchod bude
o 6.45 hod. z parkoviska pri budove Dobrovoľného hasičského

zboru. Potrebné je doniesť si
vedro na stromčeky a menší
krompáč pre jednu dvojicu (nie
motyku). Po ukončení výsadby
stromčekov bude pre všetkých
zúčastnených podávané občerstvenie. V prípade záujmu Vás
prosíme o nahlásenie počtu ľudí
do konca apríla (30. 4. 2017) na
tel. čísle 0940 426 943. Ak máte
záujem o zabezpečenie prepravy, nahláste nám to prosíme
rovnako včasne.

Vypaľovanie trávy je
protizákonné!
Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy,
v jarnom období každoročne
narastá počet požiarov i výška
spôsobenej škody.
Plošné vypaľovanie trávy a
porastov ohrozujúce životného
prostredie pritom zakazuje v
slovenskej legislatíve viacero
zákonov. Okrem zákona o odpadoch je to aj zákon o ochrane
prírody a krajiny, a v neposlednom rade tiež zákon o ochrane
pred požiarmi.
I keď príčina vzniku požiaru
na Riadenej skládke tuhého komunálneho odpadu v Spišskej
Belej počas dňa 10. a 11.04.2017
je v štádiu vyšetrovania, predpokladanou príčinou vzniku
tohto požiaru bolo vypaľovanie
suchej trávy.
Vypaľovanie trávy nielen
ničí životné prostredie a zabíja

živočíchy, ale môže spôsobiť
obrovské hospodárske škody a
ohroziť ľudské životy. Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy a
jej odkrytím sa zvyšuje erózna
ohrozenosť, ale dochádza aj k
vyššiemu výparu a presychaniu
pôdy. Negatívnym sprievodným
javom je aj skutočnosť, že sa tak
napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov
rastlín. Spaľujú sa vývojové
štádia mnohých drobných živočíchov, čím prichádzajú o potravu vyššie živočíchy a tiež tak
zanikajú prirodzené stanovištia
organizmov. Je alarmujúce,
že vypaľovaním môže dôjsť k
likvidácii celých populácií menej mobilných druhov. Navyše
dusivý dym ako sprievodný jav
vypaľovania, obsahuje mnohé
nebezpečné látky, ktoré sa ako
mikročastice dostanú späť do
pôdy vo forme zrážok.

www.spisskabela.sk

Aj vy máte možnosť podieľať
Publikácia Spiš z neba
v predaji v Informačnom centre sa na formovaní sociálnych
V Regionálnom turistickom akejkoľvek príležitosti, kniha služieb v našom meste
a informačnom centre v Spišskej
Belej je od apríla v predaji publikácia Spiš z neba, ktorej autorom
je Milan Paprčka a vydavateľom
firma CBS spol. s.r.o. V knihe
nájdete mnoho zaujímavých
leteckých záberov s pohľadmi
na región Spiš – jeho mestá,
obce a iné prekrásne zákutia.
Svoje čestné miesto v knihe
majú aj zábery na Spišskú Belú.
Publikácia je v predaji za 10 €.
Kniha zaujme nejedného milovníka nášho okolia, či vášnivého
fotografa a ak práve premýšľate,
čo darovať svojim blízkym pri

bude rozhodne darčekom, ktorý
poteší každého.
Okrem tejto knihy je opätovne v predaji aj publikácia
Tatry a Zamagurie z neba
(10 €), ktorá bola koncom roka
2016 najpredávanejšou knihou
v Informačnom centre a práve
pre obrovský záujem o knihu,
sme ju pre vás doobjednali u jej
vydavateľa.
Obidve knihy sú tzv. zelené
knihy a ich kúpou podporujete
lesné hospodárenie šetrné k prírode. Knihy sú vytlačené na papieri s certifikátom FSC®.

Mesto Spišská Belá v súčasnosti pripravuje Komunitný
plán sociálnych služieb mesta
na obdobie rokov 2017 - 2023 s
výhľadom do roku 2030 (ďalej
len „plán“).
Tento plán opisuje súčasný
stav poskytovaných sociálnych
služieb v našom meste, zisťuje
potreby obyvateľov mesta v tejto
oblasti s cieľom navrhnúť taký
systém sociálnych služieb, ktorý bude zodpovedať zisteným
potrebám a zároveň finančným
a kompetenčným možnostiam
mesta. Pri tvorbe tohto plánu

je veľmi dôležité poznať aj Váš
názor. A teda aj vy máte možnosť sa podieľať na formovaní
budúcich sociálnych služieb
poskytovaných v našom meste.
Ako? Vyplnením dotazníka.
Kde ho nájdete?
a) vo vestibule Mestského
úradu v Spišskej Belej a odovzdať ho môžete v podateľni
úradu alebo
b) online na www.spisskabela.sk, kde ho môžete priamo
vyplniť a následne odoslať
kliknutím na tlačidlo odoslať
na konci dotazníka.
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Verejné osvetlenie sa bude
ďalej modernizovať

Požiar skládky komunálneho
odpadu v Spišskej Belej

Mesto plánuje modernizáciu
ďalšej časti verejného osvetlenia. Z dôvodu rekonštrukcie
elektrickej siete VSD a.s. (zo
vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie)
budú odstránené elektrické stĺpy
a preto je potrebné vybudovať
nové podzemné vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia,
pričom existujúce LED svietidlá
sa premontujú. Tieto montážne
práce bude realizovať Mestský
podnik Spišská Belá s.r.o. a budú
prebiehať postupne počas tohto

V pondelok 10. apríla 2017
po 19.00 hod. začala horieť
riadená skládka komunálneho odpadu v Spišskej Belej.
Skládka je vlastníctvom mesta
Spišská Belá a prevádzkuje ju
Mestský podnik Spišská Belá
s.r.o. Pri hasení tohto požiaru
zasahovali profesionálni hasiči
z OR HaZZ SR v Kežmarku ako
aj dobrovoľní hasiči zo Spišskej
Belej, ktorým prišli na pomoc aj
hasiči z Krížovej Vsi. Samotný
požiar zasiahol len okraj
úložiska skládky a nerozšíril
sa na celú skládku len vďaka
rýchlemu a profesionálnemu
zásahu hasičov. Samotné hasenie však bolo zložité, nakoľko
horel komunálny odpad a ten
bolo veľmi ťažko uhasiť, preto
samotné hasenie prebiehalo až
do utorkového popoludnia. Hasičom pomohla jaj ťažká technika Mestského podniku Spišská
Belá, ktorá zabezpečovala rozhrňovanie tlejúceho odpadu a
jeho zasypávanie zeminou. Príčiny požiaru sa vyšetrujú. Ale
viac menej sú už známe, keďže

roka spolu so spomínanou výmenou elektrickej siete VSD.
A o ktoré ulice pôjde? Ul. 1. mája
od č. 29 po ul. Novú, Krátka ulica, Nová ulica, Družstevná ulica
od č. 87 až po 95 (od Geomery
po Drepal), Hviezdoslavova
ulica 59-63, Novomeského ulica. Táto modernizácia bude
financovaná z rozpočtu mesta.
Celkové náklady zatiaľ nie sú
presne určené.
Trasy modernizovaného
verejného osvetlenia nájdete na
www.spisskabela.sk.

Mesto podporí zhotovenie
ikonostasu v chráme sv. Cyrila
a Metoda
Mestské zastupiteľstvo
v Spišskej Belej schválilo z
rozpočtu mesta mimoriadnu
dotáciu vo výške 4 tis. EUR na
zhotovenie ikonostasu v gréckokatolíckom kostole sv. Cyrila
a Metoda v Spišskej Belej. Na
svojom zasadnutí 6. apríla 2017
tak vyhovelo žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi. Hlavným dôvodom podpory tejto žiadosti bolo
podporiť kultúrne a duchovné
hodnoty, ktoré sú premietnuté
aj v zhotovení ikonostasu ako
trvalej a nevyhnutnej súčasti
tohto chrámu.
Ikonostas (gr. eikón – obraz
a stásis – pozícia, umiestnenie)

je stena s ikonami, ktorá v
gréckokatolíckom chráme delí
časť pre veriacich od svätyne
(presbytéria alebo sanktuária)
– časti pre kňaza. Ikonostas je
teda architektonickým a zároveň
ideovým predelom medzi loďou
a svätyňou chrámu. Jeho výzdoba má z tohto dôvodu veľmi
honosný a slávnostný charakter.
Chrám v Spišskej Belej od svojho
postavenia nemá ikonostas. Celkové náklady na jeho zhotovenie
sa predpokladajú vo výške 9 tis.
EUR a snahou farnosti je zhotoviť
ho ešte v tomto roku. Takže je tu
príležitosť aj pre iných darcov
prispieť na dobrú vec.

Chcete separovať odpad
a potrebujete farebné plastové
vrecia?
Každý obyvateľ mesta s trvalým pobytom v Spišskej Belej
má nárok na farebne rozlíšené
plastové vrecia pre potreby
separovania odpadu. Vrecia na
triedený odpad sú farebné odlíšené tak, ako je to aj pri zberných
nádobách: zelené vrecia - pre
sklenené obaly, žlté vrecia – pre
plastové obaly, a modré vrecia
- pre papierový odpad. Tieto
vrecia sa poskytujú obyvateľom
rodinných domov (pre jednu
domácnosť jedno konkrétne vrece), nakoľko obyvatelia bytoviek
majú na sídliskách pre odovzdanie vytriedeného odpadu tzv.
separačné miesta. Vrecia nie sú
jednorázové. Po ich vyprázdnení
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v deň zberu triedeného odpadu
(podľa zverejneného harmonogramu), sú vrátené obyvateľom
domu pracovníkmi Mestského
podniku Spišská Belá, s. r. o.
na rovnaké miesto. Ak je vrece
poškodené, je nahradené novým.
Ak ste sa do Spišskej Belej, alebo
Strážok prisťahovali a chceli
by ste sa zapojiť do vrecového
zberu triedeného odpadu, radi
vám ich bezplatne poskytneme.
Vyzdvihnite si vrecia osobne na
mestskom úrade (kancelária č.
8). Kontaktnou osobou je RNDr.
Paula Grivalská (grivalska@
spisskabela.skalebo t.č.: 052/468
05 24). Ďakujeme vám, že triedite
odpad!

samotné nahlásenie požiaru
na krajský dispečing hasičov
zabezpečila hliadka Mestskej
polície v Spišskej Belej, ktorá
bola telefonicky informovaná
o vypaľovaní trávy neďaleko
skládky. Tá po príchode na
skládku okamžite kontaktovala
hasičov, ktorí dorazili na miesto
požiaru v priebehu niekoľkých
minút. Ale „vďaka“ suchému
a veternému počasiu sa oheň
z horiacej trávy za oplotením
skládky za pár minút rozšíril
do areálu skládky a následne
do jej úložiska. Samotné škody spôsobené na samotnom
telese skládky sa momentálne
zisťujú.
Na záver: Naše poďakovanie patrí všetkým zasahujúcim
hasičom, tak tým profesionálnym, ktorí zasahovali takmer
20 hodín, ako aj dobrovoľným
hasičom, ktorí im pomáhali do
neskorých nočných hodín. ĎAKUJEME! A pre nás ostatných
varovanie: nevypaľujte trávu – je
to protizákonné a ako vidíte aj
nebezpečné!

Spišskobeliansky spravodaj
Pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy v Spišskej
Belej si pre vás pripravili v mesiaci MÁJ nasledujúce
podujatia, na ktoré Vás srdečne pozývajú:
YHauskonzert - 27. 5. (sobota) o 15.00 hod. v priestoroch
rodinného domu Ing. Hotaryho na ulici Letnej č. 2580/18.
YKoncert absolventov primárneho štúdia - 23. 5.
(utorok) o 17.00 hod.v kinosále mesta
YAbsolventská výstava primárneho štúdia - 23. 5.
(utorok) o 17.00 hod. v kinosále mesta
Riaditeľka Základnej umeleckej školy (ďalej len ZUŠ),
Zimná 12, 059 01 Spišská Belá v súlade s § 5 ods. 2
a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej
škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
do hudobného, výtvarného a tanečného odboru
základnej umeleckej školy na školský rok 2017/2018.
Termín konania prijímacích skúšok:
1. 6. 2017 a 2. 6. 2017 od 13.00 do 17.00 hod.
Miesto:
• hudobný a tanečný odbor - budova ZUŠ, Zimná 12,
Spišská Belá
• výtvarný odbor – budova elok. prac. AT TATRY, Petzvalova 37, Spišská Belá
Prihláška:
Zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku počas talentových skúšok na mieste podľa rodného listu alebo zdravotnej kartičky dieťaťa.
Podmienky prijatia:
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na
základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom
umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
Hudobný odbor: spev ľudovej alebo umelej piesne,
zopakovanie vytlieskaného rytmu, intonácia zahraného tónu, rozoznávanie výšky tónov.
Výtvarný odbor: predloženie minimálne jednej vlastnejvýtvarnej práce dieťaťa.
Tanečný odbor: zopakovanie vytlieskaného rytmu,
spev ľudovej alebo umelej piesne.
Štúdium je rozdelené na:
• Prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka
základnej školy)
• Prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských
škôl od 5 rokov)
• Základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na
primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4
roky)
• Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
• Štúdium pre dospelých trvá 4 roky
Hudobný odbor – študijné zameranie hra na hudobnom nástroji – hra na cimbale, hra na klavíri, hra na
akordeóne, hra na keyboarde, hra na gitare, hra na
husliach, hra na zobcovej ﬂaute, hra na priečnej ﬂaute,
hra na klarinete, hra na saxofóne, sólový spev.
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WORLD CHALLENGE DAY
Mesto Spišská Belá sa zúčastní aj tohto roku Medzinárodného dňa pohybu – WORLD
CHALLENGE DAY, ktorý sa
uskutoční dňa 31. 5. 2017, t. j.
streda, na území mesta Spišská
Belá. Mesto Spišská Belá bude
registrované v národnom kole
súťaže. Naše mesto vytvára
pre šport priaznivé podmienky
a patrí k tradičným účastníkom
ChallengeDay. Vyzývame preto
všetkých, ktorí majú záujem
o propagáciu športu a aj o propagáciu svojej organizácie, aby

tak urobili 31. 5. 2017 na svojich
pracoviskách, školách, športových kluboch, športových
objektoch a zariadeniach, na
voľných priestranstvách, doma,
aby sa zapojilo čo najviac občanov, ale i návštevníkov mesta do
ľubovoľnej športovej aktivity trvajúcej bez prerušenia najmenej
15 minút a mali z toho príjemný
zážitok.
Bližšie organizačné podmienky vám oznámime v mesiaci máj
prostredníctvom webovej stránky www.spisskabela.sk.

Detská športová olympiáda
V piatok 24. marca v dopoludňajších hodinách bolo na ihrisku
„Žingorka“ veselo. Naši prváci si zmerali svoje športové sily s predškolákmi. Ukázalo sa, že všetci zvládli prekážky, ktoré im pripravili
naše pani učiteľky. Súťažilo sa v hádzaní na cieľ, v behu okolo prekážok, v preskakovaní cez švihadlo , v kotúľaní lopty a v mnohých iných
disciplínach. Všetci statočne bojovali a tak získali medaily a diplomy.
Domov odchádzali s úsmevom na tvári a s dobrým pocitom, že si
zašportovali a spoznali nových kamarátov.
ZŠ M. R. Štefánika

Beliansky slávik
Aj tento rok sa v Spišskej Belej
konala žiacka spevácka súťaž ľudových piesni Beliansky slávik,
ktorá má v našom meste niekoľkoročnú tradíciu. Súťaž dáva
priestor slovenskému folklóru a
ľudovým tradíciám Slovenska i
nášho regiónu, ktorý si samozrejme patrične zaslúži. Dopoludnia,
6. apríla, sa v mestskej kinosále
stretlo 22 dievčat a 4 chlapci,
ktorí zahodili svoju trému a
predviedli nám čarovné vystúpenia, z ktorých sálala radosť
zo spevu. O pekné spestrenie
súťaže sa postarali aj účinkujúci,
ktorí vystupovali v tradičných
slovenských ľudových krojoch.
Do vystúpení sa zapájali aj niektorí pedagógovia a spolužiaci,
ktorí sprevádzali účinkujúcich
hudobným nástrojom. Túto spevácku súťaž môžeme pokojne
nazvať aj prehliadkou jedinečných talentov, krásnych krojov a
úžasnej symbiózy medzi učiteľmi a žiakmi. Súťažilo sa v troch
kategóriách: 3. – 4. ročník, 5. – 6.
ročník a 7. – 9. ročník. Do súťaže
sa zapojili základné školy zo
Spišskej Belej, Toporca, Slovenskej Vsi, Holumnice a Lendaku.
Súťaž napokon ovládli žiaci zo
Slovenskej Vsi a Lendaku, kam
putovali takmer všetky ocenenia.
Najmä na víťazoch bolo viditeľné
i počuteľné, že súťaž pre nich nebola len „povinná jazda”, ale to,

čo na javisku prezentovali a interpretovali, je pevnou súčasťou ich
každodenného života. Mladí speváci, ktorí sa v súťaži umiestnili,
si prevzali diplom a vecné ceny.
Ani ostatní však domov neodišli
naprázdno a odniesli si diplom
za účasť a sladkú odmenu.
Porota pozostávajúca z pedagógov Základnej umeleckej
školy v Spišskej Belej – Michal
Paľko, Klára Petijová a Peter
Strela sa na záver súťaže zhodla,
že vybrať výhercu bolo nesmierne ťažké, pretože všetci účinkujúci spievali výborne. Napokon
rozhodla porota nasledovne:
Prvá kategória
• 1. miesto: Lívia Gildeinová
(ZŠ Slovenská Ves)
• 2. miesto: Miriama Galliková (ZŠ Lendak)
• 3. miesto: Kristián Pompa
(ZŠ Toporec)
Druhá kategória
• 1. miesto: Gabriel Gildein
(ZŠ Slovenská Ves)
• 2. miesto: Marianna Koščáková (ZŠ Lendak)
• 3. miesto: Stanislava Neupauerová (ZŠ Lendak)
Tretia kategória
• 1. miesto: Gabriel Háber
(ZŠ Lendak)
• 2. miesto: Vanesa Dunková
(ZŠ Slovenská Ves)
• 3. miesto: Lucia Batoryová
(ZŠ Lendak)
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Chcete stavať alebo rekonštruovať plot, garáž, byt, dom?
Plánujete stavať alebo rekonštruovať (či opravovať) plot,
garáž, byt, či rodinný dom alebo
inú stavbu? V prvom rade sa
kontaktujte s mestom a jeho stavebným úradom! Predídete mnohým následným problémom, či
komplikáciám. Rovnako to platí
v prípade, že kupujete pozemok
za účelom nejakej výstavby, či určitého budúceho využitia, alebo
kupujete nejakú budovu (objekt)
za účelom nejakého následného
využitia.
V každom z uvedených
prípadov narazíte na stavebný
zákon a na územný plán mesta
a jeho záväzné regulatívy. A
teda nestačí mať len myšlienku,
dokonca mať už aj premyslené
financovanie tohto vášho zámeru. To ešte neznamená, že ho

budete môcť zrealizovať podľa
vašich predstáv. Preto ak sa pre
niektorú z týchto aktivít rozhodnete, najprv zájdite na mestský
úrad, presnejšie na stavebný
úrad mesta. Tam vám poskytnú
potrebné informácie o tom, či
1./ či daný zámer je v súlade
s územným plánom mesta (to je
veľmi dôležitá vec!)
2./ čo potrebujete v zmysle
stavebného zákona a súvisiacich
právnych predpisov na realizáciu vášho zámeru.
Odporúčame, aby v prípade
nových stavieb, resp. väčších stavebných zámerov ste si písomne
požiadali mesto (stavebný úrad)
o vydanie písomného záväzného stanoviska k tejto stavebnej
aktivite (k vášmu zámeru). Tak
„na papieri“ budete mať jasné

a záväzné podmienky mesta
pre tento váš zámer a potom sa
viete rozhodnúť, či vôbec budete
svoj zámer realizovať, resp. či má
zmysel kúpiť nejaký pozemok
alebo dom.
Toto je veľmi dôležitý krok.
Ak tento vynecháte, dostanete sa
do štádia, že neviete, či vám stavebný úrad povolí danú stavbu,
či rekonštrukciu. A to nie preto,
že „niekto nechce“. Podľa stavebného zákona máte nárok na
vydanie stavebného povolenia,
ak sú splnené všetky podmienky pre povolenie danej stavby.
A hneď tou prvou a základnou
podmienkou je súlad vášho zámeru s územným plánom mesta
a s jeho regulatívmi. Práce týmto
postupom predídete zbytočným
problémom a finančným ná-

kladom (napr. za vypracovanie
projektovej dokumentácie a
zaplatenie ceny za pozemok, na
ktorom nemôžete stavať).
Napriek tomu, že vám stavebný úrad poskytne pri vašej
návšteve ústnu informáciu,
odporúčame vám, podajte si
jednoduchú písomnú žiadosť a
teda žiadajte o vydanie písomného záväzného stanoviska, či je
možné realizovať váš stavebný
zámer a za akých podmienok.
Tohto stanoviska sa stavebný
úrad v ďalších konaniach už
musí pridržiavať. Avšak toto
stanovisko mesta – jeho stavebného úradu nenahrádza stanoviská iných štátnych orgánov, či
správcov inžinierskych sietí. Ale
to prvotné a základné je práve
stanovisko mesta.

Ceny obedov v belianskych reštauráciách pre seniorov
MsZ už zopár krát diskutovalo na svojom zasadnutí o možnosti
finančnej podpory stravovania seniorov v Spišskej Belej z rozpočtu
mesta. Po opätovnej diskusii sa poslanci nezhodli na tom, že by seniorom, (presnejšie vybranej skupine seniorov vzhľadom na ich príjem
a sociálnu situáciu) sa malo finančne prispievať na 1 hlavné jedlo
denne z rozpočtu mesta. Nezhoda už bola na tom, či vôbec prispievať, nehovoriac o tom, komu prispievať, koľko a akým spôsobom. A
tak táto téma do budúcna zostáva otvorenou témou. V nasledujúcej
tabuľke vám prinášame prehľad cien pre seniora za jedno obedové
menu pre jednu osobu. Adresy a kontakty jednotlivých zariadení
nájdete na: http://spisskabela.sk/navstevnik/stravovanie/

PREHĽAD SLUŽIEB STRAVOVANIA
PRE SENIOROV V MESTE SPIŠSKÁ BELÁ
V-Penzión
Reštaurácia Pod vežou
Belanská vináreň
Reštaurácia V mlyne
Motorest Goral
Reštaurácia MAMAR
Školská jedáleň

0918 887 490
0911 595 078
052/459 12 09
052/458 18 52
0915 650 320
0905 259 194
052/459 13 78

3,20 €
osobný odber
3,20 €
osobný odber
2,50 € donáška (v cene)
2,60 € donáška (v cene)
3,20 €
osobný odber
3,20 €
osobný odber
2,41 €
osobný odber

210. výročie narodenia svojho „názvodarcu” si pripomína aj ZŠ
J. M. Petzvala
Od 1. januára 2008 nesie
Základná škola na Moskovskej
ulici v Spišskej Belej hrdo čestný názov ZŠ Jozefa Maximiliána
Petzvala, ktorého prepožičanie
bolo schválené Ministerstvom
školstva SR na základe výborných výchovno-vzdelávacích
výsledkov a zároveň pri príležitosti 200.výročia narodenia
chýrneho spišskobelianskeho
rodáka a univerzitného profesora J. M. Petzvala.
V priebehu školského roka
2016/2017 si škola pripravila
pri príležitosti 210. výročia
narodenia J. M. Petzvala súbor
aktivít spojených s jeho menom.
Séria zaujímavých podujatí sa
odštartovala koncom marca
5. ročníkom dramatizovaného
čítania z biografickej knihy
Margity Valehrachovej Kúzelník spod Kahlenbergu, ktorá
je venovaná mladým ľuďom
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zaujímajúcim sa o históriu vedy
a techniky. Dramatizované čítanie bolo spojené aj s besedou
o živote nášho slávneho rodáka
s Luciou Bieľakovou z Múzea
J. M. Petzvala, ktoré zároveň
navštívili žiaci jednotlivých

tried v rámci svojej výučby
v apríli. Následne sa uskutočnila 7. apríla beseda s Milanom
Chomom, autorom publikácie
o J. M. Petzvalovi. Na žiakov 1.
stupňa už čaká výtvarná súťaž
spojená s jeho menom a žiaci 2.

stupňa všetkých základných
škôl v meste sa zase môžu
zapojiť do fotografickej súťaže
s tematikou mesta. Zaujímavou časťou aktivít bude aj vedomostný kvíz o živote a diele
Petzvala, v ktorom si zasúťažia
žiaci 2. stupňa.
Škola si dala na oslavách 210.
výročia narodenia J. M. Petzvala skutočne záležať a skupinku
zaujímavých aktivít budú dopĺňať aj projektové práce žiakov o Petzvalovi v nemeckom
a anglickom jazyku. Aj vďaka
týmto aktivitám, ktoré pripomínajú osobnosť Petzvala, si
naša belianska mládež osvojí
význam a prínos jeho diela
nielen v kontexte miestnom ale
predovšetkým celosvetovom,
pretože presne takýto rozmer
má tvorba spiškobelianskeho
rodáka Jozefa Maximiliána
Petzvala.

Spišskobeliansky spravodaj
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Spišská Belá sa rozrastá každým rokom
Mestské štatistické údaje
o počte obyvateľstva z posledných rokov hovoria jasnou
rečou – Spišská Belá je dobré
miesto pre život. Za uplynulých
desať rokov zaznamenávame
každoročne stúpajúcu tendenciu v počte obyvateľstva. Kým
v roku 2006 bolo (k 31. 12. 2006)
v Spišskej Belej prihlásených na
trvalý pobyt 6 201 obyvateľov,
v roku 2016 (k 31. 12. 2016) to
bolo 6 581 obyvateľov.
Ako vyzeral rok 2016 z pohľadu obyvateľstva v číslach?
Z celkového počtu 6 581
obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v Spišskej Belej k 31.
12. 2016, to bolo 3 254 mužov
a 3 327 žien. Z hľadiska vekového rozlíšenia to bolo 1 145 osôb
v predproduktívnom veku (0-14
rokov), 4 446 osôb v produktívnom veku (15-61 rokov) a 990
osôb v poproduktívnom veku
(62+ rokov). V roku 2016 sa narodilo 89 detí.

Mesto sa tomuto faktu kontinuálne prispôsobuje
Samospráva mesta Spišská
Belá na tento rast obyvateľstva
rovnako pohotovo reaguje
a pozitívne výsledky sú viditeľné na rôznych úsekoch.
Progresívna výstavba v réžii
mesta ponúkla za posledných
10 rokov 141 nových bytov
(z toho 16 v Strážkach). Pre
zaujímavosť, od roku 2006 pribudlo v meste aj 106 novopostavených rodinných domov a pre
tieto potreby vzniklo v meste 9
nových ulíc. V meste rovnako
pribudlo niekoľko desiatok
nových parkovacích miest. Na
personálnom úseku vytvorilo
mesto od roku 2006 niekoľko
pracovných miest. Kým ku koncu roka 2006 to bolo 71 nastálo
zamestnaných osôb, v roku
2016 to bolo 90 osôb. Cez rôzne
nástroje štátu (úrad práce) na
podporu zamestnanosti za posledné roky mesto zamestnáva

každoročne približne 70 ľudí na
rôznych pozíciách. V závislosti
od aktuálnej potreby zamestnáva mesto určitý počet ľudí aj tzv.
na dohodu. Nezaostáva ani úsek
kultúry a v meste organizujeme
počas roka až 70 pravidelných
(+ mnoho nepravidelných)
akcií kultúrneho a športového
charakteru, ktoré môžu navštíviť obyvatelia mesta zadarmo
(prípadne sa ich aktívne zúčastniť – športové turnaje, talentové
súťaže a pod.). V meste pribudli
aj miesta, kde môžu obyvatelia
tráviť svoj voľný čas – Belianska
cyklotrasa, futbalový štadión,
multifunkčné ihriská, či detské
ihriská.
Spišská Belá pred 100 rokmi
Ak by sme nahliadli do
Spišskej Belej do doby spred
približne 100 rokov, ocitli by
sme sa v úplne inej scenérii. Samozrejme, naše mestské dominanty ako kostoly, či meštianske
domy by nám prezradili, že sa

nachádzame v malebnej Spišskej Belej. Ulice nášho mestečka
by obývalo 3 385 obyvateľov. Zo
záznamov mestskej kroniky sa
dozvedáme, že sa u nás nachádzalo 496 obývaných domov.
Lesk slávy a dobrého mena aj
v zahraničí nám zabezpečovali
dnes už zaniknuté miestne
firmy ako tabaková továreň,
najväčší drevospracujúci podnik na východnom Slovensku
J. Ph. Glesinger, Likérka S.
Kleinberger& syn, či pivovar
Júliusa Reicha. Svoje zastúpenie mali v meste aj dnes už
takmer zaniknuté remeslá ako
kováči, garbiari, kožušníci,
kolári, fiakristi, pôsobili u nás
i povrazník, hrnčiar, povozník,
remenár a výrobca mlynských
kameňov. Túto zaujímavú etapu
našich miestnych dejín vám už
onedlho predstavíme v pripravovanom projekte, ktorý bude
mapovať detailnejšie spišskobelianske cechy, remeslá, či
priemysel.

Tonny si prácu v Estónsku pochvaľuje: „Ak si odmyslím cudzí
jazyk, cítim sa ako v našom Faceclube”
(pokračovanie článku, ktorý bol
uverejnený v Spišskobelianskomsp
ravodaji3/2017)
Mojím najväčším dobrodružstvom však bolo spoznávanie
nových detí a mladých ľudí,
ktorí budú najbližší rok predmetom mojej dobrovoľníckej
služby. Po trojmesačnom zisťovaní, čo vlastne Estónske deti
majú radi, som prišiel na to, že
deti sú si podobné ako tie, s ktorými som pracoval na Slovensku
vo Faceclube. Majú len odlišný
jazyk, no detskú radosť v srdci
majú rovnakú.
Náplň mojej dobrovoľníckej služby je teda vytváranie
programu pre deti v EmmasteAvatudNoortekeskus (Mládežnícke centrum v Emmaste). Okrem
kreatívnych dielní, máme každú
stredu “Cookingday”, počas ktorého sa učia variť nie len deti, ale
aj ja. Takisto je tu priestor aj na
šantenie, hranie, schovávačky,
naháňačky, spoločenské hry
a všetkého, čo deti vymyslia,
veď klub, kde pôsobím, je
vlastne veľký dvojposchodový
dom.
Dobrovoľníctvo však nie
je iba o dávaní sa druhým.

Dávanie svojho je síce hlavnou
náplňou EDS, no tak isto je to
aj o neformálnom vzdelávaní
dobrovoľníka. Je to skvelý čas
na objavenie seba samého. Mám
kopu času na budovanie svojej
osobnosti. Robím to, čo ma baví
a napĺňa. Čítam knihy, chodím
na prechádzky k moru a do lesa,
po dlhom čase opäť kreslím a radujem sa zo života. Každý deň
sa naučím niečo nové. Niekedy
to je iba slovíčko po anglicky,
alebo estónsky, inokedy uvarenie bryndzových halušiek
alebo nový pohľad na svet a na

fungovanie môjho života.
EDS je skvelý čas na premýšľanie o tom kto som, čo chcem
v živote robiť, čo ma baví
a v čom sa chcem rozvíjať. Je
to čas, kedy viac dostávam ako
dávam. Čas kedy spoznávam
a učím sa, objavujem nový svet
a rozširujem si svoje obzory. Pokiaľ si teda mladý a nevieš čo so
životom, tak ti vrelo odporúčam
projekty EDS.
Čo to vlastne je tá Európska
dobrovoľnícka služba?
Európska dobrovoľnícka
služba (ďalej už iba EDS) umožňuje mladým ľuďom vycestovať
do zahraničia a realizovať tak
projekt EDS v niektorej z členských krajín Európskej únie,
prípadne v ostatných krajinách
sveta. Téma projektu môže byť
rôzna a má sa dotýkať oblasti
kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie,
práce s mládežou…
Hlavným cieľom EDS je
podporiť solidaritu a toleranciu
medzi mladými ľuďmi a umožniť im tak skúsenosť z neformálneho vzdelávania. EDS môže
pomôcť mladým ľuďom získať
nové zručnosti a skúsenosti

a podporiť tak ich osobnostný,
ako aj profesionálny rast.
Dobrovoľníkom sa môže stať
každý mladý človek vo veku od
18 do 30 rokov. EDS môžu vykonávať od 2 do 12 mesiacov vo
všetkých krajinách Európskej
únie, programových krajinách
a ostatných krajinách sveta.
Váš Tonny
KRÁTKE
JAZYKOVÉ OKIENKO
Estónčina je príbuzná s fínčinou
a vzdialene príbuzná aj s maďarčinou. Je to veľmi zaujímavý jazyk, ktorý je plný krátkych slov
a slov, v ktorých zmeníte len
jedno písmeno a už to znamená
niečo iné. Samozrejme sa musíte
naučiť vyslovovať písmená ako
ä, ü, õ, ö a to nie je ľahké.
redel (rebrík) – reedel (piatok)
öö – noc
kuu – mesiac
luu – kosť
ema – mama
isa – otec
Tere – Dobrý deň
Headaega – dovidenia
Palun – prosím
Aitäh – ďakujem
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Akadémia belianskych pedagógov
Mesto Spišská Belá si aj tento rok uctilo všetkých učiteľov, ktorí
buď stále aktívne pôsobia v našich belianskych školách alebo v nich
pôsobili v minulosti. Pozvanie od primátora Spišskej Belej Štefana
Bieľaka na Slávnostnú akadémiu belianskych pedagógov prijalo
približne 90 učiteľov, ktorí sa 27. marca 2017 stretli v popoludňajších
hodinách v priestoroch mestskej kinosály, aby spoločne oslávili ich
veľký sviatok, Medzinárodný deň učiteľov. Prvé minúty akadémie
patrili novozaloženej žiackej ľudovej hudbe Základnej umeleckej
školy v Spišskej Belej.
Táto slávnostná akadémia je už tradične spojená s oceňovaním
pedagógov, ktorí svojou prácou s deťmi prispeli alebo stále prispievajú k rozvoju vzdelávania a výchovy v meste Spišská Belá.
Ocenenia pedagógom odovzdal v mene primátora mesta, ktorý
sa podujatia z vážnych zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť,
viceprimátor Jozef Kuna.
Prvé ocenenia sa odovzdávali pedagógom, ktorí sú už v dôchodkovom veku. Tí si prevzali ako ocenenie za svoju dlhoročnú činnosť
finančný dar, ďakovný list a kyticu.
Ocenení pedagógovia v dôchodkovom veku:
• Mgr. Jolana Adamjaková, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka
ZŠ. J. M. Petzvala Mgr. Anna Rothová.
• Mgr. Elena Pitoniaková, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka
ZŠ M. R. Štefánika Mgr. Elena Stachová.
• Edita Sisková, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka Materskej
školy na Mierovej ulici Margita Labisová.
• Eva Ležáková, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka ZUŠ Mgr.
Zuzana Pavličková.
Priedel medzi ďalším oceňovaním patril opäť žiakom ZUŠ. Po
tejto príjemnej hudobnej pauze sa pristúpilo k oceňovaniu pedagógov, ktorí stále aktívne prispievajú k rozvoju vzdelávania a kultúry
v našom meste. Tí si prevzali ako poďakovanie za túto činnosť ďakovný list, finančný dar a kyticu.
Ocenení aktívni pedagógovia:
Mgr. Soňa Fodorová, ZŠ J. M. Petzvala
Mgr. Soňa Fodorová je učiteľkou 1. stupňa v ZŠ J. M. Petzvala.
V tunajšej škole pôsobí 18 rokov a v tomto školskom roku je triednou učiteľkou 2. A triedy. Na potreby žiakov reaguje citlivo a s
porozumením. Je prístupná a ústretová aj v komunikácii s rodičmi.
Svojich žiakov pripravuje na rôzne súťaže – literárne, matematické i umelecké, v ktorých dosahujú veľmi dobré výsledky. Žiakov
zapája do rôznych projektov, čím obohacuje vyučovanie o nové
prvky. Vedie krúžok Detský počítačový svet. Je vedúcou školskej
knižnice, prostredníctvom ktorej organizuje rôzne aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti, do ktorých zapája aj rodičov a starých
rodičov. Na chodbe školy vytvorila čitateľský kútik, ktorý si žiaci
hneď obľúbili a prestávky si krátia čítaním kníh alebo rozhovormi
o nich. Svoju prácu zvláda s pozitívnou energiou, úsmevom, humorom a s veľkým srdcom.
Mgr. Darina Sekeráková, ZŠ M. R. Štefánika
Mgr. Darina Sekeráková v škole pôsobí od roku 2005. V tomto
školskom roku je triednou učiteľkou v štvrtom ročníku. Veľmi úspešne využíva rôzne vzdelávacie stratégie, ktoré vyhovujú individuálnym potrebám všetkých žiakov, rešpektuje rozdielne spôsoby učenia
sa a tým žiakov motivuje k ďalšej práci. Stále navodí priateľskú a
pozitívnu atmosféru. Podieľala sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu. Našu školu reprezentuje aj výrobou propagačných
materiálov našej školy. Aktívne sa podieľa na živote školy zapájaním
sa do takmer všetkých školských aj mimoškolských aktivít. Tvorí
vlastné a nápadité učebné materiály, didaktické testy a učebné pomôcky. Je výtvarne veľmi nadaná, dokáže u žiakov vzbudiť záujem,
motiváciu, iniciatívnosť a kreativitu.
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Mgr. Edita Modlová, Špeciálna základná škola
Mgr. Edita Modlová pôsobí v Špeciálnej základnej škole v Spišskej
Belej od roku 2010, avšak zanietenej práci s deťmi sa venuje niekoľko rokov. S láskou, trpezlivosťou, pochopením, úsmevom a vždy
dobrou náladou pracuje so žiakmi hlavne v predmetoch pracovné
vyučovanie a etická výchova. Odmenou za jej prístup je, že sa žiaci
obracajú na ňu s dôverou, obdivom, rešpektom a úctou. Už tradíciou
v Špeciálnej základnej škole sú výtvarné projekty, v ktorých úspešne
spolupracovala a dva projekty aj samostatne viedla. Svoje nadšenie
pre výtvarné umenie preniesla aj na svojich zverencov a výsledkom
jej snaženia a tvorivej práce boli hodnotné umelecké objekty.
Ivana Šimoňáková, Materská škola
Ivana Šimoňáková pracuje v materskej škole od apríla 2002. Dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti mimoriadne
dobré výsledky. Aktívne sa zapája do mimoškolských súťaží a ďalšej
mimoškolskej činnosti – príprava besiedok, účasť a aktívna príprava detského folklórneho festivalu „Beliansky škovránok“, rôznych
športových aktivít. Svoju prácu vykonáva svedomite a k spokojnosti
svojich nadriadených. K deťom má veľmi vrúcny a prívetivý vzťah.
Aktívna je aj spolupráca s rodičmi. V kolektíve zamestnancov je
veľmi obľúbená pre svoju príjemnú povahu, prístupnosť, ústretovosť
a bezprostrednosť.
Mgr. Michal Paľko, Základná umelecká škola
Mgr. Michal Paľko v umeleckej škole pôsobí od roku 2014 a za
toto obdobie stále naplno využíva svoj talent, osobnostné vlastnosti
a zručnosti v prospech šírenia dobrého mena školy. Svojim tvorivým
a inovatívnym prístupom k dramaturgii verejných koncertoch školy
prináša vždy nové nápady, ktoré obohacujú kultúru nášho Mesta.
Okrem medzinárodných koncertných pódií účinkuje aj na kultúrnych akciách organizovanými okolitými inštitúciami a to naozaj na
mimoriadnej umeleckej úrovni.Ako učiteľ vnáša do prostredia našej
školy úžasnú klímu svojim dôvtipom a cennými interpretačnými
radami. Vždy nezištne a ochotne pomôže a poradí v akomkoľvek
rozsahu a je nápomocný pri mimoriadnych potrebách školy. Aj
vďaka Mgr. Paľkovi sa umeleckej škole podarilo po dlhých rokoch
znovuoživiť predmety ako spevácky zbor, komorný orchester, tanečnú kapelu a ľudovú kapelu.
(Viac informácií o ocenených pedagógoch nájdete na www.spisskabela.sk)
Krásnu bodku za týmto slávnostným podujatím dala žiacka
ľudová kapela ZUŠ. Na úplný záver programu prijali zúčastnení
pedagógovia pozvanie na neformálne posedenie do belianskej
reštaurácie V mlyne.

Spoločenská kronika
VO FEBRUÁRI 2017
• narodili sa: Erik Bartkovský, Barbora Duchnitzká, Natália
Galantyová, Patrik Griglák, Terézia Knapiková, Liana Mirgová,
Patrik Rybovič.
• navždy nás opustili: Gustav Hangurbadžo vo veku 67 rokov, Emil Oksoš vo veku 92 rokov, Ján Pavlák vo veku 65 rokov,
František Pavličko vo veku 85 rokov.
• životného jubilea sa dožili: Mária Milistenferová – 96 rokov,
Mária Ščigulinská – 85 rokov, Jozef Budzák – 80 rokov, Andrej
Hudaček – 80 rokov, Mária Kittanová – 80 rokov, Jozef Kollár – 80
rokov, Angela Bartkovská – 75 rokov, Verona Hudačková – 75
rokov, Ing. Margita Džuganová – 70 rokov, Žofia Majerčáková
– 70 rokov, Ľudmila Podolinská – 70 rokov, Milan Porubovič – 70
rokov, Veronika Wittchenová – 70 rokov.
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Deň a noc v Kaštieli Strážky
Kaštieľ Strážky ponúka počas
celého roka pre svojich návštevníkov množstvo zaujímavých
programov. V máji sa už pomaly pripravujú na letnú turistickú
sezónu, okrem toho priestor dostáva aj významné celoeurópske
podujatie Noc múzeí a galérii.
Pre mnohých návštevníkov a
turistov je sobota 20.mája 2017
očakávaným dňom, ktorý sa
nezadržateľne blíži. Galérie a
múzeá sľubujú nielen poučné
ale hlavne kreatívne a zábavné
formy sprostredkovania dejín a
ukážok kultúrneho dedičstva.
Zamestnanci Kaštieľa Strážky, vysunutom pracovisku Slovenskej národnej galérie, trávia
desiatky hodín nad finálnou
podobou programu. Tak ako
po minulé ročníky, aj tento rok
sa bude niesť v duchu netradičných zážitkov. Počas celého
dňa môžu návštevníci nazrieť
do expozícií spôsobom, ktorý

sa odlišuje od tradičných – lektorovaných prehliadok. Dvere
kaštieľa budú pre verejnosť
sprístupnené od 10.00 hodiny
až do polnoci. Spolu s lektormi
si návštevníci počas Dňa múzeí a
galérií (10.00 – 18.00 hod.) môžu
prejsť expozíciou, vidieť tak originály diel výnimočného maliara Ladislava Mednyánszkeho a
poslednej barónky Margity
Czóbelovej. Súčasťou stálej
expozície je aj historický nábytok a humanistická knižnica s
viac ako 8000 zväzkami kníh.
Priestory renesančného kaštieľa
ponúkajú možnosť nahliadnuť
na unikátne diela Martina Benku, Ľudovíta Fullu, Mikuláša
Galandu, Cypriána Majerníka či
Zoltána Palugyaya v rámci výstavy Cestou moderny. „Malých
a veľkých umelcov, spoznáme o
11.00 hod. Renesančné priestory
kaštieľa sú priam stvorené na
to, aby sa prejavila fantázia a

kreativita, ktoré sa ukrývajú v
každom z nás. Príďte zažiť pocit
slobody a povoľte uzdu svojej
fantázie, ktorej sa medze nekladú.“ pozýva lektorka, Katka
Hriňáková. V rámci programu
Remeslá Spišských Nemcov o
13.00 hod. sa zameriame na prácu našich predkov, spoznáme
dôvody ich príchodu do tohto
regiónu. Ďalší z prichystaných
programov približuje lektorka
Jarka Grigľáková: „Pre najmenších návštevníkov je vyhradený
program o 15.00 hod., ktorý nesie názov Poklady v legendách.
Vypočujeme si príbeh o tajomnej
pani, ktorá poverila svojho verného komorníka, aby v komnatách
kaštieľa ukryl vzácne listiny a
drahocenné predmety. Ako to
zvyčajne v príbehoch býva, s
pribúdajúcimi rokmi sa na tieto
poklady zabudlo…“ Aj počas
tohto ročníka v rámci netradičných večerných prehliadok

ožijú členovia šľachty, ktorá žila
v renesančnom kaštieli. „Meno
poslednej šľachtickej rodiny Czóbel je v tomto kraji ešte aj dnes
veľmi známe a požíva zaslúženú
vážnosť. Ochotnícki herci z Malého Slavkova už po tretíkrát v
kaštieli odohrajú príbehy tejto
rodiny. Skutočnosť obsiahnutá
v udalostiach, ktoré sa reálne
stali sa bude prelínať s fikciou.“
povedala Daniela Kostková, galerijná pedagogička. Netradičné
prehliadky s názvom Život v tieni herci odohrajú o 18.00, 19.30,
21.00 hod. a posledná prehliadka bude o 22.30 hod. Vstup do
galérie je v sobotu 20. mája pre
každého návštevníka voľný. O
príťažlivosti tohto podujatia
svedčí vysoká návštevnosť počas
minulých ročníkov. Veríme, že
ani tento rok nebude výnimkou
a návštevníci si návštevu kaštieľa
nenechajú ujsť.
Denisa Jurišicová

Interaktívna prednáška venovaná vzdelávaniu pedagógov
základných a materských škôl na tému: Triedený zber
Dňa 31. 3. 2017 sa v Kežmarku
uskutočnila interaktívna prednáška venovaná vzdelávaniu
pedagógov základných a materských škôl v kežmarskom
okrese na tému: Triedený zber.
Prednášajúcou bola riaditeľka
pre komunikáciu a marketing
Ing. Nosálová z Organizácie
zodpovednosti výrobcov ENVI
– PAK, a. s. Za naše mesto sa
prednášky zúčastnili pedagógovia z Materskej školy Mierová, zo
ZŠ J. M. Petzvala, ZŠ M. R. Štefánika, ako aj zástupcovia Mesta
Spišská Belá. Na prednáške bol
predstavený vzdelávací program
pre deti a mládež, ktorý je možné
uplatniť na rôznych vyučovacích
predmetoch a zúčastneným pedagógom bol odovzdaný náučný
materiál, ako aj interaktívna hra
pre interaktívne tabule s názvom:
Hra o triedení.
Počas prednášky bola spomenutá genéza tvorby odpadov
v priebehu historického vývoja
človeka. Odzneli aj informácie
o tom, aký je v súčasnosti stav
odpadu, napr. že na Slovensku
sa ročne vyprodukuje v priemere takmer 323 kg komunálneho
odpadu na obyvateľa, no z tohto
množstva sa recykluje len 8 %. Na
skládkach na Slovensku končí až

76 % odpadu, pričom počet prevádzkovaných riadených skládok
odpadu s obmedzenou kapacitou
je na Slovensku 92 (a nové sa už
nepovoľujú). Európska únia
produkuje síce viac odpadu,
až 515 kg na obyvateľa za rok,
avšak recykluje až 39 percent
komunálneho odpadu (niektoré
krajiny recyklujú dokonca nad
50 percent, ale iné tento priemer
dosť výrazne znižujú). Na záver
bolo vysvetlené, čo sa s odpadom
po triedení deje. Učitelia sa tiež
dozvedeli, aké dôležité je kompostovanie odpadu, pretože zložka biologického odpadu zaberá
až 45 % obsahu zberných nádob
z domácností!

Prečo je vlastne potrebné
triediť odpad?
- prispieva sa tak k čistejšiemu
životnému prostrediu,
- odpad je zásobárňou druhotných surovín a šetrí prírodné
zdroje,

- spomaľuje sa rast odpadu,
ktorý by inak skončil na skládke
odpadu,
- šetria sa poplatky miest
a obcí.
Odborníci potvrdzujú, že
zapojenie škôl a škôlok je nevyhnutné pre zmenu environmentálneho povedomia detí. Uvedomelé deti zas dokážu pozitívne
pôsobiť na zmenu stereotypov
vo svojich rodinách. Postupná
zmena správania, postojov, hodnotovej orientácie a pod., tvorí
cestu k priblíženiu sa ochrane
životného prostredia (napr. aj
formou dôsledného triedenia
odpadov). Prírodu je potrebné
chrániť pre budúce generácie.
Tu si môže vaše dieťa vyfarbiť
edukatívnu maľovanku s tematikou triedenia odpadu: http:
//www.triedime.sk/malovanka

Harmonogram vývozu
triedeného odpadu
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5. ročník bedmintonového
turnaja amatérov

Veľkonočný volejbalový turnaj
V sobotu 8. apríla 2017 sa
uskutočnil už tradičný veľkonočný volejbalový turnaj v
telocvični na Moskovskej ulici.
Organizátor turnaja – mesto
Spišská Belá privítalo na tomto
turnaji 4 družstvá, ktoré si zahrali
systémom „každý s každým“.
Konečné poradie:
1. Spišská Belá
2. Szczawnica (Poľsko)

3. Liptovský Mikuláš
4. Javorina Spišská Belá
Aj týmto turnajom si v našom
meste pripomíname slávnejšie
volejbalové časy a udržiavame
volejbalovú tradíciu. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným,
sponzorom tohto turnaja, ako aj
organizátorom turnaja – belianskym volejbalistom na čele s
Jožom „Edom“ Kunom.

Deň narcisov

Dňa 25. 3. 2017 sa konal už piaty ročník amatérskeho bedmintonového turnaja v Spišskej Belej v telocvični ZŠ J. M. Petzvala. Do
turnaja, ktorý organizoval MŠK Slavoj Spišská Belá – bedmintonový
oddiel, sa za účasti 11 mužov a troch žien sa zápolilo v základných
skupinách každý s každým, z ktorých postupovalo ďalej osem hráčov. Z nich vzišli víťazi turnaja. Teší ma, že chlapci z CVČ Matej
Bachleda a Miško Štupák sa nebáli postaviť proti veľa zdatnejším
hráčom a zahrali so cťou.
Muži:
1. miesto – Matúš Matava, Spišská Belá
2. miesto – Matúš Biroščák, Košice
3. miesto – Samo Dubec, Spišská Belá
Ženy:
1. miesto – Alena Garanová, Spišská Belá
2. miesto – Paula Židovská Spišská Belá
3. miesto – Veronika Maníková, Spišská Belá Rastislav Lech

Aj v tomto školskom roku
sme sa zapojili do jedinečnej
verejno-prospešnej zbierky
Ligy proti rakovine - Deň narcisov, ktorý sa uskutočnil 7.
apríla 2017.
Deň narcisov je dňom boja
proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých
narcisov na podporu všetkých,
ktorí čelia zákernej chorobe.

Zakúpením tohto jarného
kvietku dobrovoľnou čiastkou
sme vyjadrili spolupatričnosť
a podporu onkologickým pacientom.
Aj napriek nepriaznivému
počasiu sa našim žiakom podarilo vyzbierať 608,33 eur.
Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli na dobrú vec.
ZŠ M. R. Štefánika

Tajný život mesta
Dňa 23. 3. 2017 sa konalo
v Košiciach školenie žiakov k
projektu Tajný život mesta.
Školenia sa zúčastnili žiaci
6. A triedy – BiancaGalliková,
Miroslava Brežinová, Tadeáš
Gurka a Samuel Zibura. Žiaci
boli oboznámení s projektom,
zameraným na tvorenie siete
rastlín pomocou mobilnej aplikácie v rámci nášho regiónu.
Pl@ntNet je obrazová aplikácia
na identifikáciu rastlín. Je vy-

víjaná vedcami z francúzskych
výskumných organizácií (Cirad,
INRA, Inria a IRD), zo siete Tela
Botanica aj vďaka finančnej podpore nadácie Agropolis.
Táto bezplatná aplikácia pomáha identifikovať druhy rastlín
z fotografií na základe softvéru
. Na tomto projekte sa do konca
júna budú podieľať žiaci, učitelia
a rodičia našej školy.
Ľudmila Brincková
ZŠ M. R. Štefánika

Z akých potravín varia v školských jedálňach v našom meste?
V posledných dňoch a týždňoch počúvame z médií rôzne
negatívne správy o tom, aké potraviny konzumujeme, resp. aké
potraviny sú predávané v našich
obchodoch. Na podnet primátora mesta vykonal školský úrad
mesta Spišská Belá tento týždeň
neplánovanú kontrolu potravín
a surovín, ktoré používajú školské jedálne v našom meste na
prípravu jedál.
Podľa vyjadrenia vedúcich
oboch školských jedální (pri
materskej škole a pri ZŠ M. R.
Štefánika) každé mäso musí mať
pri dodávke štítok s uvedením

krajiny pôvodu. Na varenie sa
používa hlavne čerstvé bravčové
a hovädzie mäso (tzv. chladené
mäso) od slovenských výrobcov.
Ryby a hydinu nakupujú mrazené a mleté mäsá nenakupujú
vôbec (tie si vyrábajú priamo v
jedálni). Väčšina mäsa má pôvod
na Slovensku, zvyšnú časť sa dováža najmä z Poľska. Výsledkom
tejto kontroly je konštatovanie,
že v našich jedálňach sa v čase
kontroly nenachádzalo mäso,
ktoré by malo deklarovanú krajinu pôvodu Brazília. Pokiaľ ide
o iné suroviny, vajcia, mlieko či
mliečne výrobky dodávané do

našich školských jedální, majú
pôvod na Slovensku (aspoň
podľa údajov deklarovaných
na ich obale).
Inak školské jedálne sú v
tomto smere pod kontrolou
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Poprade, ktorý
minimálne raz v školskom roku,
niekedy aj 3 - 4-krát vykonáva
kontroly aj v našich jedálňach.
Podľa primátora mesta Štefana Bieľaka je snahou mesta
do budúcna, aby sa v našich
školských jedálňach varilo len
zo slovenských a najmä regionálnych surovín ako sú mäso,

mlieko, mliečne výrobky so zaručenou kvalitou, ktorých pôvod
je nám ako tak známy. Rovnako
je dôležité, aby sme podporovali regionálnych a miestnych
producentov aj iných surovín
ako sú napríklad zemiaky, či
iné potraviny, ktoré sa v našom
regióne produkujú a tak okrem
kvalitných produktov podporili
aj regionálnu zamestnanosť.

Viac informácií na
www.spisskabela.sk
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• Belianska cyklistická skupina MTBikers dobrovoľne vyzbierala na Spišskej Magure 25 vriec odpadkov!

• Aj v tomto školskom roku sa žiaci zo ZŠ M. R. Štefánika rozhodli podporiť
Ligu proti rakovine a zapojili sa do zbierky konanej na Deň narcisov.

• Aj tento rok sa v Spišskej Belej konala žiacka spevácka súťaž ľudových
piesni Beliansky slávik. Najmä na víťazoch bolo viditeľné i počuteľné, že
súťaž pre nich nebola len “povinná jazda”, ale to, čo na javisku prezentovali
a interpretovali, je pevnou súčasťou ich každodenného života.

19

APRÍL 2017

20

Spišskobeliansky spravodaj

