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Vážení obyvatelia 
mesta, milí priatelia,
na začiatku nového roka chcem zaželať všetkým Beľanom 
pevné zdravie, šťastie a veľa lásky, viac medziľudského 
porozumenia, dostatok vzájomnej prajnosti a obyčajnej 
ľudskosti a najmä čo najviac pokoja vo vašich rodinách.

Nášmu mestu želajme všetci naplnenie cieľov a vízií 
určených pre tento rok, úspešnú realizáciu pripravených 
projektov a popri tom, aby ho obchádzali nepríjemné 
mimoriadne udalosti a aby to bol ďalší úspešný rok pre 
naše mesto. Želám vašim rodinám a nášmu mestu všetko 
najlepšie!

Šťastný a požehnaný nový rok 2018 vám praje
Štefan BIEĽAK
primátor mesta
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• Začiatkom januára Prezident Slovenskej republiky prijal v prezidentskom sídle v Bratislave zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, ktorého 
členom je aj Spišská Belá.

• Belianska Kaplnka sv. Kríža bola 
opravená vďaka sponzorom.

• Pri príležitosti spomienky na 
sv. Antona Opáta a Pustovníka, 
patróna mesta Spišská Belá, sa 
konala v nedeľu 14. januára 
2018 slávnostná bohoslužba 
v rímskokatolíckom kostole sv. 
Antona Opáta a Pustovníka, 
ktorému ja zasvätená aj celá 
rímskokatolícka farnosť.

• Koncom januára sa v Gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda stretli zástupcovia jednotlivých cirkví v 
meste, aby sa spolu so svojimi farníkmi spoločne modlili za problémy kresťanov vo svete.
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Komunitný plán sociálnych 
služieb je východiskový, stred-
nodobý strategický dokument, 
ktorý vytvára predpoklady 
pre plánovanie, financovanie 
a časové zosúladenie rozvoja 
poskytovaných sociálnych 
služieb. Je to dokument, ktorý 
podľa zákona o sociálnych 
službách má mať prijatý každá 
územná samospráva.

Dňa 13. decembra 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej schválilo Komunitný 
plán sociálnych služieb mesta 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišská Belá
Spišská Belá na obdobie rokov 
2017– 2023 s výhľadom do 
roku 2030 (je zverejnený na 
www.spisskabela.sk).

Komunitný plán nášho mes-
ta prioritne podporuje rozvoj 
sociálnych služieb pre rodiny 
s deťmi, pre osoby ohrozené 
sociálnou exklúziou, zameriava 
sa aj na podporu tvorby pracov-
ných príležitostí pre občanov 
s ťažkým zdravotným postih-
nutím, ako aj na dosiahnutie 
potrebnej bezbariérovosti a má 
ambíciou podporovať aj rozvoj 

dobrovoľníctva v našom meste. 
Je to otvorený, živý dokument, 
ktorý má flexibilne reagovať 
na potreby obyvateľov mesta. 
Tento komunitný plán sa bude 
priebežne vyhodnocovať (1x 
ročne) a následne aj podľa po-
treby aktualizovať.

Tento pomerne rozsiahly 
dokument je výsledkom spo-
lupráce odborníkov v oblasti 
sociálnych služieb, zamestnan-
cov mestského úradu, členov 
pracovných skupín, poskyto-
vateľov sociálnych služieb a v 

neposlednom rade aj obyvateľov 
nášho mesta, ktorí sa do jeho 
tvorby zapojili cez dotazníkový 
prieskum.

Správne rozhodnutia by mali 
vznikať ako výsledok dobre 
pripraveného strategického plá-
novania, a to je aj cieľom tohto 
dokumentu. Aj vďaka komu-
nitnému plánu by sa nám malo 
dariť adresnejšie a efektívnejšie 
využívať verejné financie vrátane 
rozpočtu mesta pre skvalitnenie 
sociálnych služieb tam, kde je to 
potrebné a dôležité.

V medzisviatočnom období 
sa 28. decembra 2017 prvýkrát 
stretli zakladajúci členovia 
novozaloženého záujmového 
združenia právnických osôb 
„Centrum podpory regionálne-
ho rozvoja okresu Kežmarok“ na 
zasadnutí valného zhromaždenia 
toho združenia.

Uvedené združenie vzniklo 
na základe návrhu Kežmarskej 
rozvojovej rady (zodpovednej 
za realizáciu Akčného plánu 
okresu Kežmarok) s cieľom na-
plniť jedno z opatrení Akčného 
plánu okresu Kežmarok na roky 
2016-2020 schváleného vládou 
SR. Uvedené centrum už rok 
fungovalo ako súčasť Mestské-
ho úradu v Kežmarku (ako od-
delenie úradu), od 1. januára už 
funguje ako samostatný právny 
subjekt (záujmové združenie 
miest a obcí okresu Kežmarok). 
Uvedené združenie bolo zaregis-

Od 1. januára začalo činnosť nové združenie Centrum podpory 
regionálneho rozvoja okresu Kežmarok

trované 20. decembra 2017 a aby 
svoju činnosť mohlo začať už od 
1. januára 2018, bolo potrebné 
doriešiť niektoré otázky fun-
govania tohto združenia. Bude 
sídliť v Kežmarku – v priestoroch 
Reduty, ktoré boli zrekonštruo-
vané vďaka najmä financiám po-
skytnutým zo štátneho rozpočtu 
v rámci realizácie Akčného plánu 
okresu Kežmarok. Zakladajúcimi 
11 členmi združenia sú Mesto 
Kežmarok a Spišská Belá a obec 
Mlynčeky, Malý Slávkov, Rakúsy, 
Veľká Franková, Malá Franková, 
Vojňany, Zálesie, Matiašovce, 
Stará Lesná (zmluva o založení 
združenia bola podpísaná 30. 
nov.2017) . Už v priebehu de-
cembra pristúpili a začiatkom 
tohto roka majú pristúpiť ďalšie 
obce nášho okresu. Tohto valné-
ho zhromaždenia sa zúčastnili aj 
členovia Kežmarskej rozvojovej 
rady (na ktorej podnet vzniklo 

toto centrum), v ktorej majú 
svoje zastúpenie aj podnikatelia 
(napr. z oblasti cestovného ruchu, 
či poľnohospodárstva) a jej čle-
nom je aj prednostka Okresného 
úradu v Kežmarku.

Podľa vyjadrenia Štefana 
Bieľaka, primátora Spišskej 
Belej “Od tohto centra ako 
samostatného právneho sub-
jektu primátori a starostovia 
nášho okresu očakávajú, že sa 
stane aktívnejším nástrojom na 
rýchlejšiu realizáciu Akčného 
plánu okresu Kežmarok, ako aj 
platformou na riešenie ďalších 
potrieb a koordinovanie aktivít 
v oblasti regionálneho rozvoja 
nášho okresu, čo doposiaľ často 
chýbalo. Samosprávy potrebujú 
najmä spolu komunikovať a ko-
ordinovať svoje plány a aktivity. 
Takže našim cieľom by malo byť 
aj to, aby takého združenie fun-
govalo aj po skončení akčného 

plánu“. Výhodou tohto riešenia 
je fakt, že po dobu najbližších 
3 rokov je činnosť tohto zdru-
ženia financovaná z uvedeného 
akčného plánu. A po skončení 
akčného plánu sa uvidí, či ta-
kéto združenie má zmysel ďalej 
prevádzkovať, nakoľko potom 
už jeho prevádzku budú musieť 
financovať jeho členovia – mestá 
a obce.

Prítomní členovia združenia 
zvolili Milana Gacika (doteraj-
šieho vedúceho tohto centra) 
do funkcie riaditeľa tohto centra 
– zatiaľ na dobu určitú – do 
konca marca 2018. Počas tohto 
obdobia bude potrebné nastaviť 
financovanie centra z akčného 
plánu, doriešiť personálne a tiež 
priestorové otázky. Dúfame, že aj 
táto zmena (centrum ako samo-
statný právny subjekt) pomôže 
viac rozhýbať realizáciu akčného 
plánu okresu Kežmarok.

Spišská Belá naďalej ostáva 
dobrým miestom pre život 
– potvrdzujú nám to aj mestské 
štatistické údaje za posledné 
roky. Za uplynulých desať 
rokov zaznamenávame kaž-
doročne stúpajúcu tendenciu 
v počte obyvateľstva. Kým v 

Počet obyvateľov v Spišskej Belej opäť stúpol

roku 2007 bolo (k 31. 12. 2007) 
v Spišskej Belej prihlásených na 
trvalý pobyt 6 213 obyvateľov, v 
roku 2017 (k 31. 12. 2017) to bolo 
6 612 obyvateľov.

Ako vyzeral rok 2017 z po-
hľadu obyvateľstva v číslach?

Z celkového počtu 6 612 

obyvateľov prihlásených na 
trvalý pobyt v Spišskej Belej k 
31. 12. 2017, to bolo 3 268 mužov 
a 3 344 žien. Oproti roku 2016 
(6 581 obyvateľov) v Spišskej 
Belej pribudlo 31 osôb s trva-
lým pobytom v našom meste. Z 
hľadiska vekového rozlíšenia to 

bolo 1 157 osôb v predproduk-
tívnom veku (0 - 14 rokov), 4 457 
osôb v produktívnom veku (15 
- 61 rokov) a 998 osôb v popro-
duktívnom veku (62+ rokov). 
V tomto roku sa narodilo 87 detí. 
V roku 2017 umrelo v Spišskej 
Belej 36 osôb.

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Počet obyvateľov
(vždy k 31. 12.)

6 250 6 312 6 367 6 398 6 435 6 472 6 498 6 577 6 581 6 612

Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk
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Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej na svojom za-
sadnutí dňa 13. decembra 2017 
schválilo programový rozpočet 
mesta na rok 2018 s výhľadom 
na roky 2019-2020. Na zasadnu-
tí boli prítomní všetci poslanci, 
ktorí jednomyseľne schválili 
predložený návrh rozpočtu. 
Schválený rozpočet je zostavený 
ako vyrovnaný, pričom príjmo-
vá aj výdavková časť je vo výš-
ke 6 684778 EUR. V porovnaní 
s rokom 2017 je vyšší o 593 963 
EUR, ako na strane príjmov, tak 
na strane výdavkov.

Bežné výdavky sú napláno-
vané nižšie o 317 582 EUR ako 
bežné príjmy mesta, čo zname-
ná, že takto ušetrené financie 
na bežnej správe mesta použije 
mesto na investičné zámery 
a projekty mesta okrem toho, 
čo už plánuje investovať z ka-
pitálových príjmov (993 644 
EUR). A to je pozitívna správa 
pre naše mesto.

A akými príjmami rozpočet 
počíta v tomto roku?

Najvyšší príjem v rozpočte 
mesta tvoria tzv. podielové 
dane (daň z príjmu fyzických 
osôb) zo štátneho rozpočtu. Do 
rozpočtu pre rok 2018 sme dali 
príjem z týchto podielových 
daní približne vo výške skutoč-
ného plnenia roka 2017, aj keď 
štátny rozpočet predpokladá 
nárast týchto príjmov v tomto 
roku. Okrem týchto bežných 
príjmov mesto ešte plánuje 
príjmy z projektov mesta, ktoré 
sa mestu podarilo získať v roku 
2017 nad rámec bežných príj-
mov (vďaka aktivitám vedenia 
mesta) a budú sa realizovať 
v roku 2018.

Miestne dane a poplatky 
sa nemenia

Miestne dane (teda daň z ne-
hnuteľnosti – za stavby, pozem-
ky, byty) sa pre rok 2018 nemenia 
a zostávajú na úrovni minulého 
roka. Rovnako sa nemení ani 
poplatok za komunálny odpad. 
Avšak náklady na nakladanie 
s odpadmi každoročne naras-
tajú, mesto sa bude snažiť tieto 
náklady udržať na úrovni roka 
2017, preto nezvýšilo poplatok 
za odpad pre tento rok.

Postupné znižovanie dlhu
Mesto pokračuje v postup-

nom znižovaní dlhu mesta 
splácaním úverov a v rozpočte 
mesta na 2018 je schválená roč-
ná splátka úverov vo výške 158 
tis. EUR (ako v predchádzajúcich 
rokoch). V rozpočte mesta je za-
hrnutá aj sumu 127 tis. EUR na 
ročné splátky úverov prijatých zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania 
na postavené mestské nájomné 
byty (so štátnou podporou), 
pričom túto sumu však mestu 
platia nájomcovia týchto bytov 
a následne mesto ich uhrádza 
štátu.

Prioritou je aj naďalej školstvo
Do oblasti školstva v tomto 

roku pôjde na bežné výdav-
ky suma 2 611 tis. EUR, čo je 
doposiaľ najvyššia suma od 
roku 2003. Z tejto sumy ide pre 
samotné základné školy súhrne 
cca 1 370 tis. EUR, ktoré uhrádza 
priamo štát. Zvyšných 1 240 tis. 
EUR sú výdavky na materskú 
školu, základnú umeleckú 
školu, školské jedálne a školské 
kluby, a tie platí mesto zo svojho 
rozpočtu. Z tejto sumy je najviac 
určených pre materskú školu (so 
školskou jedálňou) až 737 tis. 
EUR, pričom rodičia uhradia 
na poplatkoch cca 116 tis. EUR 
ročne. A to v týchto sumách nie 
sú zahrnuté investície, ktoré 
mesto bude plánovať aj v tomto 
roku do školských budov pri 
schvaľovaní ďalších investič-
ných priorít v apríli 2018.

Pokračovanie v modernizácii 
chodníkov a ciest

V roku 2018 mesto plánuje 
dokončiť rozostavené staveb-
né akcie a dokončiť chodník 
v Strážkach na Medňanského 
ulici, dokončiť nový chodník na 
Kúpeľnej ulici (od č. 15 po 61), na 
Novej ulici (1-11), Krátkej ulici, 
Hviezdoslavovej ulici (57 – 63) 
a Novomeského ulici.

Cieľom je aj zriadiť už schvá-
lený nový priechod pre chodcov 
pri železničnom priecestí na ul. 
SNP (na štátnej ceste). Tieto 
akcie zatiaľ nie sú zahrnuté 
v novom rozpočte mesta, ale po 
schválení investičného plánu 
mesta pre rok 2018 a po schvá-
lení hospodárenia mesta za rok 
2017 tieto rozostavané stavebné 
akcie sa dokončia.

Participatívny rozpočet
Po úspešnom zavedení par-

ticipatívneho rozpočtu v minu-
lom roku, aj v tomto roku mesto 
naplánovalo vo svojom rozpočte 
sumu 10 tis. EUR na projekty 
obyvateľov mesta a rôznych or-
ganizácii. Najneskôr vo februári 
bude zverejnená výzva na pred-
kladanie občianskych projektov 
(výzva bude obdobná ako v mi-
nulom roku).

Realizácia ďalších projektov 
na podporu zamestnanosti 

cez úrad práce
V rozpočte mesta sú zahrnu-

té aj vyššie výdavky na projekty 
na podporu zamestnania uchá-
dzačov o zamestnanie, resp. na 
zamestnanie zdravotne postih-
nutých osôb. Ide o projekty re-
alizované cez úrad práce. Pod-
statná väčšina výdavkov (od 80 
do 95 %) je refundovaná mestu 
zo štátneho rozpočtu a z fondov 
EÚ. Aj keď ide o administratívne 
náročné projekty, dávajú šancu 
zamestnať ľudí, ktorí si nevedia 
nájsť prácu, resp. veľmi ťažko 
hľadajú trvalú prácu. Mesto 
plánuje aj nákup vybavenia 
pre pripravovaný „Sociálny 
obecný podnik“ v našom meste 
v rámci Akčného plánu okresu 
Kežmarok vo výške 125 000 € 
z regionálneho príspevku zo 
štátneho rozpočtu.

Viac financií na sociálne 
služby

V rozpočte mesta mesto 
plánuje vyššie výdavky na 
sociálne služby, najmä na opat-
rovateľskú službu poskytovanú 
obyvateľom mesta v mieste ich 
bývania. Je to spôsobené náras-
tom prípadov, kedy je nutné túto 
službu poskytnúť. A rovnako 
sa predpokladá nárast výdav-
kov aj vďaka zmene zákona 
o sociálnych službách a zmene 
financovania sociálnych služieb 
od začiatku tohto roka. Vyššie 
výdavky sú spôsobené aj realizá-
ciou projektu „Terénna sociálna 
práca“, kde nám štát refunduje 
mzdové výdavky na 2 terénnych 
pracovníkov. V oblasti investícii 
rozpočet mesta v tejto oblasti 
počíta s realizáciu projektu 
„Centrum sociálnych služieb 
v Strážkach“ (prestavba a nad-
stavba ZOS) v plánovanej sume 
180 000 € (financované z Akč-
ného plánu okresu Kežmarok). 
Rovnako sa plánuje technická 
príprava projektu výstavby 

„Komunitného centra“ v našom 
meste s finančnou podporou EÚ 
(zatiaľ len prípravná fáza).

Podpora bývania najmä pre 
mladé rodiny v meste

V rozpočte mesta sú vyčle-
nené určité financie na prípravu 
výstavby nájomných bytov pri 
Belianskych kúpeľoch (1. etapa 
– 28 bytov) cez Štátny fond roz-
voja bývania (ŠFRB). Len na vý-
kup pozemkov na túto výstavbu 
je určená predbežná suma 30 000 
EUR. Ale výdavky mesta budú 
aj na spracovanie projektovej 
dokumentácie, či realizáciu 
verejného obstarávania.

Administratívne sa pripravu-
je aj nadstavba a prestavba meš-
tianskeho domu na Hviezdosla-
vovej 1, kde spolu má vzniknúť 
9 mestských nájomných bytov 
priamo v centre mesta a finan-
cované majú byť cez ŠFRB.

V rozpočte mesta sú aj nákla-
dy na administratívnu prípravu 
nových lokalít pre výstavbu ro-
dinných domov (IBV) – rozpra-
cované sú zatiaľ dve lokality (aj 
Sp. Belej, aj v Strážkach, o ďal-
ších sa zvažuje).

V rámci podpory rodín s ma-
lými deťmi mesto bude realizo-
vať prístavbu Materskej školy na 
Mierovej ulici za účelom zvýše-
nia kapacity škôlky a zvýšenie 
jej štandardu. Pre tento rok sa 
plánuje vyčerpať cca 391 tis. € 
(z celkových nákladov 826 tis. 
EUR, ktoré budú dočerpané 
v roku 2019).

Ešte väčšia pozornosť 
cyklodoprave

V tomto roku mesto chce 
venovať ešte väčšiu pozornosť 
podpore cyklodopravy. V roz-
počte je dokončenie výstavby 
cyklistického chodníka Spišská 
Belá – Strážky- Kežmarok a T. 
Kotlina – Kardolína. Okrem 
toho sa pripravuje rad ďalších 
aktivít v tejto oblasti vrátane 
prípravy výstavby detského 
dopravného ihriska v areáli ZŠ 
J. M. Petzvala.

Podpora aktivít mladých ľudí
V rozpočte mesta je naďalej 

podporovaná činnosť Face 
klubu a dokonca vo väčšom 
rozsahu ako doposiaľ. Naviac je 
naplánovaná aj stavebná úprava 
podkrovia v budove Face klubu 

Aký bude rok 2018 z pohľadu rozpočtu Mesta Spišská Belá?
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vo výške 20 000 € (z toho štátna 
dotácia vo výške 15 tis. EUR) tak, 
aby sa tam mohli zriadiť ďalšie 
priestory pre mladých. Mesto 
plánuje prípravu Koncepcie 
práce s mládežou v našom 
meste a v spolupráci s úradom 
práce cez projekt vytvorilo aj 
1 pracovné miesto na dobu 1 
roka na tento účel a na podpo-
ru projektov dobrovoľníctva 
mladých ľudí.

Podpora voľnočasových 
aktivít

V rámci rozpočtu sú naplá-
nované porovnateľné financie 
pre mestskú knižnicu i pre 
plánované kultúrne a športové 
podujatia. Naplánovaná je 
výstavba nového detského ih-
riska v Strážkach (zatiaľ 6 528 
€ z projektu COOP Jednota). 
V prípade úspešnosti podaného 
projektu sa do rozpočtu mesta 
dostane aj výstavba bikeparku 
– pump tracku a vonkajšieho 

fittnes ihriska (workoutu) pri 
Belianskom rybníku.

Podpora športu
V rozpočte je naplánovaná 

výstavba hokejbalovej haly 
– zatiaľ je v ňom suma 385 tis. 
EUR, ako aj dobudovanie nové-
ho oplotenia a úprava tribúny 
futbalového štadióna v sume 
21 570 € (získaná dotácia 20 
tis. EUR zo SFZ). Naplánované 
sú porovnateľné výdavky na 
správu a bežnú údržbu špor-
tovísk a porovnateľná bude aj 
finančná podpora športových 
klubov a športových podujatí 
v našom meste.

Valorizácia platov 
vo verejnej správe

Rozpočet mesta zohľadňuje 
aj zvýšenie platov zamestnan-
cov mesta a nepedagogických 
zamestnancov škôl o 4,8 % od 
1. januára. Ide o rozhodnutie 
vlády SR zvýšiť platy všetkým 
zamestnancov vo verejnej sprá-

ve (ide o zákonné navýšenie). 
Okrem toho v rozpočte mesta 
sú zvýšené výdavky aj z dôvodu 
zvýšenia platov učiteľov o 6 % 
od 1. septembra minulého roka 
a rozpočet predbežne už počíta 
aj s plánovaným ďalším navý-
šením platov učiteľov o ďalších 
6 % od 1. septembra tohto roka 
(má ísť o nárokovateľné zvý-
šenie).

Nakladanie s odpadmi
V rozpočte mesta sa počíta 

s vyššími nákladmi na zvoz 
a uloženie komunálneho odpa-
du z dôvodu nárastu množstva 
odpadu a jeho nedostatočné-
ho triedenia (separovania). 
Avšak téma odpadov zostáva 
otvorenou pre rozpočet mesta, 
nakoľko v prípade dobrého 
vývoja príjmov mesto plánuje 
vybudovať nové polopodzemné 
kontajnery na sídlisku na Mie-
rovej ulici. V rozpočte mesta sú 
naplánované výdavky na kúpu 
nádob pre obyvateľov mesta na 

biologicky rozložiteľný odpad 
(v našom prípade tzv. zelený 
odpad).

Zatiaľ len niektoré investičné 
akcie

V rámci kapitálových vý-
davkov mesta sa do rozpočtu 
mesta zapracovali zatiaľ len 
niektoré vyššie uvedené ak-
cie. Ďalšie investičné akcie sa 
dostanú do rozpočtu mesta 
až po schválení investičného 
plánu mesta pre rok 2018 a po 
schválení hospodárenia mesta 
za rok 2017 (čo bude koncom 
apríla 2018). V rozpočte nie je 
ani dokončenie fasády mestskej 
zvonice v centre mesta, nakoľko 
mesto čaká na výsledok hodno-
tenia projektu, ktorý na tento 
účel podalo. Ak nezíska štátnu 
dotáciu, tak nájde potrebné 
financie v rozpočte mesta, aby 
bola zvonica dokončená ešte 
v roku 2018.

Rozpočet mesta na rok 2018 je  
na www.spisskabela.sk.

Aký bude rok 2018 z pohľadu rozpočtu Mesta Spišská Belá?

V roku 2018 si naše mesto 
pripomína jeden zo svojich 
najvýznamnejších dátumov. Je 
ním 755. výročie prvej písomnej 
zmienky o meste Spišská Belá. 
Rok 2018 bude preto venovaný 
tomuto dôležitému jubileu a pri 
tejto príležitosti vám prinesieme 
každý mesiac prierez zaujíma-
vých udalostí v našom meste v 
zrkadle jednotlivých storočí.

Prvá doložená (preukázaná) 
písomná zmienka o Spišskej 
Belej v Donačnej listine uhor-
ského kráľa Bela IV. pochádza 
z 30. septembra 1263.

Prvá písomná zmienka o 
Spišskej Belej sa údajne viazala 
k r. 1246. Listina bola zapísaná 
v zozna-me archívnych doku-
mentov, uložených v mest-skom 
archíve v Spišskej Belej. Zoznam 
vyhoto-vili pri evakuácii archívu 
počas vojny v r. 1944. Počas eva-
kuácie sa však niektoré písom-
nosti stratili a pri usporiadaní 
belianskeho archívu Dr. Jozefom 
Szontaghom v r. 1959 sa listina 
s pr-vou písomnou zmienkou o 
Spišskej Belej už ne-našla.

Prvá doložená písomná 
zmienka o Spišskej Belej je z r. 

V roku 2018 si pripomenieme 755. výročie prvej písomnej 
zmienky o meste Spišská Belá

1263. Za preukázané služby da-
roval kráľ Belo IV. (1235 – 1270) 
svojmu spišskému ser-vientovi 
Leonardovi istý les s časťou 
prázdnej zeme ležiacej pri 
potoku Thothpataka („sylvam 
quandam cum particula terrae 
vacuae circa fluvium Thotpata-
ka vocatum“). Panovník poveril 
zvolen-ského a spišského župa-
na Detrika presným vy-medze-
ním hraníc tohto lesa a opustenej 
zeme. Detrik v úvode metačnej 
listiny uviedol, že les a zem, kto-
rú Belo IV. daroval Leonardovi, 
sa na-chádza pri hranici mešťa-
nov z Belej (circa metas villa-
norum de Bela...). Presný opis 
tohto územia znie: „… terrae 
prima meta incipit apud metas 
Teutonicorum de Bela et va-dit 
versus meridiem ad fluvium 
Thotpataka vocatum, et ibi est 
arbor Zemercze vocata, post hoc 
vadit per vallem lutosam, ad qu-
andam Tiliam, quo est in angu-lo 
silvae, et inde tendit ad fluviam 
Sarpathaka ibique termina-
tur…“ (… prvá hranica zeme 
sa začína pri hranici Nemcov 
z Belej a vedie južným smerom 
k rie-ke Thotpataka [Slovenský 

potok] nazývanej, a tam je strom 
Zemercze [smrek?] nazývaný, 
potom z toho miesta smeruje 
cez blatisté údolie k lipe, ktorá 
je na rohu lesa, a odtiaľ smeruje 
k potoku Sarpathaka [Blat-ný 
potok], kde sa na tom mieste 
končí). Leonardov majetok 
treba stotožniť s časťou Rakús, 
ktorú v r. 1294 výmenou za časť 
terajšej Starej Lesnej do-stala 
do držby šľachtická rodina 
Berzeviciovcov (Berzeviczy) z 
Veľkej Lomnice. V tejto, ako aj 
v nasledujúcich zachovaných 
listinách sa spomí-najú Nemci 
z Belej (Teutonici de Bela).

Historický chotár Spišskej Be-
lej tvorilo územie medzi riečkou 
Biela a potokom Čierna voda až 
po ich pramene v Belianskych 

Tatrách, kde ich ďalej vzájom-
ne prepájala hraničná spojnica 
od sedla Červená hlina cez 
Biele pleso, Zadné Meďodoly a 
Ždiarsku vidlu. Južným tatran-
ským susedom Spišskej Belej 
boli Rakúsy, ktoré ale v roku 
1429 daroval uhorský kráľ Žig-
mund svojmu protežovanému 
mestu Kežmarok, odvtedy čelila 
Spišská Belá v Tatrách nepríjem-
nému a agresívnemu susedovi, 
ktorý neuznával dovtedajšie 
chotárne hranice Spišskej Belej 
a vyvolával sústavné konfrontá-
cie s územnými požiadavkami. 
Západným a severným susedom 
Spišskej Belej bolo Dunajecké 
(Nedecké) panstvo šľachtickej 
rodiny Berzeviczyovcov a ne-
skôr ich nástupcov.

Viac aktuálnych Viac aktuálnych 

informácií získateinformácií získate  

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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1. január nie je len začiatkom 
nového kalendárneho roka, ale 
v tento deň si každoročne pri-
pomíname vznik samostatnej 
Slovenskej republiky. V práve 
v dnešný deň je to 25 rokov od 
vzniku samostatnej SR. A tak 
k tradičnému novoročnému 
želaniu treba pripojiť ešte jedno 
želanie: K 25-tke všetko najlep-
šie, Slovensko!

Aspoň na chvíľu sa vráťme 
do času niekoľko minút po 
polnoci 1. januára 2018, kedy 
som na námestí nášho mesta 
prítomným poďakoval a zaže-
lal.  V prvom rade sa chcem vám 
všetkým poďakovať za priazeň 
a podporu v roku 2017, ktorú 

25. výročie vzniku Slovenskej republiky

ste adresovali nášmu mestu i 
mne samotnému, a to zvlášť si 
to cením pri dosiahnutom vý-
sledku vo voľbách za poslanca 
Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja.

Poďakovanie patrí poslan-
com mestského zastupiteľstva 
v našom meste za konštruktívny 
a vecný prístup počas rokovaní 
v roku 2017 a za prijímanie tých 
najoptimálnejších riešení pre 
naše mesto. Poďakovanie patrí 
zamestnancom mesta, bez kto-
rých by sme nemohli plniť tak tie 
štandardné úlohy, ako aj realizo-
vať ďalšie z mnohých úspešných 
projektov a zámerov mesta. A 
rovnako za pomoc, podporu a 

spoluprácu chcem poďakovať 
mestským organizáciám, miest-
nym podnikateľom, predstavite-
ľom našich cirkví i zástupcom 
miestnych spolkov a ostatných 
organizácii. Teda jedno veľké 
úprimné ĎAKUJEM.

Na začiatku Nového roka 
chcem zaželať všetkým Be-
ľanom pevné zdravie, šťastie 
a veľa lásky, rozhodne viac 
medziľudského porozumenia, 
dostatok vzájomnej prajnosti 
a obyčajnej ľudskosti a najmä 
čo najviac pokoja vo vašich 
rodinách.

Nášmu mestu želáme napl-
nenie cieľov a vízii určených 
pre tento rok, úspešnú realizáciu 

pripravených projektov a popri 
tom, aby ho obchádzali neprí-
jemné mimoriadne udalosti a 
aby to bol ďalší úspešný rok 
pre naše mesto.

Nášmu Slovensku želajme 
viac rozhodnosti, zodpovednos-
ti a politickej odvahy a empatie 
a najmä aby všetci ľudia žijúci 
na Slovensku čo najviac pocítili 
to, že sa Slovensku ekonomicky 
darí.

Želám vašim rodinám, náš-
mu mestu a celému Slovensku 
všetko najlepšie!

Šťastný a požehnaný nový 
rok 2018 vám praje

Štefan Bieľak
primátor mesta

Dňa 1. 11. 2017  bolo otvorené nové zariadenie sociálnych služieb 
Senior Residence vo Vyšných Ružbachoch. Kapacita zariadenia je 60 
lôžok a poskytuje sociálne služby pobytovou ako aj ambulantnou 
formou (starostlivosť počas dňa).

V zariadení Senior Residence vo Vyšných Ružbachoch môžu 
byť umiestnení:

1./ Zariadenie pre seniorov – fyzická osoba, ktorá dovŕšila dô-
chodkový veka je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, stupeň 
odkázanosti najmenej IV.

2./ Špecializované zariadenie – fyzická osoba odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie (Alzheimerova cho-
roba, Demencia rôzneho typu), stupeň odkázanosti najmenej V.

Zariadenie poskytuje svojim klientom moderné ubytovanie 
s rodinnou atmosférou vo veľkoryso riešených priestoroch, ktoré 
sú prispôsobené potrebám seniorov.

Ubytovanie reflektuje na požiadavky a zdravotný stav klientov, 
ktorým poskytujeme komplexné služby. Izby sú zariadené príjemne 
a útulne s ohľadom na súkromie klienta. Medzi štandardné vyba-
venie izieb patrí:

- vlastné sociálne zariadenie s toaletou, bezbariérovým sprcho-
vým kútom príp. vaňou, umývadlom a zrkadlom (s výnimkou izieb 
určených pre úplne imobilných klientov),

- nábytkové vybavenie izby – mechanicky polohovacia posteľ, 
kvalitný zdravotný matrac, pri vážnom zdravotnom stave antide-
kubitný matrac zabezpečený certifikátom kvality), šatníková skriňa, 
písací stolík, nočný stolík, kreslo, odkladacia polica na potraviny, 
alebo porcelán,

- technické vybavenie izby – televízor s káblovou televíziou 
a rádiom,  chladnička, telefón s vlastnou klapkou,  internetové 
pripojenie,

- nemocničný informačný systém slúžiaci na privolanie odborné-
ho personálu v prípade potreby klienta, aktívny celých 24 hodín,

- posteľné prádlo, uteráky a osušky,
- terasa resp. balkón (s výnimkou izieb pre úplne imobilných 

klientov a klientov v Špecializovanom zariadení, pre ktorých je 
k dispozícii veľká záhrada).

Pre úplne imobilných klientov sú k dispozícii veľké bezbariérové 
asistované kúpeľne, kde  sa hygiena vykonáva komfortne a dôstojne 
za pomoci zdravotníckych pomôcok a asistencie opatrovateliek.

Poskytované služby
Ubytovanie
Dvojlôžkové izby so samostatnou kúpeľňou a WC. Každá izba na 

prízemí má samostatný východ na vonkajšiu terasu, resp. na vnú-
tornú spoločnú chodbu. Všetky izby aj kúpeľne sú plne vybavené. 
Spoločné priestory nemajú nemocničný, ale skôr komunitno-rodinný 
charakter. Všetky priestory sú denne čistené a upratované.

Stravovanie
Strava sa podáva 5 x denne v priestoroch jedálne, resp. na izbe 

klienta. Strava je upravenú podľa aktuálneho zdravotného stavu 
klienta, podľa potreby sa podáva pod dohľadom, resp. za pomoci 
personálu. Zohladňujeme potrebu dietnej stravy – racionálna, ne-
slaná, diabetes atď.

Opatrovateľská starostlivosť
Poskytujeme opatrovateľskú starostlivosť pre klientov s odká-

zanosťou na pomoc inej osoby. Starostlivosť o klientov zabezpečuje 
odborný personál v nepretržitej prevádzke.

Zdravotná starostlivosť
Sprostredkujeme lekársku a zdravotnú starostlivosť. Súčasťou 

tejto starostlivosti je aj zabezpečenie odborných vyšetrení(odvoz 
a sprevádzanie sestrou resp. sociálnou pracovníčkou). Klientom 
sprostredkujeme aj vyšetrenie všeobecným lekárom resp. psy-
chiatrom. V prípade potreby zabezpečíme urgentnú lekársku po-
moc. Klientovi zabezpečíme lieky a potrebné zdravotné pomôcky, 
podľa potreby.

Sociálna starostlivosť
Klientovi je k dispozícii vysokoškolsky vzdelaná sociálna 

pracovníčka, ktorá pre klienta zabezpečuje sociálne poradenstvo, 
ergoterapiu a sociálnu rehabilitáciu.

Duchovenská služba
Na požiadanie klienta, podľa jeho vierovyznania, sprostredkujeme 

pastoračnú starostlivosť duchovným cirkvi, ku ktorej klient patrí.
Viac na www.humanitarian-no.eu/news/senior-residence/
Kontakt:  Humanitarian n. o.
 Levočská 3
 064 01 Stará Ľubovňa
 Tel.: 0915 937 631, 0907 265 828
 E-mail: info@humanitarian-no.eu
 www.humanitarian-no.eu

Nové zariadenie sociálnych služieb Senior residence Vyšné 
Ružbachy
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Na základe podnetov obyva-
teľov Medňanského ulice a z uli-
ce Nad kaštieľom v mestskej časti 
Strážky bola schválená dopravná 
obytná zóna. Rozhodlo o tom 
mesto Spišská Belá ako správca 
tejto miestnej cesty na základe 
súhlasu ODI PZ v Kežmarku. 

Príslušná projektová doku-
mentácia pre zmenu doprav-
ného značenia bola spracovaná 
už koncom leta minulého roka, 
avšak dopravný inšpektorát 
najprv nesúhlasil so zriadením 
tejto zóny, avšak po opätovnom 
posúdení návrhu mesta dal klad-
né stanovisko a primátor mesta 
tak mohol vydať rozhodnutie 
o určení tohto nového doprav-
ného značenia.

V mestskej časti Strážky bola schválená dopravná obytná zóna

A čo to v praxi bude zna-
menať?

Podľa zákona o cestnej pre-
mávke v obytnej zóne:

1./ chodci smú používať cestu 
v celej jej šírke

2./ na ceste sú dovolené hry 
detí

3./ vodiči tu smú jazdiť rých-
losťou najviac 20 km/h

4./ vodiči sú povinní dbať na 
zvýšenú ohľaduplnosť voči chod-
com, ktorých nesmú ohroziť.

5./ státie vozidiel na ceste je 
zakázané, ak dopravnou znač-
kou nie je určené inak.

V štádiu konania je ešte schvá-
lenie obytnej zóny v lokalite IBV 
Webera, nakoľko v tomto prípa-
de mal dopravný inšpektorát 
opakovane výhrady k predlo-
ženému návrhu, ktoré sa mesto 
snaží odstrániť tak, aby získalo 
kladné stanovisko dopravného 
inšpektorátu. Predpokladáme, 
že by určenie obytnej zóny a osa-
denie dopravného značenia malo 
byť do konca tohto januára.

Pôdohospodárska platobná 
agentúra ako poskytovateľ ne-
návratného finančného príspev-
ku z Programu rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky 2014 - 2020 
vyhlásila výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku 
zameranú na rozvoj rastlinnej 
a živočíšnej výroby a podporu 
malých farmárov v regiónoch 
Slovenska.

Oprávneným žiadateľom je 
malý poľnohospodársky podnik 
(fyzická alebo právnická osoba) 
podnikajúci v poľnohospodár-

Nová výzva na predkladanie žiadostí z Programu rozvoja 
vidieka pre NRO

skej prvovýrobe minimálne dva 
roky.

- opatrenie 6: rozvoj poľ-
nohospodárskych podnikov 
a podnikateľskej činnosti

- podopatrenie 6.3: pomoc na 
začatie podnikateľskej činnosti 
na rozvoj malých poľnohospo-
dárskych podnikov

Výrobný potenciál malého 
poľnohospodárskeho podniku, 
meraný štandardným výstupom 
prevyšuje 4 000 € a neprevyšuje 
7 999 €. Výnimku tvoria komo-
dity, ako sú zemiaky, zelenina, 
melóny a jahody, vinohrady 

a dojnice, u ktorých hodnota 
štandardného výstupu prevyšu-
je 4 000 €, ale neprevyšuje 9 999 
€. Malí poľnohospodári sa tak 
v rámci výzvy môžu zaoberať 
napr. pestovaním zemiakov, 
aromatických, liečivých, koreni-
nových rastlín a bylín, zeleniny, 
melónov, jahôd a ďalších druhov 
ovocia či chovom napr. koní, ho-
vädzieho dobytka, dojníc, pras-
níc, oviec, králikov, včiel, kačiek 
alebo nosníc. Až 28 zo 100 bodov 
získa žiadateľ, ktorý bude projekt 
realizovať výhradne v najmenej 
rozvinutom okrese.

Kritériá pre výber projektov, 
všeobecné podmienky pre po-
skytnutie príspevku, ako aj for-
ma a spôsob preukázania plnenia 
kritérií a podmienok sú vo výzve 
zverejnenej na www.apa.sk. Žia-
dosti je možné podať do 13. apríla 
2018. Indikatívna výška finanč-
ných prostriedkov určených na 
vyčerpanie vo výzve pre menej 
rozvinuté regióny je 4 830 000 €, 
maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku na jeden 
projekt pre menej rozvinuté 
regióny je 15 000 €. 

Mgr. Ľubomír German

Dňa 15. januára 2018 sa 
v Spišskej Starej Vsi usku-
točnilo zasadnutie Valného 
zhromaždenia občianskeho 
združenia – Miestnej akčnej 
skupiny TATRY – PIENINY 
LAG. Členom tohto združenia 
je aj mesto Spišská Belá, ktoré 
na valnom zhromaždení zastu-
poval primátor Štefan Bieľak 
a tiež zástupca občianskeho 
združenia zo Spišskej Belej 
Martin Siska.

Predmetom valného zhro-
maždenia bolo prerokovanie 
Správy o činnosti a správy 
o hospodárení združenia za 
rok 2017, ako aj návrh rozpočtu 
a plánu činnosti združenia pre 
rok 2018. Členovia si zvolili aj 
nové orgány MAS pre nasledu-
júce 4-ročné obdobie. Predse-
dom združenia sa stal Ing. Ján 

Novými členmi kontrolnej ko-
misie sú Ing. Pavol Bekeš, Ján 
Gondek a Peter Popovič.

Združenie má 65 členov, z to-
ho 31 miest a obcí (medzi nim 
aj Spišská Belá) a zvyšok tvoria 
podnikatelia, občianske zdru-

Miestna akčná skupina TATRY – PIENINY LAG s novým vedením
Kurňava, prednosta mestského 
úradu v Spišskej Starej Vsi. 
Členmi výkonného výboru sa 
stali Kristína Gregoričková, 
Ing. Pavel Hudáček, Jana Bart-
kovská, Ing. Marián Bekeš, Ing. 
Pavol Špirka a Drahomír Kuc. 

ženia a fyzické osoby z okresu 
Kežmarok, Stará Ľubovňa a Po-
prad. V rámci Programu rozvoja 
vidieka (2014 - 2020) združenie 
pripravilo Stratégiu miestneho 
rozvoja vedeného komunitou 
(CLLD) s názvom „Od Tatier 
k Dunajcu“. V novembri 2017 
Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR schválilo 
túto stratégiu a udelilo zdru-
ženiu  štatút miestnej akčnej 
skupiny (MAS). To, čo je však 
podstatné, uvedené schválenie 
stratégie umožní tomuto zdru-
ženiu čerpať finančné prostried-
ky v celkovej výške 1 982 409 
EUR z fondov EÚ. K čerpanie 
týchto financií by malo dôjsť už 
v druhej polovici roka 2018.

Viac informácii o združení 
TATRY – PIENINY LAG nájdete 
na: www.tatry-pieniny.com
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„Lesy mesta Spišská Belá 
– história a súčasnosť“ je názov 
novej publikácie o mestských 
lesoch, ktorá bola vydaná z ini-
ciatívy vedúceho lesnej správy 
a odborného lesného hospodára 

Ing. Františka Pisarčíka, ktorý 
je jej zostavovateľom. Ďalšími 
spoluautormi knihy sú Ing. Ján 
Dudas, MUDr. Andrej Novák, 
RNDr. Stanislav Pavlarčík a Mgr. 
Ing. Blažena Sedláková. Kniha 
má 128 strán (vrátane farebných 
fotografií). Kniha obsahuje infor-
mácie o histórii mestských lesov, 
o geologických pomeroch tohto 
územia, o ťažobnej činnosti i 
obnove lesných porastov a ich 
ochrane. Časť knihy je veno-
vaná aktuálnym problémom v 
hospodárení mestských lesov 
– vetrovej a lykožrútovej kala-
mite, či návrhu budúcej zonácie 
TANAP-u na území mestských 
lesov. A to všetko je doplnené za-
ujímavými grafmi, či farebnými 
fotografiami. Samotná kniha v 
elektronickej forme je zverejnená 
na www.spisskabela.sk.

Táto kniha bola vydaná vďaka 
podpore najmä mestskej spoločnosti 
Lesy Mesta Spišská Belá a Mesta 
Spišská Belá. Knihu vydalo Vydava-
teľstvo JADRO Kežmarok v náklade 
350 ks. Túto publikáciu je možné si 
zakúpiť za 8 EUR v mestskom info-
centre (RTIC – Petzvalova 17).

Nová publikácia o lesoch mesta 
Spišská Belá

… „Ježiško, moje prianie je 
hlavne to, aby boli všetci zdraví 
a šťastní a aby nebol na Vianoce nik 
sám.“… „Milý Ježiško a čarovný 
domček, prial by som si autíčko na 
diaľkové ovládanie.“ … „Milý Je-
žiško, najviac by som si priala, aby 
sme boli všetci zdraví a aby mal môj 
dedko opäť zdravú ruku, prosím!“ … 
„Lásku, vianočnú pohodu a zdravie 
pre všetkých blízkych.“ … aj také-
to želania mali deti z nášho mesta, 
ktoré vhodili do krabičky vianočných 
želaní umiestnenej v Domčeku via-
nočných želaní.

Vyše 600 želaní vhodených do 
Domčeka Vianočných želaní

Rovnako ako minulý rok 
tak aj tento mesto postavilo na 

V domčeku vianočných želaní bolo vyše 600 želaní

námestí Domček vianočných 
želaní, ktorý slávnostne otvoril 
ujo Mikuláš 6. decembra 2017. 
Už počas výstavby domčeka 
však deti prichádzali s napísaný-
mi listami pre Ježiška a otázkou, 
kedy už bude otvorený domček, 

aby si tam svoje prianie mohli 
vhodiť. Už v prvých hodinách 
od otvorenia domčeka sa to 
deťmi v ňom doslova hmýrilo. 
Do domčeka chodili detičky, či 
už samé alebo s doprovodom 
svojich starších súrodencov, 
či rodičov, ktorí podobne ako 
minulý rok boli týmto nápadom 
potešení. Pripravené čisté listy, na 
ktoré si deti mohli napísať svoje 
želania sa veľkou rýchlosťou mí-
ňali a bolo potrebné ich neustále 
dopĺňať. Množstvo detí však 
prišlo aj s vlastnými už napísa-
nými listami so želaniami, ktoré 
boli  unikátne a kreatívne. Žela-

nia z domčeka boli rôzne a často 
vyvolávali mnoho emócií.

Aké boli najčastejšie želania?
Samozrejme, že najčastejším 

želaním boli mobily, tablety, 
notebooky, hoverboardy, no 
našlo sa aj mnoho skromnejších 
želaní, medzi ktoré patrili maľo-
vanky, knihy, fixy, autíčka, bábi-
ky (najmä bábiky Elzy a Anny). 
Avšak veľmi potešujúce boli aj 
želanie, kde si deti priali zdra-
vie, či šťastie svojich blízkych. 
Rovnako úsmevne ale veľmi 
aktuálne bolo aj prianie jedného 
dievčatka: „…prajem si sneh na 
Vianoce….“

Splnených 49 želaní 
(v celkovej hodnote 500 EUR)

A tesne pred Vianocami 22. 
a 23. decembra 2017 boli via-
nočné darčeky odovzdané ich 
49 adresátom (presnejšie ich 
rodičom). Boli to stretnutia plné 
dojatia, radosti, objatí, silných 
emócií. Veď predsa aj o tomto sú 
Vianoce. A tak domček opätovne 
naplnil svoje poslanie.

Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch, ktorou štát zvýšil správne poplatky. 
Okrem iných zmien sa zmenili aj poplatky, ktoré vyberá matričný 
úrad (ako štátny orgán), resp. obec (v prípade osvedčovania pod-
pisov a listín). A čo sa najmä zmenilo:

1.) za osvedčenie (overenie) odpisu (fotokópie) listiny za každú 
aj začatú stranu zaplatíte 2 EUR (doposiaľ 1,50 EUR)

2.) za osvedčenie (overenie) podpisu na listine alebo na jej rovno-
pise, za každý podpis zaplatíte 2 EUR (doposiaľ 1,50 EUR)

Tieto poplatky zaplatíte, ak si podpis alebo listinu dáte overiť 
na mestskom úrade. U notára za overenie 1 podpisu zaplatíte 2,87 
EUR a za overenie 1 fotokópiu zaplatíte 1,60 EUR.

Úplne novým poplatkom je poplatok za prípravu podkladov 
k uzavretiu manželstva pred orgánom cirkvi vo výške 10 eur. Tento 
poplatok sa platí matričnému úradu, ktorý spracováva uvedené 
podklady.

Od nového roka sa niektoré 
správne poplatky zvýšili

Firma zo Spišskej Belej poskytuje komplexné služby v oblasti



JANUÁR 2018Spišskobeliansky spravodaj

9

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 
2987 H 01  biochemik, mliekarská výroba
2955 H       mäsiar, lahôdkar
2964 H       cukrár

2-roèné uèebné odbory

2498 F      technické služby v autoservise
2982 F      potravinárska výroba
3161 F      praktická žena
3383 F      spracovanie dreva
3686 F      stavebná výroba
4579 F      lesná výroba

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 2-, 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.
Pre dvojroèný uèebný odbor dovàšený vek 15 rokov.

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

Od 1. januára 2018 Mesto 
Spišská Belá pristupuje k zme-
ne systéme triedeného zberu 
komunálneho odpadu. Po rôz-
nych analýzach a opakovaných 
diskusiách poslanci mestského 
zastupiteľstva prijali Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 9/2017, 
ktorým sa mení VZN mesta č. 
6/2017 o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území 
nášho mesta.

Uvedená zmena znamená, že 
od januára 2018 sa už triedený 
odpad (papier, plasty, sklo, 

Zmena v systéme zberu triedeného odpadu
kovy) nebude zbierať formou 
vrecového systému. Tento sys-
tém je dlhodobo neefektívny 
– zapájalo sa do neho veľmi 
málo občanov a náklady na 
jeho zber boli a sú neúmerne 
vysoké. V našom meste je vy-
tvorený dlhodobo fungujúci 
systém tzv. zberných miest, kde 
sú umiestnené 1 100 l kontajnery 
na zber papiera, plastov, skla a 
tiež kovov, vrátane VKM (viac-
vrstvových kombinovaných 
materiálov, napr. tetrapak). Na 
niektorých miestach v našom 
meste dôjde k navýšeniu počtu 

Kaplnka sv. Kríža bola 
postavená v roku 1760 v ne-
skorobarokovom slohu počas 
spravovania belianskej farnosti 
rehoľou piaristov z Podolínca. 
Správcom belianskej fary bol v 
tom období páter Petrus (1759 
- 1763). Jedná sa o prícestnú 
kaplnku postavenú na rázcestí 

Kaplnka sv. Kríža bola opravená vďaka sponzorom
Antona Pustovníka v Spišskej 
Belej. Predmetnú kaplnku na 
podnet mesta sponzorsky opra-
vila spol. Remeslá Belá s.r.o. zo 
Spišskej Belej. Ďakujeme!

Rovnako patrí veľká vďaka 
Dr. Andrejovi Novákovi, za po-
skytnutie cenných informácií o 
histórii Kaplnky sv. Kríža

Na začiatku školského roka 
sme informovali o spustení on-
-line vzdelávania s názvom Test 
ekologickej inteligencie, ktoré 
prebiehalo počas 13-tich týždňov 
na stránke www.triedime.sk. 
Každý pondelok počas 13-tich 
týždňov bola zverejnená téma, 
ktorú si účastníci vzdelávania 
naštudovali a následne zodpo-
vedali otázky (krátky test), ktoré 
s danou témou súviseli. Hracie 

týždne/epizódy sa odkrývali 
postupne. Projektom sa poda-
rilo zvýšiť povedomie o tom, 
ako netvoriť odpad, povedomie 
o triedení odpadu, recyklácii a 
skládkovaní odpadu u účastní-
kov z rôznych vekových skupín, 
ktorí sa do on-line vzdelávania 
zapojili. Aby boli účastníci k 
štúdiu motivovaní, po ukončení 
vzdelávania boli žrebované aj 
zaujímavé vecné ceny. Zverejne-

ní boli už aj výhercovia hlavných 
cien: fotoaparátu Instax, minidro-
nu a bluetooth reproduktora.

Teší nás, že do on-line vzde-
lávania s environmentálnou te-
matikou sa zapojili aj obyvatelia 
nášho mesta. V rámci súťaže boli 
po každej epizóde žrebovaní aj 
traja súťažiaci, ktorí priebežne 
získavali menšie motivačné 
ocenenia. Spomedzi týchto boli 
vyžrebovaní aj súťažiaci zo Spiš-

skej Belej: Bibiana Neupauerová, 
Peter Nebus a Jozef Pivovarník, 
ktorým gratulujeme.

Každému, kto prešiel všet-
kých 13 epizód a správne zod-
povedal aspoň na 60 % otázok, 
bol na meno vygenerovaný cer-
tifikát potvrdzujúci úspešné ab-
solvovanie on-line vzdelávania. 
Všetky študijné materiály sú aj 
so správnymi odpoveďami pre 
účastníkov dostupné pod osob-
ným prihlásením. Takto je možné 
zistiť, v čom došlo k pochybeniu 
a poučiť sa z toho.

On-line vzdelávanie o triedení odpadu je už ukončené

Divadelné 
predstavenie 

V nedeľu 17. decembra 2017 si 
milovníci divadla mohli v kino-
sále mesta vychutnať divadelné 
predstavenie Snehová kráľovná 
v podaní žiakov ZŠ J. M. Petzvala 
v Sp. Belej. Po skončení poduja-
tia Belianske Vianoce na námestí 
mesta, preplnené hľadisko videlo 
výborné moderné stvárnenie roz-
právkového príbehu spojeného 
s hudbou, spevom a tancom. 
Bolo to výborné zvládnutie veľ-
kého počtu účinkujúcich detí pod 
vedením „režisérky“ – p. učiteľ-
ky Márie Pavlarčíkovej. Ďakuje-
me za skvelý zážitok!

týchto kontajnerov na určité 
druhy odpadov.

Len bioodpad bude naďalej 
zbieraný po uliciach aj formou 
vriec. Okrem toho sa bioodpad 
bude zbierať aj do hnedých 
plastových nádob, ktoré už 
mesto bezodplatne poskytlo 
niektorým záujemcom a ďalším 
poskytne na jar budúceho roka. 
V súlade s aktuálnou legislatívou 
– mesto zbiera bioodpad v mesia-
coch apríl až november (aj vrecia, 
aj nádoby). Harmonogram zberu 
bioodpadu bude vopred zverej-
nený. Všetky vyššie uvedené 

zložky komunálneho odpadu 
(papier, plasty, sklo, kovy, bio-
odpad) je možné počas celého 
roka odviezť a bezodplatne 
odovzdať aj do zberného dvora 
v areáli Mestského podniku na 
Továrenskej ulici.

V súčasnosti mesto vyhod-
nocuje prvé skúsenosti po zru-
šení vrecového systému zberu 
triedeného odpadu a hľadá aj 
iné možnosti ako zabezpečiť čo 
najlepšiu možnú dostupnosť 
triedeného zberu pre obyvateľov 
mesta. Vedenie mesta uvažuje 
ako ďalej v tejto oblasti.

ciest – už neexistujúcej diaľkovej 
cesty v smere Kežmarok – Stará 
Ľubovňa a jej odbočky (vedľajšej 
cesty) do Spišskej Belej. Miestni 
kňazi každoročne organizovali 
na jar počas tzv. Prosebných 
dní procesiu s pobožnosťou 
pri kaplnke, kde sa modlilo za 
budúcu úrodu, procesie trvali 

až do polovice šesťdesiatych 
rokov 20. storočia. Zaujíma-
vosťou je, že v kaplnke boli 
pred prechodom frontu v roku 
1945 ukryté neskorogotické so-
chy sv. Mikuláša a sv. Antona 
(nevie sa kto ich tam ukryl, našli 
sa až po vojne). Od roku 1971 sú 
na hlavnom oltári v Kostole sv. 



Spišskobeliansky spravodajJANUÁR 2018

10

meno priezvisko 9. 2. 2. 3. 6. 4. 26. 4. 1. 6. 4. 7. 28. 8. 5. 10. 16.1 1. 13. 12. Celková účasť

 1. Marta Britaňáková, Mgr. ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 9/10 - 90%

 2. Daniela Deptová ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 9/10 - 90%

 3. Gabriel Gemza ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 9/10 - 90%

 4. Ján Halčin ÚČASŤ ÚČASŤ OSP OSP ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 7/10 - 70 %

 5. Lukáš Hotáry, Ing. ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 9/10 – 90 %

6. Jozef Kuna ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ 8/10 – 80%

 7. Peter Novajovský,  Bc ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ   9/10 - 90 %

 8. Andrej Novák, MUDr. ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 10/10 -100 %

 9. Peter Tetemonte ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 9/10 - 90 %

10. Maroš Vaverčák ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ 9/10 - 90 %

11. Branislav Zibura, Mgr. ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 10/10 -100 %

OSP  -  ospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní MsZ
NU  -  neospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní MsZ
*  -  poslanec sa vzdal mandátu 

Účasť poslancov MsZ nášho mesta na rokovaniach v roku 2017

Mesto Spišská Belá 
zastúpené JUDr. Štefanom Bieľakom, primátorom mesta

vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

VEDÚCI ODBORU VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA Mestského úradu v Sp. Belej

Náplň práce:
• riadenie oddelenia regionálneho rozvoja, 
• riadenie stavebného úradu a investičného oddelenia 
• riadenie oddelenia životného prostredia a nakladania s odpadmi 
• riadenie správy verejného osvetlenia a miestnych komunikácii 
•  riadenie oddelenia správy pozemkov mesta a s tým súvisiaca 

rozpočtová agenda

Kvalifikačné pre
• vysokoškolské vzdelanie – min. prvého stupňa 
• prax - najmenej 5 rokov (vítaná je prax v riadiacej funkcii)
• výhodou je znalosť problematiky územnej samosprávy
• dobrá znalosť práce s PC a vodičské oprávnenie sk. B 
•  bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším

ako 3 mesiace)
•  zodpovednosť, organizačné a riadiace schopnosti, kreatívnosť a 

komunikatívnos

K žiadosti je pot
• profesijný životo
•  doklad o dosiahnutom vzdelaní a doklady preukazujúce splnenie 

kvalifikačných predpokladov 
•  výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
•  súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania 

(zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov). 

Žiadosti s uvedenými dokladmi zasielajte na adresu:
Mesto Spišská Belá, Mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská 
Belá. Na obálke uveďte označenie: „Výberové konanie - NEO-
TVÁRAŤ“ Termín podania prihlášky je do 28. 2. 2018

Na ústny pohovor budú prizvaní len vybraní uchádzači. Všetkých 
uchádzačom bude písomne oznámený výsledok výberového 
konania. 

Mesto Spišská Belá 
zastúpené JUDr. Štefanom Bieľakom, primátorom mesta

vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

VEDÚCI ODBORU VNÚTORNEJ SPRÁVY
 Mestského úradu v Spišskej Belej

Náplň práce:
• zabezpečenie vnútorného (technického) chodu mestského úradu 
•  riadenie oddelenia kultúry a informačného centra, 
•  riadenie matričného úradu a evidencie obyvateľstva
•  riadenie oddelenia sociálnych vecí
• riadenie školského úradu
•  riadenie mestskej knižnice, správy pohrebísk i mestského 

rozhlasu
• riadenie správy 
• riadenie agendy požiarnej ochrany, civilnej ochrany, obrany 

a s tým súvisiac

Kvalifikačné pre
• vysokoškolské vzdelanie – min. prvého stupňa
•  prax - najmenej 5 rokov (vítaná je prax v riadiacej funkcii)
• výhodou je znalosť problematiky územnej samosprávy
• dobrá znalosť práce s PC a vodičské oprávnenie sk. B
• bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším 

ako 3 mesiace)
• zodpovednosť, organizačné a riadiace schopnosti, kreatívnosť a

komunikatívnosť.

K žiadosti je potrebné doložiť:
• profesijný životopis a motivačný list 
•  doklad o dosiahnutom vzdelaní a doklady preukazujúce splnenie 

kvalifikačných predpokladov 
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
•  súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania 

(zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov). 

Žiadosti s uvedenými dokladmi zasielajte na adresu:
Mesto Spišská Belá, Mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská 
Belá. Na obálke uveďte označenie: „Výberové konanie - NEO-
TVÁRAŤ“. Termín podania prihlášky je do 28. 2. 2018

Na ústny pohovor budú prizvaní len vybraní uchádzači. Všetkých 
uchádzačom bude písomne oznámený výsledok výberového 
konania. 
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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 11. 2. 2018 (nedeľa)

od 8.30 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

Mesto Spišská Belá pripravilo 
zaujímavé pexeso o meste. To je 
nielen zaujímavým darčekom  
vhodným najmä pre deti, ale 
zároveň slúži aj na spoznávanie 
mesta – jeho histórie, osobností, 
pamiatok, inštitúcii, okolitej prí-
rody a či kultúrno spoločenských 
akcií v meste. Preto toto pexeso 
má aj edukačný charakter. Mesto 
ho dalo vyrobiť v počte 1 000 ks 

Nové pexeso pre deti o Sp.  Belej
v rámci výroby prezentov ur-
čených na reprezentačné účely 
mesta. Pexeso bude využívané 
najmä ako prezent (odmena) 
pre deti pri rôznych aktivitách 
či podujatiach (napr. ako odme-
na pri rôznych súťažiach). Ale 
v prípade záujmu je možné si 
toto pexeso aj zakúpiť, a to len 
za 1 EUR v mestskom infocentre 
(Petzvalova ul. č. 17).

Nový rok 2018 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 
spríjemňovala diskotéka v poda-

Silvester 2017

Dňa 10. januára 2018 Prezi-
dent Slovenskej republiky prijal 
zástupcov Združenia miest a obcí 
Slovenska v prezidentskom sídle 
v Bratislave.

Prezident poďakoval samo-
správam za ich prácu, obzvlášť 
preto, lebo práve ony vedia, čo 
trápi ich obyvateľov. Nezabudol 
pritom ale podotknúť, aby mestá 
a obce brali túto prácu ako službu 
a pomoc občanom a nie ako otra-
vu od niekoho, o koho sa majú 
starať. “Dôvera vložená do vás je 
veľká a želám, aby ste ju znova 
a znova menili a transformo-
vali na fungujúcu samosprávu 
slúžiacu všetkým obyvateľom,” 
skonštatoval Kiska. Najväčšiu 
pozornosť si pritom podľa neho 
vyžaduje sociálna oblasť a škol-
stvo. V prvom prípade by mali 
samosprávy tento rok vyvíjať 
tlak na riešenie dlhodobého 
financovania viacerých sociál-
nych služieb, od starostlivosti o 
deti až po zabezpečovanie dôs-
tojných podmienok pre seniorov. 
V prípade školstva treba pozor-
nosť venovať predovšetkým 
základným školám, ktoré sú v 
zriaďovateľskej pôsobnosti miest 
a obcí a od ktorých závisí pevnosť 
základov vedomostí a schopností 
ďalších generácií. “Žiaľ, odkedy 
som prezidentom, menoval som 
už štyroch ministrov školstva, čo 

Zástupcovia ZMOS-u na prijatí 
u prezidenta

nepomáha riešeniu kopiacich sa 
dlhodobých problémov vzde-
lávania a výchovy detí,” dodal 
Kiska.

Rovnako to vníma aj predseda 
ZMOS-u Michal Sýkora, podľa 
ktorého treba práve sociálne služ-
by a školstvo čo najskôr doriešiť. 
Zároveň zdôraznil, že samosprá-
va sa za obdobie svojho fungova-
nia osvedčila a preukázala, že je 
jednou z kľúčových podmienok 
demokracie a dôležitým predpo-
kladom slobodného štátu. “Tak, 
ako ste povedali, je to služba. To 
nie je fráza, to je naozaj pravda. 
Kto nechce slúžiť, nech nejde do 
takého úradu,” myslí si Sýkora.

Blížiace sa komunálne voľby 
vníma ako zavŕšenie štvorroč-
ného volebného obdobia samo-
správ. A je na obyvateľoch, či sa 
rozhodnú pre kontinuitu, alebo 
pre zmenu a akú tvár získa dané 
mesto, obec či mestská časť. Zá-
roveň ho teší, že prezident akcep-
tuje ZMOS ako stabilného a zod-
povedného sociálneho partnera. 
“Za ktorého nehovorí len veľká 
a stabilná členská základňa, ale 
aj dôslednosť pri presadzovaní 
oprávnených požiadaviek sa-
mosprávy,” dodal Sýkora. Na 
záver predseda ZMOS-u pozval 
prezidenta na 29. snem ZMOS-u, 
ktorý sa bude konať v máji tohto 
roka.

ní DJ Maroša a pre všetkých bol 
pripravený primátorský punč. 
Po novoročnom ohňostroji si 
všetci, ktorí prišli na námestie 
osláviť príchod nového roka, 
vypočuli slovenskú hymnu, 
hymnu EÚ a novoročný prí-
hovor primátora mesta Štefana 
Bieľaka. Následne opätovne 
patrili prvé hodiny roka 2018 
uvoľnenej tanečnej zábave. 
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Viac nám novinky z klubu 
priblíži Anton „Tony“ Ková-
čik, ktorý je vedúcim Face 
Clubu a teda je zodpovedný za 
priestory a činnosť mládežníc-
keho centra.

Tony, vrátil si sa z Estónska, 
priblíž nám, aká je tvoja náplň 
práce vo Face Clube?

T: Ja sa od nového roku bu-
dem špecializovať v klube na 
prácu s deťmi. Prvou novinkou 
je, že mi pribudne kolegyňa Mi-
riam Bachledová, ktorá sa bude 
zaoberať mládežou v meste a to 
od 14 rokov vyššie.

Prečo prichádzajú zmeny do 
Face Clubu, a o aké zmeny 
ide?

T: Face Club  vstupuje do 
siedmeho roku svojho fun-
govania. Všeličo sme zažili, 
mnohému sa naučili a chceme 
sa posúvať ďalej.  Zhodli sme sa 
na tom, že si chceme darovať je-
den dar a to, že posunieme klub 
na vyššiu úroveň. Chceme viac 
inšpirovať, prinášať nové trendy, 
zážitky, a príležitosti na rast cez 
neformálne vzdelávanie.

V čom bude táto zmena lepšia, 
ako fungoval klub doteraz 
a prečo to bude zaujímavej-
šie?

T: Vďaka novej posile bude-
me môcť lepšie pokrývať po-
treby deti a mladých v meste. 
Deti a mladých si rozdelíme do 
dvoch kategórií. S deťmi od 6-13 
rokov budem pracovať ja. Prácu 
s mládežou od 14 rokov vyššie 
povedie Miriam.

Zmena sa odzrkadlí aj v otvá-
racích hodinách Face Clubu.

Od 14:30 - 18:00 bude Face 
Club otvorený iba pre deti 6-13 
rokov.

Do nového roku s veľkými zmenami vo Face Clube

Od 18:00 - 21:00 bude Face 
Club otvorený iba pre mládež 
od 14 rokov vyššie.
Čas bude vymedzený, aby sa 

nestávalo to čo doteraz, že keď 
sme mali aktivity pre deti, pri-
chádzali mladí ľudia, ktorí chceli 
ten čas tráviť inak a naopak.

Aký je váš cieľ, čo chcete do-
siahnuť?

T: Prvé motto Face Clube 
je: „Neži nudu, zaži Face 
Club“ – v klube pripravujeme 
program na aktívne trávenie 
voľného času. Prostredníctvom 
neformálneho vzdelávania ch-
ceme deti a mladých posúvať 
k druhému mottu, „Nájdi svoju 
tvár“. Tu už budeme spolupra-
covať na rozvíjaní ich vedomostí, 
zručností a návykov. Poskytovať 
im možnosti a priestor, aby “na-
šli sami seba” a posúvali sa na 
“vyšší level”. Rátame s tým, že 
deti budú v klube rásť a tieto 
mottá sa budú prelínať.

To sú zmeny, ktoré chystáte 
pre deti. Čo máte pripravené 
pre mladých v neskorších ho-
dinách?

T: Za večernú časť, aktivity 
a program bude zodpovedná 
Miriam. Pripravujeme konver-
zácie v cudzom jazyku, inšpira-
tívne stretnutia, workshopy na 
rôzne témy (video, fotografia, 

finančná gramotnosť a pod.) 
a ďalšie aktivity pre mladých. 
Opäť napríklad rozvíjanie spo-
lupráce pomocou spoločenských 
hier, ale tu to už bude vyšší le-
vel, takisto ponúkame priestor 
na osobnú diskusiu a pomoc. 
Tiež máme záujem o väčšiu 
spoluprácu so školami, chceme 
ponúkať zážitkové aktivity do 
škôl na rozvoj zručností detí.

Kto vám vo Face clube pomáha, 
a s kým spolupracujete?

T:  Neoddeliteľnou súčasťou 
klubu sú dobrovoľníci. A to 
dobrovoľníci lokálni i zahra-
niční. Aj oni zažívajú zmenu, 
posúvame ich k “cielenému 
dobrovoľníctvu”. Našim hlav-
ným partnerom v práci s deťmi 
a mládežou je občianske zdru-
ženie Expression o.z.. Prostred-
níctvom Expression o. z. reali-
zujeme projekty pre mladých. 
Novou témou je mobilita. Do 
Face clubu nám pribudli noví 
zahraniční dobrovoľníci na 
ročnú Európsku dobrovoľnícku 
službu. Zároveň vysielame mla-
dých na mládežnícke výmeny 
do zahraničia  a pracovníkom 
s mládežou ponúkame účasť 
na tréningových kurzoch. 
Viac o mobilitách môžete nájsť 
www.erasmusplus.sk.

Práca pre mladých nebude 
viazaná len na Face club, už 
v minulom roku vznikol mlá-
dežnícky parlament a aj jeho 
aktivity bude zastrešovať Mi-
riam. Okrem toho sa v našom 
meste tiež rozbieha program 
Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu (skrátene DofE). 
DofE je rozvojový program, 
ktorý dáva mladým ľuďom 
(14-24 rokov) šancu rozvinúť 
svoje schopnosti a pomáha im 
uspieť v živote. Viac o DofE 

môžete nájsť na www.dofe.sk.

Spomenul si cielené dobro-
voľníctvo, priblíž nám prosím, 
o čo ide.

T: Cielené dobrovoľníctvo 
znamená, že s dobrovoľníkmi 
máme podpísanú zmluvu, ktorá 
hovorí o tom, že oni sa rozhodli 
pomáhať nám dobrovoľne 
v našej činnosti. Konkrétne to 
znamená, že budeme hovoriť 
s každým dobrovoľníkom, 
o tom kam sa chce posunúť, 
povieme si niečo o jeho cieľoch, 
víziách pre jeho osobný život 
a rozvoji. Následne im kon-
krétne vieme ponúknuť našu 
pomoc… povieme im, ktoré 
kompetencie im vieme pomôcť 
rozvinúť u nás (zodpovednosť, 
team management, tímová spo-
lupráca, väčšia kreativita).

Čo nové plánujete?
T: Chystáme sa na opravu 

podkrovných priestorov Face 
Clubu. Konkrétne tam chce-
me vybudovať prednáškovú 
miestnosť, ktorú by sme chceli 
využívať pre mladých na nefor-
málne vzdelávanie, školenia, 
tréningy, kurzy, inšpiratívne 
večery a workshopy. Taktiež 
chceme, aby tam mladí mali 
svoj priestor a nerušili by ich 
decká, alebo nejaké prebiehajúce 
športové turnaje.

Na záver ešte pripomeniem, 
že opäť plánujeme konferenciu 
Mladí mladým. Z minulých 
ročníkov vieme, že veľmi in-
špirovala mladých, preto ju 
plánujeme zorganizovať aj ten-
to rok a zahájili sme prípravnú 
fázu. Rovnako aj cez ňu chceme 
osloviť mladých.

Zatiaľ je konferencia v štádiu 
príprav, takže sa necháme pre-
kvapiť. Eleonóra Olšavská

Ministerstvo hospodárstva 
SR v spolupráci s informačno-
-poradenskými centrami pre 
EŠIF organizuje informačné 
semináre pre žiadateľov k Vý-
zve na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku za-
meranej na podporu mikro-, 
malých a stredných podnikov 
pôsobiacich v oblasti posky-

Výzva na podporu mikro-, malých a stredných podnikov aj 
v okrese Kežmarok

tovania služieb v najmenej 
rozvinutých okresoch (kód 
OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14). 
Medzi tieto okresy patrí aj 
okres Kežmarok.

Termín a miesto konania: 
6. februára 2018 (utorok) v 
Prešove

Cieľom predmetnej výzvy je 
zvýšiť konkurencieschopnosť 
mikro, malých a stredných 

podnikov (MSP) pôsobiacich 
v oblasti služieb v najmenej 
rozvinutých okresoch a tým 
podporiť prílev nových investí-
cií, udržanie a rast existujúcich 
investícií a tvorbu nových 
pracovných miest v regiónoch 
s dlhodobo vysokou mierou 
nezamestnanosti. Výsledkom 
má byť posilnenie regionálnej 
a lokálnej ekonomiky a zvýše-

nie životnej úrovne ľudí žijú-
cich v najmenej rozvinutých 
okresoch. 

Pozvánky s kompletným 
programom nájdete zverejnené 
na: www.opvai.sk/aktuality/
pozvanka_seminare_opvai-
-mhdp2017331-14/ .

Účasť je potrebné potvrdiť 
zaslaním e-mailu na adresu 
vyzvy@mhsr.sk .
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KOMU MÔŽETE DAROVAŤ ČASŤ ZO 
SVOJEJ DANE (tzv. 2 %) V NAŠOM MESTE?

Organizácie a združenia pôsobiace v Spišskej Belej
Mestský športový klub Slavoj Spišská Belá
Moje mesto Spišská Belá, občianske združenie Mesta Spišská Belá 
(zamerané na sociálnu pomoc)
DUKÁTIK, občianske združenie pri Materskej škole Spišská Belá
Ľudová hudba Podtatranec
Jaskyniarska skupina Spišská Belá
Automotoklub Spišská Belá
Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá
Občianske združenie pri ZUŠ Spišská Belá
Rodičovské združenie pri ZŠ J. M. Petzvala
Združenie rodičov ZŠ na Štefánikovej ulici
Zlatá rybka Spišská Belá pri Špeciálnej ZŠ Sp. Belá

Zdravotne ťažko postihnuté detičky v Spišskej Belej
(všetky potrebné dokumenty nájdete na www.spisskabela.sk v rov-
nomennom článku)

Ondrejko a Sárka Koščákoví  
Luka Klokoč  
Sebastian Šelep 
Adamko Kačmarčík 

Aj tento rok vám prinášame 
prehľad najobľúbenejších mien 
za uplynulý rok. Nastali v reb-
ríčku nejaké zmeny? Dostali sa 
na popredné priečky aj tento rok 
minuloroční víťazi Matej a Mar-
tin, či Karin a Diana?

Rodičia v Spišskej Belej boli 
v minulom roku veľmi kreatívni 
a tak sa v mestskej kronike obja-
vilo 63 rôznych mien. Niektoré 
neboli v našom meste za po-
sledné desaťročia zaznamenané 
vôbec alebo len sporadicky.

Absolútnym víťazom u chlap-
čenských mien je Matúš, toto 
meno dostali v Spišskej Belej 
piati chlapci. Za ním nasleduje 
Martin, Marko a Patrik. Zaují-
mavé je, že u najpopulárnejších 
chlapčenských mien prevládajú 
tie, so začiatočným písmenom 
M (rovnako ako posledné dva 
roky). Dievčenské pokolenie má 
štyri víťazky a to Zuzanu, Dia-
nu, Emmu a Lilianu. Toto meno 
dostali tri dievčatká z každého 
mena. Medzi obľúbenými diev-

Aké sú najobľúbenejšie mená belianskych detí za rok 2017

čenskými menami sa nachádza 
Sofia a Melánia.

V súboji tradičné verzus me-
nej používané mená sa dá kon-
štatovať, že Beľania sa v tomto 
roku priklonili viac k tradičným 
slovenským menám. Na det-
ských ihriskách v Spišskej Belej 
sa tak už čoskoro budú hrať 
Anička, Terezka a Mária spolu 
s Arianou, Milinou, či Loren. 
A futbal si spolu zahrajú Danko, 

Milan a Dávid, napríklad s Re-
ném, Deanom a Jonášom.

Teší nás, že pôrodnosť oproti 
minulému roku stúpla a do radov 

spišskobelianskych občiankov sa 
pridalo 87 novonarodených de-
tičiek. Oproti roku 2016, kedy sa 
v Spišskej Belej narodilo 84 detí, 
to bolo tento krát o 3 viac. V roku 
2015 to bolo 66 detí.

V súboji pohlaví dominuje 
jednoznačne to ženské s počtom 
46 narodených dievčat (rovnako 
ako v roku 2016). Rok 2017 otvoril 
svojim narodením Matúš a uzav-
rela ho malá Ráchel. V Spišskej 
Belej sa v roku 2017 narodili tri 
dvojičky – Artur a Gregor, Matúš 
a Michaela, Martin a Matúš. Naj-
viac detí, celkom 10, sa narodilo 
v októbri.

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

Dňa 15. 1. 2018 sa konala vý-
ročná  členská schôdza Základnej 
organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v 
Spišskej Belej za účasti zástup-
cu oblastného výboru SZPB 
v Poprade – Milana Janečka. 
Predsedníčka organizácie Dan-
ka Lineková zhodnotila prácu 
miestnej organizácie SZPB za 
rok 2017 a doplnil ju Jaroslav 
Linek (tajomník organizácie) a 
Danka Vargová (pokladníčka or-
ganizácie). Prítomní hovorili aj o 
plánovanej činnosti v roku 2018. 

Výročná schôdza miestnej 
organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov

Schôdze sa zúčastnil aj primátor 
mesta Štefan Bieľak, ktorý poďa-
koval členom tejto organizácie za 
ich nezištnú činnosť. Rovnako 
ocenil organizovanie spomien-
kových slávností ku dňu Oslo-
bodenia nášho mesta v rámci 2. 
sv. vojny (27. 1.), k ukončeniu 2. 
sv. vojny (8. 5.), či k SNP (29. 8.).  
Poďakoval aj za spoluprácu tejto 
organizácie so základnými škola-
mi v našom meste. V súčasnosti 
má táto miestna organizácia 26 
členov (v roku 2017 traja členovia 
ubudli a 3 noví pribudli).

Dňa 18. decembra sa na svo-
jom pracovnom rokovaní stretli 
členovia Regionálneho združe-
nia tatranských a podtatran-
ských obcí so sídlom v Spišskej 
Belej (regionálneho ZMOS-u 
okresu Kežmarok a Poprad). 
Predseda združenia Šte-
fan Bieľak predniesol 
závery z rokovania 
Rady ZMOS-u z 
14. a 15. 11. 2017 a 
zároveň informoval 
o aktuálnych otáz-
kach v oblasti škol-
stva, o novele zákona o 
odpadoch, novele zákona o 
obecnom zriadení, novele záko-
na o veterinárnej starostlivosti, 
novele zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám a nove-
le zákona o sociálnych službách. 
Táto posledná novela od 1. 1. 
2018 zavádza zmena financova-
nia sociálnych zariadení podľa 
stupňa odkázanosti jej klientov, 
zvyšuje zostatok príjmu, ktorý 
musí klientovi zostať, či dotácia 
štátu bude možné použiť len na 
mzdy zamestnancov zariadenia, 
nie na jeho prevádzku a ďalšie 
zmeny. Ďalšie informácie do-
plnil Michal Sýkora, predseda 

Stretli sa starostovia a primátori 
regionálneho ZMOS-u pod Tatrami

ZMOS-u a podpredseda tohto 
regionálneho združenia. Týkali 
sa prípravy štátneho rozpočtu 
na rok 2018 z pohľadu miest a 
obcí, ako aj výsledku kolektív-
neho vyjednávania pre rok 2018. 
Prítomní hovorili aj o aktuálnej 

situácii pri usporiadaní 
vlastníctva k štátnym 

pozemkom pod 
verejnými stavba-
mi miest a obcí v 
správe Slovenské-
ho pozemkového 

fondu.
Starostovia a primá-

tori boli informovaní aj o 
zámere vlády SR pripraviť nový 
stavebný zákon, ale aj o mož-
nosti spolupráce so Slovenskou 
poštou pri prevádzkovaní pôšt 
v malých obciach cez projekt 
Pošta Partner. Veľmi dôležitou 
témou bol stav čerpania fon-
dov EÚ v podmienkach miest 
a obcí. Diskutovalo sa najmä 
o implementácie IROP 2014 
- 2020 a o stave implementácie 
Programu rozvoja vidieka 2014 
– 2020. Prítomní starostovia a 
primátori súhlasili s prijatím 
obce Lechnica za nového člena 
tohto regionálneho ZMOS-u.
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Fašiangy, obdobie od Troch 
kráľov až do polnoci pred Po-
polcovou stredou. V Spišskej 
Belej boli fašiangy v minulosti 
preslávené široko ďaleko. Z 
Kežmarku a Popradu boli do 
Spišskej Belej kvôli ním vy-
pravené mimoriadne vlaky. 
Hostí z tatranských hotelov a 
liečebných domov privážali na 
saniach. Nikto si ich nechcel 
nechať ujsť…

Jedným z najznámejších 
spišskobelianskych spolkov bol 
v minulosti nemecký Karneva-
lový spolok, ktorý každoročne 
usporadúval známy fašiangový 
sprievod a karneval (založený v 
roku 1919). Členmi tohto spolku 
boli najmä miestni Nemci, ktorí 
tradíciu karnevalov zdedili po 
svojich germánskych predkoch. 
Karnevalový spolok mal vlastnú 
pečať a v 20. rokoch vydával do-
konca vlastné šesťstránkové kar-
nevalové noviny pod názvom 
BäilerscheFaschängstrompäit 
(Belianska fašiangová trúba), 
ktoré boli bohato ilustrované 
vtipnými kresbami, príhodami 
a anekdotami zo Spiša.

Karneval patril v Spišskej 
Belej medzi najvýznamnejšie 
kultúrne a spoločenské poduja-
tia a bol známy nielen na Spiši, 
ale aj v širšom okolí. Usporadú-
vali ho vždy v poslednú nedeľu 
pred Popolcovou stredou. Zú-
častňovali sa ho ľudia z vyšších 
i stredných spoločenských 
vrstiev z celého Spiša i ďalších 
slovenských regiónov. Hostí z 

tatranských hotelov a liečebných 
domov privážali na saniach, 
stredné vrstvy prichádzali na 
mimoriadnych vlakoch. Karne-
valový alegorický sprievod tvo-
rili rôzne masky, hudba… Počet 

alegorických vozov 
z roka na rok stúpal 
a k atrakciám pri-
budli spišskí rytieri, 
nechýbal ohňostroj 
a bohatá výzdoba 
mesta. Najväčšou 
atrakciou od roku 
1921 bolo vyťahova-
nie býka na zvonicu. 
Belianski hospodári 
na ňu ťahali býka, 
aby spásol trávu, 
ktorá tam narástla. 
Na túto atrakciu rád 
spomína aj Albín 
Meschar, pôvodný 
obyvateľ Spišskej 
Belej, dnes žijúci v 
nemeckom meste 
Bruck: „Rodičia mi 
o ťahaní býka na 

Belianske fašiangové oslavy boli v okolí preslávené – ich 
súčasťou boli alegorické vozy, ohňostroj či ťahanie býka

zvonicu často s úsmevom roz-
právali. Aby býk bezpečne na 
zvonici pristál, museli mu tam 
pripraviť niekoľko perín, ktoré 
doniesli Beľania zo svojich do-
mácností.“

V mestskej kronike mesta 
zaznamenal mimoriadny 
úspech karneval v roku 1924. 
Priaznivci karnevalu vtedy pri-

chádzali do Spišskej Belej už v 
sobotu. Z Kežmarku a Popradu 
boli do Spišskej Belej vypravené 
mimoriadne vlaky a v nedeľu 
dopoludnia prišli ďalšie mimo-
riadne vlakové spojenia. Na čele 
sprievodu boli spišskí rytieri a 
vo farbách mesta oblečení tru-
bači, za nimi nasledovali jazdci. 
Prvý alegorický voz so štyrmi 
devami symbolizoval spišskú 
pieseň – slovenskú, nemeckú, 
maďarskú a goralskú. Ďalšie 
štyri vozy predstavovali štyri 
ročné obdobia. Nechýbal ani 
voz, ktorý predstavoval zban-
krotovanú beliansku banku. 
Pre uzimených bol lákadlom 
voz so sudom Grebovej spišskej 
borovičky. V sprievode, ktorý po 
Zimnej a Letnej ulici prechádzal 
vyše dvoch hodín, vystúpilo 42 
skupín a celkovo 600 účinkujú-
cich, medzi nimi aj šesť desiatok 
jazdcov. Okrem toho početná 
skupina šašov zabávala prize-
rajúcich sa.

Medzi ďalší fašiangový zvyk 
patril aj Turoň. Bola to vyrezaná 
hlava capa obitá chlpatou kožou 
a pohyblivou klapačkou ovláda-
nou šnúrkou. Umiestnená bola 
na kolíku vo výške skrčeného 
chlapa, ktorý v obrátenom 
kožuchu v predklone tancoval 
s Turoňom. Turoň mal priniesť 
do domu gazdovi veľa šťastia 
pri rozmnožovaní hospodár-
skych zvierat.

Väčšina zvykov vrátane 
fašiangových sprievodov však 
zanikla. Napriek snahám o ich 
oživenie, ostávajú veľkolepé 
fašiangy v Spišskej Belej vo 
svojej pôvodnej podobe už len 
v spomienkach pamätníkov.

• Ťahanie býka na zvonicu bolo jednou z najväčších atrakcií na fašiangy. 
Na pohľadnici z roku 1924 vidíme alegorický voz s maketou zvonice a 
atrapou býka.
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Spoločenská kronika 
V DECEMBRI 2017

• narodili sa: Milina Božeková, Ráchel Kušionová, Deana 
Lopatovská.

• navždy nás opustili: Mária Jankovičová vo veku 92 rokov, 
Anna Krempaská vo veku 82 rokov, Mária Stempáková vo veku 
91 rokov, Ján Šelep vo veku 51 rokov, Eduard Zatkovský vo veku 
69 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Mária Pisarčíková – 94 rokov, 
Ema Horničáková - 90 rokov, Júlia Sisková – 90 rokov, Mária 
Kornajčíková – 85 rokov, Eva Pavlíková – 75 rokov, Edeltrauda 
Šoltésová – 75 rokov, Viera Dugasová  - 70 rokov, Helena Zadžo-
rová – 70 rokov.

Predvianočnú atmosféru 
spríjemnili členovia žiackeho 
parlamentu v piatok  22. 12. 2017 
zorganizovaním už XIII. ročníka 
vedomostnej súťaže. Súťaže sa 
zúčastnilo 24 súťažiacich. Úlohy 
moderátoriek sa zhostili Domini-
ka Stupáková z 9.A triedy a Ema 
Bieľaková zo 6.A triedy.

Súťažiaci si zmerali úroveň 
svojich vedomostí v 5 kolách. V 

„Nie je nič, čo by sa človek ne-
mohol naučiť a nie je talent, ktorý 
by nemohol získať a rozvinúť do 
umenia.“

O tejto pravde nás presvedčili 
žiaci prvého stupňa našej školy 
v posledný školský deň kalen-
dárneho roku 2017 na školskej 
súťaži SUPERTALENT. Žiaci 
nebojácne a kreatívne prezen-
tovali svoj talent v rôznych 
vystúpeniach. Originálnosť 
ich prejavu bola obdivuhodná. 
Spev, hra na hudobné nástroje, 
tanečné kreácie, mažoretky, 
ľudové aj moderné tance oča-
rili každého diváka. Rodičia 
aj učitelia boli na nich právom 
hrdí. Spokojnosť, nadšenie a 
zvedavosť vyžarovala  z tvárí 
detí, ktoré sa na tento deň tešili, 
ale aj veľmi zodpovedne pripra-
vovali. Veľké poďakovanie patrí 
všetkým účinkujúcim!  

• 1. miesto: Sindy Alexyová, 
4.A (spev)

• 2. miesto: Nela Ferencková, 
3.A (spev)

Pomaly, ale isto sa blížia Via-
noce, najkrajšie sviatky v roku. 
Počas nich si snáď najviac pripo-
míname tradície našich predkov 
a podávame tak štafetu ďalšej a 
ďalšej generácii. Hoci tradičné sa 
mieša s moderným, čaro Vianoc 
býva neopakovateľné.

Neopakovateľnú atmosféru 
sme mohli zažiť aj na tradičných 
Vianočných tvorivých dielňach 
v našej škole 12. decembra 2017. 
Otvorili tak adventný čas príprav 
na Vianoce v tejto škole.

Triedy sa premenili na dielne. 
V tom okamihu bolo vo vzduchu 
cítiť radostnú náladu. Všetky tvá-
re mali niečo spoločné – zračilo sa 
v nich radostné napätie, podob-
né tomu, ktoré vídať u detí tesne 
pred rozbaľovaním darčekov.

Vedomostná súťaž 2017
prvom kole súťažiaci odpovedali 
na vopred pripravené otázky. V 
2. kole bolo pre všetkých súťa-
žiacich pripravených 10 otázok 
v programe ActiveInspire z 
oblasti spoznávania krás Slo-
venska. Do 3. kola postúpilo 12 
žiakov. Každý súťažiaci mal na 
svojom počítači pripravený test 
z predmetu geografia v progra-
me Hot Potatoes. Do štvrtého a 

piateho kola postúpilo 8 súťa-
žiacich. Postupujúci si v štvrtom 
kole vyberali bodové hodnoty 
otázok zo šiestich tém. V záve-
rečnom piatom kole si súťažiaci 
vyberali bodové hodnoty otázok 
bez uvedenia tém. Nad regulár-
nosťou súťaže dohliadala porota 
v zložení p. učiteľ J. Dobeš, S. 
Lorenčíková, H. Ferencková, 
J. Jendrichovská, A. Zavacký a 
D. Buricová.

Najlepšie vedomosti preuká-
zal Lukáš Kovalčík  z 9.A triedy, 
ktorý sa stal víťazom súťaže. Na 
druhom mieste sa umiestnila 
Gabriela Ulbrichová z 9.B triedy 
a na treťom mieste skončil Alan 
Simonis z 9.A triedy. Za predve-

dený výkon treba pochváliť aj 
Nikolu Pitoňákovú z 5.A triedy, 
ktorá obsadila 4. miesto.

Pauzy medzi jednotlivými 
kolami vyplnili žiaci školského 
klubu vianočným pásmom pod 
vedením učiteliek A. Schurdáko-
vej, M. Dlugošovej a taktiež víťazi 
súťaže Supertalent.

Chcem sa poďakovať 
všetkým, ktorí prispeli k prí-
prave tohto podujatia. Osobitné 
poďakovanie patrí moderátor-
kám Dominike Stupákovej, Eme 
Bieľakovej a spoluorganizátorom 
Paulínke Halčinovej, Lukášovi 
Šatalovi, Teodorovi Laufovi a 
Matúšovi Andrášovi.

Dr. Juraj Tomeček

Tvorivé dielne v ŠKD
Potom sa už všetci pustili 

do práce v dvoch dielňach – v 
kuchynke sa deti učili piecť a 
vyzdobovať vianočné perníčky, 
v druhej robili vianočné pozdra-
vy, krásne ikebany, vianočné 
ozdoby z rozličných materiálov 
pomocou svojej vlastnej fantá-
zie. Všetko, čo si deti vytvorili, 
s pýchou ukazovali svojim rodi-
čom a svoje malé veľké poklady 
si odnášali domov – pre radosť, 
pre šťastie. Škoda len, že čas 
bežal rýchlejšie, ako si priali. 
Ale nevadí! Veď čoskoro sú tu 
Vianoce!

Užite si ich všetci v zdraví a 
šťastí, v kruhu svojich blízkych 
– to Vám želajú žiaci a učitelia zo 
ZŠ  J. M. Petzvala.                                                                              

Marta Dlugošová

Supertalent 2017
• 3. miesto: Ema Kolumbe-

rová, Ella Andrášová, Karolína 
Socháňová, Eva Ferenčáková, 
2.A (spev)

• 4. miesto: Teodor Gallík, 
1.A (hra na klavír)

• 5. miesto: Zuzana Beličáko-
vá, 3.A (hra na husle)

Cenu sympatie získali 
mažoretky: V. Rezničáková, 
T.Tetemonteová (3.B), cenu 
poroty: spev-  V. Janisová (2.B), 
cenu za skupinu: spev- 1.B, cenu 
vianočná pieseň za  spev získala 
trieda 4.B. 

Naše mladé talenty boli 
odmenené peknými vecnými 
cenami. Veľkou odmenou im 
bol  aj potlesk a uznanie svo-
jich spolužiakov, kamarátov, 
učiteľov a rodičov. Všetci účin-
kujúci z jednotlivých tried by 
si na školskej stupnici známok 
zaslúžili obrovskú žiarivú jed-
notku. Už  teraz sa tešíme na 
SUPERTALENT 2018!

Mgr. Yveta Tomaľová, 
Mgr. Katarína Kušmíreková                    

16. januára 2018 sa v Cen-
tre voľného času v Kežmarku 
konal už 28. ročník okresného 
kola Olympiády v anglickom 
jazyku. 

Toto podujatie predstavuje 
postupovú súťaž – víťaz škol-
ského kola reprezentuje svoju 
školu na okresnom kole. Ak 
sa žiakovi podarí zvíťaziť, po-
stupuje na krajské kolo. Víťaz 
krajského kola napokon postu-
puje na celoštátne kolo. V tejto 
súťaži sú žiaci rozdelení do jed-
notlivých kategórii podľa roční-
kov a v každom kole súťažia v 
riešení niekoľkých úloh. Tie sú 
rozčlenené do dvoch hlavných 
častí – písomnej a ústnej. V rámci 
písomnej časti sú vedomosti žia-
kov preverené prostredníctvom 
nasledujúcich úloh: čítanie s 
porozumením, počúvanie s 
porozumením, slovná zásoba a 
gramatika. Ústna časť pozostáva 

Úspech ZŠ J. M. Petzvala na 
Olympiáde v anglickom jazyku

z opisu obrázka a z rozhovoru 
na danú tému. 

Základnú školu J.M. Petzvala 
reprezentovali dvaja žiaci- Matej 
Tomala zo 7. B, ktorý súťažil v 
kategórii 1A, a Jakub Ulbrich 
z 8. A v rámci kategórie 1B. 
Hoci bola konkurencia veľká a 
súperi šikovní, obom žiakom 
sa podarilo získať veľmi dobré 
umiestnenie. Jakub sa vo svojej 
kategórii v rámci kežmarského 
okresu umiestnil na 6. mieste a 
stal sa tak úspešným riešiteľom. 
Matejovi sa podarilo vo svojej 
kategórii zvíťaziť a postúpiť na 
krajské kolo, ktoré sa bude konať 
14. februára. Obaja chlapci teda 
úspešne reprezentovali nielen 
samých seba a svoju školu, ale 
celý kežmarský okres.  Matej 
bude v súťaži pokračovať v 
rámci krajského kola, na ktorom 
mu prajeme veľa šťastia.  

Mgr. Michaela Česánková
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Mesto Spišská Belá začalo po 
výzve obyvateľov mesta v minu-
lom kalendárnom roku evidovať 
záujemcov o zberné nádoby na 
bioodpad. V auguste 2017 boli 
bezplatne poskytnuté prvé 
nové plastové nádoby hnedej 
farby na zber biologicky rozlo-
žiteľného odpadu (bioodpadu) 
do rodinných domov. Počet 
záujemcov prevyšoval počet 
nádob zakúpených z vlastných 
zdrojov. Koncom roka preto 
vedenie mesta pristúpilo k 
nákupu ďalších nádob na zber 
bioodpadu. V priebehu mesia-

Odovzdané boli ďalšie zberné nádoby na bioodpad
ca január 2018 boli tieto nádoby 
priebežne odovzdávané do 
domácností aj opakovane (pri 
nezastihnutí) oproti podpisu 
žiadateľa. Spoločne už bolo 
v našom meste odovzdaných 
210 ks zberných nádob. Počet 
záujemcov o nádoby na bio-
odpad sa stále zvyšuje, a preto 
chceme požiadať obyvateľov 
o trpezlivosť pri prideľovaní, 
resp. distribúcii ďalších nádob. 
Mesto Spišská Belá v tomto roku 
zakúpi z vlastných zdrojov ďal-
šie nádoby na bioodpad a podľa 
poradia v zozname záujemcov o 

ich pridelenie bude predmetné 
nádoby aj odovzdávať.

Nádoby na bioodpad sú 
určené na odpad z domových 
záhrad (najmä pokosená tráva, 
kvety, štiepka, piliny, lístie, 
odpad z ovocia a zeleniny 
či burina). Neodporúčame 
umiestňovať do týchto nádob 
živočíšny odpad (najmä z 
hygienických dôvodov). Vy-
prázdňovanie týchto nádob 
bude zabezpečovať sezónne 
(v tzv. “vegetačnom období”) 
Mestský podnik Spišská Belá 
s.r.o. v zmysle harmonogra-

Pri príležitosti spomienky na 
sv. Antona Opáta a Pustovníka, 
patróna mesta Spišská Belá, sa 
konala v nedeľu 14. januára 
2018 slávnostná bohoslužba 
(odpustová sv. omša) v rímsko-
katolíckom kostole sv. Antona 
Opáta a Pustovníka, ktorému ja 
zasvätená aj celá rímskokatolíc-

mu, ktorý vopred zverejníme. 
Obyvatelia, ktorí majú záujem 
o takúto zbernú nádobu (aby 
nemuseli biooodpad usklad-
ňovať v plastových vreciach) 
a doposiaľ neprejavili záujem, 
majú naďalej možnosť kontak-
tovať mestský úrad – Bc. Danie-
lu Hudačekovú, tel.: 052/468 05 
08, osobne č. dverí 2 na prízemí 
mestského úradu, alebo mailom 
hudacekova@spisskabela.sk. U 
tejto zamestnankyne mesta je 
vedený zoznam záujemcov aj 
tých, ktorým už bola nádoba 
poskytnutá.

Oslávili sme sviatok sv. Antona Opáta a Pustovníka, patróna mesta
ka farnosť (tento sviatok pripadá 
oficiálne na 17. január). 

Svätú omšu celebroval 
správca našej rímskokatolíckej 
farnosti Jakub Grich. V úvode 
a závere sa uskutočnil slávnost-
ný sprievod za účasti primátora 
mesta a poslancov mestského 
zastupiteľstva. Slávnostnej 

bohoslužby sa zúčastnila aj fa-
rárka evanjelického cirkevného 
zboru a. v. v našom meste, Eva 
Germanová.

V závere svätej  omše 
poďakoval primátor nášho 
mesta Štefan Bieľak celebru-
júcemu Jakubovi Grichovi 
za bohoslužbu odslúženú za 

celé naše mesto a všetkých 
jeho obyvateľov. Zároveň mu 
odovzdal ako dar drevorezbu 
znázorňujúcu dominanty 
Spišskej Belej, ktorú zhotovil 
beliansky rezbár Da niel An-
dráš. Po svätej omši slávnosť 
pokračovala spoločným sláv-
nostným obedom.

Medzi kresťanmi sú januáro-
vé dni (18. – 25. 1.) známe ako 
„Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov“. Počas neho sa ve-
riaci po celom svete stretávajú 
k spoločným pobožnostiam, 
kde v modlitbách prosia nielen 
o zjednotenie, ale aj o konkrét-
nu krajinu a jej problémy.

Tohtoročný týždeň pri-
pravili kresťania z Karibiku. 
„Dejiny kresťanstva v tomto 
regióne obsahujú paradox. Na 
jednej strane používali Bibliu 
kolonizátori, aby ospravedlnili 
podrobenie si pôvodných oby-
vateľov týchto krajín a ďalších 

Ekumenická pobožnosť v Spišskej Belej
ľudí, ktorí tam boli dovezení 
z Afriky, Indie a Číny a na 
druhej strane sa Biblia stala 
zdrojom útechy a oslobodenia 
pre mnohých, ktorí trpeli v 
rukách kolonizátorov. Dnes 
Biblia inšpiruje kresťanov, aby 
sa postavili proti podmienkam, 
ktoré v súčasnosti podkopáva-
jú ľudskú dôstojnosť a kvalitu 
života.“

Aj v našom meste sa v ne-
deľu 21. januára stretli zástup-
covia jednotlivých cirkví spolu 
so svojimi farníkmi, aby sa 
spoločne modlili za problémy 
kresťanov v Karibiku. Eku-

menická pobožnosť sa konala 
v Gréckokatolíckom chráme 
sv. Cyrila a Metoda. Na pôde 
„svojho“ chrámu nás privítal 
domáci brat farár Mikuláš 
Chanáth, kázňou Božieho slova 
poslúžil brat farár Jakub Grich, 
farár rímskokatolíckej farnosti a 
spolu s nimi sa do Ekumenickej 
pobožnosti zapojili aj obaja kap-
láni pôsobiaci v rímskokatolíc-
kej farnosti Marek Suchanovský 
a Martin Schreiner a evanjelic-
ká farárka Eva Germanová. 
Sme radi, že do pobožnosti 
sa zapojili i laici zo všetkých 
kresťanských cirkví pôsobia-

cich v našom meste. Hudobným 
doprovodom i spevom poslúžil 
i Chrámový zbor Rímskokato-
líckej farnosti v Spišskej Belej. 
Pobožnosti sa zúčastnil aj pán 
primátor s manželkou.

Po skončení Ekumenickej 
pobožnosti sme radi prijali 
pozvanie domácich na Agapé 
– spoločné pohostenie. Veľmi 
pekne ďakujeme všetkým 
sestrám i bratom, ktorí pre nás 
tieto dobroty pripravili, a naša 
vďaka patrí predovšetkým 
milostivému Pánu Bohu, ktorý 
nám doprial toto požehnané 
stretnutie. Eva Germanová

Dňa 27. januára 2018 uplynulo 73 rokov od oslobodenia mesta Spišská Belá, ako 
aj ďalších okolitých miest a obcí spod nemeckej okupácie počas 2. svetovej vojny.

Pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Spišská Belá počas 2. svetovej vojny, 
sa 27. januára 2018 konal pietny akt kladenia vencov, najprv pri pamätnej tabuli 
venovanej padlým počas 2. svetovej vojny, ktorá je osadená na budove mestského 
úradu. Následne aj pri soche Partizána v parku pri evanjelickom kostole, kde si 
prítomní uctili pamiatku všetkých obetí 2. svetovej vojny. Tejto pietnej spomienky 
sa zúčastnili členovia miestnej Základnej organizácie Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov (ZO SZPB), zástupcovia mestského úradu a žiaci z oboch 
základných škôl v našom meste. Zúčastneným sa prihovorila aj členka ZO SZPB 
Danka Vargová, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, aké nevyhnutné je, aby sme 
si pri každej vhodnej príležitosti pripomínali historické momenty druhej sv. vojny. 
V našom meste okrem uvedených dvoch pietnych miest, máme ešte jedno, ktoré 
symbolizuje udalosti 2. svetovej vojny a to hrob neznámeho sovietskeho vojaka 
na mestskom cintoríne.

Spomienka na oslobodenie mesta
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Výsledky 9. ročníka teniso-
vého memoriálu Jána Gallika 
ml. (zo Spišskej Belej) v muž-
skej dvojhre, ktorý sa konal 30. 
decembra 2017 v Teniscentre 
Tatranská Lomnica.

Skupina A
Pisarčík – Kuzma  4:1
Milaňák – Krempaský 0:4
Pisarčík – Mezey 4:1
Kuzma – Milaňák 0:4
Krempaský – Mezey 4:1
Pisarčík – Milaňák 4:1
Kuzma – Krempaský 0:4
Milaňák – Mezey 4:1
Pisarčík – Krempaský 4:2
Kuzma – Mezey 1:4
Tabuľka skupiny „A“
1. Pisarčík 8 b
2. Krempaský 6 b

3. Milaňák 4 b
4. Mezey 2 b
5. Kuzma 0 b

Skupina B
Maniak – Gallik 4:0
Novoroľník – Ferencko 0:4
Maniak – Tomas 4:0
Gallik – Novoroľník 4:0
Ferencko – Tomas 4:2
Maniak – Novoroľník 4:0
Gallik – Ferencko 4:2
Novoroľník – Tomas 1:4
Maniak – Ferencko 4:0
Gallik – Tomas 4:0
Tabuľka skupiny „B“
1. Maniak 8 b
2. Gallik 6 b
3. Ferencko 4 b
4. Tomas 2 b
5. Novoroľník 0 b

9. ročník tenisového memoriálu Jána Gallika ml.
Štvrťfinále
Pisarčík – Tomas 6:1
Krempaský – Ferencko 6:1
Maniak – Mezey 6:2
Gallik – Milaňák 6:3

o 7. miesto
Mezey – Tomas 6:3

o 5. miesto
Milaňák – Ferencko 7:5

Semifinále
Pisarčík – Gallik 6:2
Krempaský – Maniak 2:6

o 3. miesto
Gallik – Krempaský 6:2

Finále
Maniak – Pisarčík 6:1

Konečné umiestnenie:
1. Maniak Ján
2. Pisarčík Ľubo
3. Gallik Patrik
4. Krempaský Ľudo
5. Milaňák Marek
6. Ferencko Marcel
7. Mezey Martin
8. Tomas Peter
9. Kuzma Jozef
10. Novoroľník Marcel

Ceny do turnaja venova-
li:   www.maximcar.sk, Milaňák 
Marek, Maniak Ján, Hudaček 
Ján, Gallik Ján, Pisarčík Ľubo, 
Tomas Peter. Ďakujeme. Za pod-
poru turnaja patrí poďakovanie 
Mestu Spišská Belá.

www.spisskabela.sk

V piatok 5. januára 2018 sa 
odohral tradičný halový futbalo-
vý turnaj dorastencov, ktorý zor-
ganizoval MŠK Slavoj Spišská 
Belá a Mesto Spišská Belá. Na-
miesto telocvične na Moskovskej 
ulici v Spišskej Belej sa tentokrát 
turnaj odohral v športovej hale 
FOCUS v Kežmarku z dôvodu 
väčšej hracej plochy. Turnaja 
sa zúčastnili dorastenci z Lipa-
n, Košíc a zo Spišskej Belej. Na 
turnaj mali pricestovať aj doras-
tenci zo Sniny, ale pre technické 
problémy nepricestovali, preto 
nakoniec Lipany a Spišská Belá 

postavili dve mužstvá. Každý 
zápas trval 20 min. a hralo sa 
systémom „každý s každým“ 
a zápasy rozhodovali skúsení 
rozhodcovia Vladimír Gavalier 
a Róbert Fabíny. Turnaj otvoril 
primátor Spišskej Belej Štefan 
Bieľak, ktorý spolu s manažé-
rom MŠK Spišská Belá Marce-
lom Novoroľníkom na záver 
turnaja odovzdali najlepším 
mužstvám hráčom športové 
poháre. Poďakovanie patrí 
sponzorom turnaja: Dušanovi 
Rojkovi (Reštaurácia v Mlyne), 
Františekovi Deptovi (Tatra-

metal PP) a Vladimírovi Hof-
famnovi. Za zorganizovanie 
turnaja ďakujeme zástupcom 
MŠK Slavoj Spišská Belá (Mar-
celovi Novoroľníkovi, Igorovi 
Jurskému, Jánovi Gallikovi, 
Vladimírovi Hoffmanovi, An-
tonovi Čupovi).

Výsledky turnaja
Mladší dorast
1. ŠK Odeva Lipany „A“
2. ŠK Odeva Lipany „B“
3. MŠK SLAVOJ Sp. Belá
4.´KAC Jednota Košice
Najlepší hráč: Tibor Rešetár 

(Lipany)
Najlepší strelec: Jakub Gar-

doš (Spišská Belá)
Najlepší brankár: Jakub 

Palša (Košice)
Starší dorast
1. ŠK Odeva Lipany
2. MŠK SLAVOJ Sp. Belá „B“
3. MŠK SLAVOJ Sp.Belá „A“
4. KAC Jednota Košice
Najlepší hráč: Adrián Hra-

dický (Spišská Belá)
Najlepší strelec: Filip Marton 

(Lipany)
Najlepší brankár: Michal 

Tresa (Košice)

Halový futbalový turnaj dorastencov vyhrali chlapci z Lipan

Už po desiaty raz sa žiaci  
Základnej umeleckej školy 
v Spišskej Belej zapojili do sú-
ťaže HNÚŠŤANSKÝ AKORD. 
Je to vedomostná súťaž z pred-
metu hudobná náuka, ktorá 
zahŕňa 4 oblasti: – teoretickú, 
ktorá spočíva v znalostiach 
stupníc, intervalov, akordov, ich 
tvorenie, určovanie aj sluchová 
analýza – rytmickú, ktorá je za-
meraná na  vedomosti  a orien-
táciu   v rôznych rytmoch 
a taktoch – zábavno-náučnú, 
ktorá obsahuje: riešenie osem-
smerovky, popísať význam 
prednesových označení, za-
triediť hudobné nástroje do ná-
strojových skupín a popísať ich 
držanie pri hre, tvorenie tónu 
a ich uplatnenie, skladanie pes-
ničky rozstrihanej na takty, kto-

Belianska ZUŠ sa aj tento rok zapojila do súťaže Hnúšťanský akord
rá nemá slová, transponovanie 
melódie o zadaný interval vyš-
šie,  v Kukučom vajíčku  treba 
uplatniť  poznatky z dejín hud-
by, tvorbu skladateľov v jed-
notlivý hudobných obdobiach.
– počúvanie hudby : na základe 
vypočutej ukážky treba určiť: 
napr. či je veselá alebo smut-
ná, charakter skladby podľa 
- obsahu /duchovná-svetská/; 
podľa obsadenia hráčov 
/vokálna;  inštrumentálna, ko-
morná, orchestrálna/; určiť aké 
ľudské hlasy znejú v ukážke 
a podobne.

Ak by sa aj otázky zdali ľah-
ké, bolo ich nutné zodpovedať 
za veľmi krátky čas, napr. 30  
alebo 60 sekúnd, teda vyža-
dovala sa úžasná pohotovosť 
a sústredenosť.

Do školského kola sa zapojili 
žiaci vo všetkých troch kategó-
riách. V “A” kategoŕii súťažilo 5 
družstiev, z toho 2 družstvá zo 
Slovenskej Vsi. V “B” kategórii 
súťažilo tiež 5 družstiev a v “C” 
kategórii 2 družstvá. Tri naj-
úspešnejšie  družstvá postúpili 
do  okresného kola, ktoré sa ko-
nalo 14. decembra 2017 v ZUŠ 
Spišská Belá a umiestnení na 
1. mieste postupujú v súťaži 
ďalej do krajského kola. Za 
“A” kategóriu sú to žiaci zo 
Slovenskej Vsi, ktorých pripra-
vovala p. uč. Marcela Makovs-
káDiS.art: SCZURKO ŠTEFAN 
a DRAVECKÁ KATARÍNA. 
Za “B” kategóriu nás budú 
reprezentovať už niekoľkoná-
sobné účastníčky tejto súťaže 
SÁRA BARLOKOVÁ a ANNA 

NEBUSOVÁ. Pripravovala ich 
p. uč. Mgr. Mária Jakubčová. 
Za “C” kategóriu žiaci do 
krajského kola nepostúpili.
Porote súťaže okresného kola 
predsedal p.uč.Michal Paľko, 
a členovia p.uč. Janka Šavelo-
vá, p.uč.PeterStrela,p.uč. Mar-
cela Makovská a p. uč. Mária 
Jakubčová.

Poďakovať treba všetkým 
účastníkom súťaže, aj vyuču-
júcim, ktoré venovali nemálo 
času zo svojho voľna na prí-
pravy žiakov aj celkovej súťaže.
Postupujúcim prajeme veľa 
zdaru a úspechov v krajskom 
kole. Mgr. Janka Šavelová

www.spisskabela.sk
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Dňa 26. decembra 2017 sa 
v telocvični ZŠ J.M. Petzvala 
na Moskovskej ulici v Spišskej 
Belej uskutočnil už tradičný 
Vianočný futbalový turnaj 
amatérskych družstiev mužov 
(hoci v niektorých družstvách 
nastúpili hráči aktívne hrajúci aj 
2. či 3. slovenskú futbalovú ligu). 
Počas 8 hodín trvajúceho kvalit-
ného turnaja si svoje futbalové 
zručnosti zmeralo 12 družstiev 
zo Spišskej Belej i mimo nej. Na 
samotný priebeh zápasov doze-
rali ligoví rozhodcovia. Každý 

V nedeľu 17. decembra odo-
hralo družstvo MŠK Spišská 
Belá U14 tri hokejbalové zápasy 
v Martine (Martin U14 – Spišská 
Belá U14 1:4; Martin U16 – Spiš-
ská Belá U14 4:1; Vrútky U14 
– Spišská Belá U14 2:2). Zápasy 

Víťazom Vianočného futbalového turnaja družstvo DAGA-STAV

zápas trval 18 min. a spolu sa 
odohralo 20 zápasov. Zo 4 sku-
pín (po 3 družstvách v každej 
skupine) postúpili do štvrťfinále 
prvé dve družstvá.

Štvrťfinálové zápasy:
Baleťáci – Astoria Team  1:2
Balamuty – Gunners  1:2
Pitbuls – Medolízači  3:4
Daga-stav – Darebáci  1:0
Semifinálové zápasy:
Astoria Team – Gunners  1:2
Medolízači –  Daga-stav  0:5
O 3. miesto: Astoria Team 

– Medolízači  4:1

O 1. miesto: DAGA- STAV 
– GUNNERS  4:3 na pen.

Konečné poradie na prvých 
4 miestach:

1. Dagastav
2. Gunners
3. Astoria Team
4. Medolízači
Ďalšie zúčastnené družstvá: 

Baleťáci, Balamuty,  Pitbuls, 
Darebávi, Family team, Žabky, 
Horúce klobásy, ČK MBOY 2.

Najlepší hráč turnaja: Miro-
slav Jurčo

Najlepší strelec turnaja: Dá-

vid Galschneider (6 gólov)
Organizátormi turnaja boli 

Mesto Sp. Belá a MŠK Slavoj Sp. 
Belá. Turnaj otvoril a vo večerných 
hodinách ocenenia pre najlepších 
odovzdal primátor Štefan Bieľak 
spolu s ďalšími organizátormi 
turnaja. Celý priebeh turnaja 
organizačne zabezpečoval Jozef 
Kuna s Veronikou Ivančákovou. 
Ďakujeme! A poďakovanie patrí 
tiež všetkým družstvám, ktoré sa 
zúčastnili tohto turnaja a prispe-
li k veľmi vysokej úrovni tohto 
turnaja. 

Belianski hokejbalisti aktívni 
aj počas zimy

hodnotí kladne aj tréner družstva 
Miroslav Burdíček: “Snažíme sa 
ďalej vyplniť deťom hluché obdo-
bie v zimnom období a zlepšovať 
hokejbalové návyky.” Držíme 
palce aj na ďalších prípravných 
zápasoch!

V stredu 27. 12. 2017 sa 
počas vianočných prázdnin 
uskutočnil florbalový turnaj 
zmiešaných družstiev žiakov 
5. – 7. ročníka v Telocvični 
ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej 
Belej. Organizátorom turnaja 
bolo Centrum voľného času 
v Spišskej Belej v spolupráci 
s mestom Spišská Belá a ZŠ 
M.R. Štefánika. Turnaja sa síce 
zúčastnili iba štyri tímy, no zá-
pasy boli veľmi vyrovnané i na-
priek tomu, že výsledky tomu 
nie vždy nasvedčovali. Hralo sa 
systémom každý s každým, dva 
polčasy po 10 minút. Žiaci uká-
zali svoje hráčske majstrovstvo, 
zažili „kopec“ zábavy a aspoň 

Vianočný fl orbalový turnaj

na chvíľu opustili plné vianoč-
né stoly a zmysluplne strávili 
svoj voľný čas. Každý účastník 
turnaja (aj diváci, ktorých bolo 
viac ako hráčov) dostali občer-
stvenie a vianočnú sladkosť. Ví-
ťazi turnaja si odniesli diplomy 
a medaily. Najlepším strelcom 
turnaja sa stal Sebastián Kuraj 
s 15 strelenými gólmi.

Celkové poradie na prvých 
troch miestach:

1. Nikto nie je dokonalý
2. Barcelonský SLAVOJ
3. Austria
Všetkým tímom srdečne gra-

tulujeme a ďakujeme za účasť na 
tomto turnaji.

PaedDr. Ľudovít Gumulák

Dňa 29. decembra 2017 
Centrum voľného času Spišská 
Belá a Mesto Spišská Belá spolu 
s MŠK Spišská Belá (hokejbalo-
vý klub) zorganizovali vianočný 
hokejbalový turnaj pre kategórie 
U8 a U10 v telocvični ZŠ M. R. 
Štefánika.

Výsledky turnaja: 
1. miesto: Chicago
2. miesto: Tučniaci
3. miesto: Modrý tým
4. miesto: Canada
Najlepší hráč: Marko Varga
Najlepší brankár: Martin 

Šelep a Adam Talár
Najlepší obranca: Ela An-

drášová

Vianočný hokejbalový turnaj 
pre U8 a U10

Najlepší strelec: Sindy Ale-
xyová

„Ďakujeme všetkým zúčast-
neným, ktorí prišli na tento 
vianočný hokejbalový turnaj. 
Pre nás ste všetci víťazmi. Deti 
si dokázali prihrať, vystreliť, 
zakričať si, proste aj o tom mal 
byť tento turnaj, aby deti začali 
hrať kolektívne. Teší nás, že 
deti napredujú každým dňom 
a pre nás je to signál, že ideme 
dobrým smerom. Všetkým Vám 
rodičom a aj vašim ratolestiam 
prajeme šťastný nový rok, nech 
je lepší ako tento odchádzajúci“, 
uviedol Richard Gancarčík, tré-
ner kategórii U8 a U10.

V priebehu posledných dní sa 
mladí ľudia rozhodli ísť pomôcť. 
V meste už dlhší čas prebiehala 
zbierka vrchnáčikov pre Vierku 
Hriňákovú. 

Vrchnáky sa v Spišskej Belej 
zbierali na mnohých miestach, 
a tak si mohol pomôcť aj ty. V 
meste sa v čase od 1. Novembra 
do 31. Decembra 2017 vyzbieralo 
225 kg vrchnáčikov, ktoré po-
tom dobrovoľníci z FaceClubu 
odniesli do dedinky Tvarožná. 
Na príjemnom posedení pri 
čajíku, mladí odovzdali okrem 
vrchnákov aj anjelika, ktorého si 
Vierka zaradila do svojej zbier-
ky, o ktorej sme ani netušili a tak 

Za jeden vrchnák, mnoho úsmevov
sme ju dvojnásobne potešili. Na 
oplátku nám darovala krásne 
a ručne vyrábané mydielka, za 
ktoré jej ďakujeme. Vyzbierané 
vrchnáky poslúžia na Vierkinu 
liečbu infantilnej spinálnej svalo-
vej atrofií. Zbierka vrchnáčikov 
pokračuje aj naďalej. Svoje 
vrchnáčiky môžete odovzdať 
na týchto miestach : Základná 
škola Milana Rastislava Štefáni-
ka, školská družina, predajňa sv. 
Valentín, Mestský úrad Spišská 
Belá a vo Faceclube.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 

zapojili a akýmkoľvek počtom 
vrchnáčikov prispeli.

Timotej Kováčik
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• V tradičnom Vianočnom futbalovom turnaji amatérskych družstiev mužov, si počas 8 hodín trvajúceho kvalitného turnaja zmeralo svoje futbalové 
zručnosti 12 družstiev.

• Ďalším z tradičných športových podujatí konaných v zime je halový futbalový turnaj dorastencov.

• Koncom decembra sa uskutočnil už 9. ročník tenisového memoriálu 
Jána Gallika ml.

• Belianski hokejbalisti sú aktívni aj počas zimy a odohrali už niekoľko 
prípravných zápasov.

• Počas vianočných prázdnin uskutočnil florbalový turnaj zmiešaných 
družstiev žiakov 5. – 7. ročníka v Telocvični ZŠ M. R. Štefánika.

• Centrum voľného času Spišská Belá a Mesto 
Spišská Belá spolu s MŠK Spišská Belá zor-
ganizovali vianočný hokejbalový turnaj pre 
kategórie U8 a U10.

Viac fotografií 
na Facebookovej 

stránke mesta 
Mesto Spišská Belá
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• V predvianočný čas si milovníci divadla mohli v kinosále mesta vychutnať divadelné predstavenie Snehová kráľovná v podaní žiakov Základnej školy 
J. M. Petzvala.

• ZŠ J. M. Petzvala zorganizovala pre žiakov vedomostnú súťaž i kreatívnu súťaž Supertalent. 

• V januári sa konala výročná  členská schôdza belianskej Základnej orga-
nizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.• Belianska ZUŠ sa aj tento rok zapojila do súťaže Hnúšťanský akord.


