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• V marci sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie fotografickej súťaže „Spišská Belá v štyroch ročných obdobiach“ za obdobie leto a jeseň. Víťaznú 
fotografiu s názvom Ranné hmly vyhotovil Matúš Matava. Ostatné víťazné fotografie nájdete na strane 19.
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• Bedmintonový oddiel MŠK Slavoj Spišská Belá má za sebou aktívny 
mesiac, počas ktorého sa jeho členovia zúčastnili troch turnajov.

• Spišskobeliansky poľovnícky spolok bilancoval na svojej výročnej schôdzi 
rok 2017.

• Spišskobelianski rybári si na svojej výročnej schôdzi zvolili nové vede-
nie.

• Medzi víťazov tanečnej súťaže Deň tanca sa zaradili aj mažoretky zo 
Spišskej Belej.

• Belianski hokejbalisti U12 sú aktuálne bez jedinej prehry na čele extraligy. Aj v kategórii U14 si naši hokejbalisti držia extraligové prvenstvo. Bla-
hoželáme!

• 14. marca prijal primátor Štefan Bieľak v obradnej sieni mestského úradu belianskych jubilantov a novonarodené deti.
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Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 
zasadnutí dňa 8. 3. 2018

 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk

Zmena rozpočtu mesta 
č. 2/2018

• MsZ schválilo zmenu roz-
počtu mesta Spišská Belá na rok 
2018 rozpočtovým opatrením č. 
2/2018. Opatrenia je zverejnené 
na webstránke mesta.

Hospodárenie Lesov mesta 
Spišská Belá s.r.o. za rok 2017

• MsZ prerokovalo správu o 
hospodárení a ročnú účtovnú zá-
vierku  Lesov mesta  Spišská Belá 
s.r.o. Továrenská 30, Spišská Belá 
za rok 2017

• MsZ odporučilo Valnému 
zhromaždeniu Lesov mesta  
Spišská Belá s.r.o.

1./ schváliť ročnú účtovnú 
závierku Lesov mesta  Spišská 
Belá s.r.o. za rok 2017

2./ schváliť výročnú správu 
Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. 
za rok 2017

3./ schváliť hospodárenie 
Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. 
za rok 2017 a vysporiadanie 
dosiahnutého hospodárskeho 
výsledku (zisku vo výške 8 078 
EUR po zdanení)

• MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu konateľa Lesov mesta 
Spišská Belá s.r.o. o hospodár-
skom pláne na rok 2018.

Prerokovanie správ o činnosti 
za rok 2017

• MsZ vzalo na vedomie sprá-
vu o činnosti Mestskej polície 
Spišská Belá za rok 2017 (správa 
bude zverejnená na www.spis-
skabela.sk )

• MsZ vzalo na vedo-
mie správu o činnosti Mestskej 
knižnice v Spišskej Belej za rok 
2017 (správa bude zverejnená 
na www.spisskabela.sk)

• MsZ vzalo na vedo-
mie správu o činnosti Regionál-
neho turistického informačného 
centra v Spišskej Belej  za rok 
2017 (správa bude zverejnená 
na www.spisskabela.sk )

• MsZ vzalo na vedo-
mie správu o činnosti Denného 
centra v Spišskej Belej za rok 
2017 (správa bude zverejnená 
na www.spisskabela.sk)

• MsZ vzalo na vedomie sprá-
vu o činnosti Zariadenia opatro-

vateľskej služby v Spišskej Belej 
za rok 2017 (správa bude zverej-
nená na www.spisskabela.sk)

• MsZ vzalo na vedomie sprá-
vu o činnosti Správy športových, 
rekreačných a oddychových za-
riadení mesta Spišská Belá  za 
rok 2017 (správa bude zverejnená 
na www.spisskabela.sk )

• MsZ vzalo na vedomie sprá-
vu o činnosti Nízkoprahového 
denného centra Face klub v Spiš-
skej Belej za rok 2017  (správa 
bude zverejnená na www.spis-
skabela.sk)

Zmluva o spolupráci s občian-
skym združením Expression

• Poslanci schválili ná-
vrh zmluvy o spolupráci s ob-
čianskym združením Expression 
Spišská Belá v oblasti práce 
s mládežou v Sp. Belej. Viac in-
formácii v samostatnom článku.

Pridelenie uvoľnených 
nájomných bytov

• Poslanci schválili pridelenie 
1-izbového mestského nájomné-
ho bytu na Štefánikovej ť. 42 v 
Spišskej Belej do nájmu Klaudii 
Kašpríkovej, bytom Bušovce 
93 a pridelenie 2-izbového 
mestského nájomného bytu na 
Petzvalova 28 v Spišskej Belej do 
nájmu Dominike Szekelyovej, 
bytom Spišská Belá, 1. mája 44 
za predpokladu, že súčasný ná-
jomca Jana Bachledová nezaplatí 
dlh na nájomnom do 31.3.2018. 
Ako náhradníčka bola schválená 
Eva Rezničáková, bytom Spišská 
Belá, Hviezdoslavova 49

Výstavba optickej siete
• MsZ vzalo na vedomie in-

formáciu primátora mesta o pri-
pravovanej výstavbe optickej 
siete Slovak Telecom v Spišskej 
Belej v roku 2018

Projektová štúdia 
na rekonštrukciu parku 

M. R. Štefánika
• MsZ vzalo na vedomie 

predložený návrh projektovej 
štúdie na stavebnú úpravu parku 
M. R. Štefánika (pri evanjelickom 
kostole) v Spišskej Belej. Viac in-
formácii v samostatnom článku.

Dobudovanie občianskej 
vybavenosti mestskej 

časti Strážky
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 

o návrhu na dobudovanie ob-
čianskej vybavenosti mestskej 
časti Strážky (viac v samostat-
nom článku). Poslanci zároveň 
zrušili svoje uznesenie z 13. 12. 
2017 o zámere prenajať bývalú 
hasičskú zbrojnicu v Strážkach 
pre občianske združenie Jánske 
blato so sídlom v Strážkach.

Mikroprojekty v rámci Progra-
mu cezhraničnej spolupráce

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o schválení dvoch mikroprojek-
tov mesta Spišská Belá v rámci 
Programu cezhraničnej spolu-
práce Slovensko – Poľská repub-
lika Interreg V-A 2014 - 2020

Prenájmy, predaje, zámeny 
a kúpy pozemkov

1./ MsZ schválilo zámer  na 
prenájom pozemkov na dobu 5 
rokov doterajšiemu nájomcovi 
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o., 
Továrenská 30, Spišská Belá za 
doterajších zmluvných  pod-
mienok

2./ MsZ schválilo zámer na 
prenájom pozemkov na dobu 5 
rokov doterajšiemu nájomcovi 
Miroslavovi Neupauerovi, Slo-
venská Ves 422 v k.ú. Spišská 
Belá  za doterajších zmluvných  
podmienok

3./ MsZ schválilo zámer  na 
prenájom pozemkov na dobu 5 
rokov doterajšiemu nájomcovi 
Michalovi Šelepovi, Slnečná 60, 
Spišská Belá za  v k.ú. Sp. Belá

4./ MsZ schválilo zámer na 
prenájom pozemkov v lokalite 
„Poľko“ (Nad Ždiarom) na dobu 
5 rokov doterajšiemu nájomcovi 
Ing. Pavlovi Pitoňákovi, Ždiar 
č.15 za doterajších zmluvných  
podmienok

5./ MsZ schválilo zámenu po-
zemkov medzi Mestom Spišská 
Belá a Milošom Pajerom,  trvale 
bytom Letná č. 1255/69, Sp. Belá

6./ MsZ schválilo na zákla-
de obchodnej verejnej súťaže 
predaj pozemku v Tatranskej 
Kotline pozemok parc. č. KN 
„C“480/4, druh pozemku – 
ostatná plocha o výmere 415 m2, 
pozemok parc.č. KN „C“480/5, 
druh pozemku – ostatná plocha 
o výmere 274 m2, pre kupujúcich: 
Mgr. Jaroslavu Huppertovú, rod. 
Kozákovú, Tatranská Kotlina č. 
67 a Ing. Romana Hupperta, 
Komenského č. 38, Košice.

7./ MsZ schválilo odkúpenie 

časti pozemkov z dôvodu majet-
kovoprávneho vysporiadania po-
zemkov v rámci areálu  Riadenej 
skládky odpadov v Spišskej Belej 
od vlastníka ValteraSimonisa, Ba-
kossova 24, Banská Bystrica.

8./ MsZ schválilo prenájom 
časti pozemku o výmere 40 
m2 v prospech žiadateľa Marti-
na Sisku, ul. SNP, Spišská Belá 
na umiestnenie kontajnera na 
požičiavanie bicyklov pri Be-
lianskom cyklochodníku v Tat-
ranskej Kotline (pri Čarde) na 
dobu 5 rokov

9./ MsZ schválilo zámenu po-
zemkov medzi Mestom Spišská 
Belá  a Jozefom Kunom z dôvo-
du vysporiadania pozemku pod 
miestnou komunikáciou

10./ MsZ schválilo predaj časti 
pozemku na Slnečnej ulici kupu-
júcim Emilovi Hangurbadžovi, 
Hviezdoslavova 63, Spišská 
Belá a manž.

11./ MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemku v Tatran-
skej Kotline žiadateľom Margite 
a Milanovi Jurčovi, Tatranská 
Kotlina č. 7 z dôvodu vyspo-
riadania pozemku sa okolo ich 
rodinného domu

Informácie hlavnej 
kontrolórky

• Poslanci vzali na vedomie 
informáciu hlavného kontrolóra 
mesta o priebežne vykonaných 
kontrolách za uplynulé obdobie

Výzva na prekladanie návrhov 
na určenie názvu ulice

• Poslanci vzali na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o výzve na prekladanie návrhov 
na určenie názvu ulice pri Belian-
skych kúpeľoch (bytové domy)

Výzva na predkladanie návr-
hov na udelenie Ceny mesta 

a ceny primátora mesta
• Poslanci vzali na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o výzve na predkladanie ná-
vrhov na udelenie Ceny mesta 
a ceny primátora mesta Sp. Belá

Aktivity v súvislosti s  755. 
výročím 1. písomnej zmienky 

o meste
• Poslanci vzali na vedomie 

informáciu primátora mesta  
o pripravovaných aktivitách 
v súvislosti s  755. výročím 1. pí-
somnej zmienky o meste Spišská 
Belá  (v roku 2018).
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Dňa 23. februára 2018 sa 
uskutočnilo výročné zasad-
nutie Valného zhromaždenia 
Regionálneho združenia tat-
ranských a podtatranských 
obcí so sídlom v Spišskej Belej, 
ktoré viedol jeho predseda Šte-
fan Bieľak. Na tomto zasadnutí 
prítomní starostovia a primáto-
rovi prerokovali správu o čin-
nosti a hospodárení združenia 
za rok 2016 a zároveň schválili 
rozpočet združenia na rok 2017. 
Združenie prijalo nového člena 
– Obec Holumnica a s touto 
obcou regionálne združenie má 
60 členov (miest a obcí z okresu 
Poprad a Kežmarok).

V druhej časti zasadnutia 
vedenie združenia informovalo 
o aktuálnych otázkach, ktoré 
rieši ZMOS, ako aj o meniacej 

sa legislatíve dotýka-
júcej sa územnej sa-
mosprávy. Najviac 
priestoru dostala 
zmena zákona 
o obecnom zria-
dení, ktorá bude 
účinná od 1. apríla 
a prináša niekoľko 
zmien vo fungovaní 
miest a obcí.

Diskutovalo sa tiež o zme-
nách vo financovaní sociálnych 
služieb, o nakladaní s komunál-
nym odpadom a o problémoch 
s triedením odpadov, ale tiež o 
aktuálnej situácii v oblasti škol-
stva a o pracovnom stretnutí 
s ministerkou školstva Martinou 
Lubyovou. Bližšie informácie 
poskytol Michal Sýkora (ako 
predseda ZMOS-u).

Ďalšími diskutova-
nými témami boli 

informácie o prí-
prave nového 
stavebného záko-
na, o čerpaní eu-
rópskych fondov, 

o majetkovopráv-
nom vysporiadaní 

pozemkov pod stav-
bami miest a obcí.

Zaznali aj informácie z pr-
vého pracovného zasadnutia 
zastupiteľstva PSK – o zvolení 
podpredsedov PSK a komisií 
zastupiteľstva PSK. Na uvoľ-
nené miesto člena Výboru pre 
otázky zamestnanosti pri Úra-
de práce v Kežmarku zvolili 
starostu Matiašoviec Mariána 
Štefaňáka. Členmi tohto výbo-
ru za samosprávu už sú Pavel 

Hudáček (starosta Lendaku), 
Katarína Krulová (starostka Ža-
koviec) a Štefan Bieľak (primátor 
Spišskej Belej).

Na záver bolo prijaté uznese-
nie, ktorým podtatranské mestá 
a obce požadujú od Ministerstva 
životného prostredia SR do-
končiť zonáciu TANAP-u, od 
Slovenského vodohospodár-
skeho podniku vysporiadanie 
pozemkov pod vodnými rokmi 
v ich správe (v intravilánoch 
obcí) a od Ministerstva dopra-
vy a výstavby SR modernizáciu 
cesty č. 1/66 (najmä v úseku 
prieťahu obce Ždiar v smere na 
štátnu hranicu) a tiež stavebnú 
úpravu križovatky na ceste č. 
1/66 vo Veľkej Lomnici (odbo-
čenie na Tatranskú Lomnicu 
cez železničné priecestie).

Zasadal regionálny ZMOS podtatranských miest a obcí

Dňa 5. marca zasadalo 
Zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK). 
Poslanci rozdelili sumu 2 mil. 
EUR z rezervného fondu PSK na 
modernizáciu ciest 2. a 3. triedy. 
Táto suma bola rozdelená medzi 
13 okresov v Prešovskom kraji 
podľa dĺžky ciest 2. a 3. triedy 
v danom okrese.  V rámci okre-
su Kežmarok sa bude moder-
nizovať ďalší úsek cesty medzi 
Veľkou Lomnicou a Starou 
Lesnou v sume takmer 80 tis. 
EUR a úsek cesty 3. triedy v obci 
Jurské za 67 tis. EUR. V okrese 
Poprad to bude úsek cesty medzi 
Popradom, Veľkým Slávkovom 
a Novou Lesnou v hodnote 176 
tis. EUR.

Poslanci schválili účelovú 
dotáciu pre mesto Levoča vo 
výške 500 000 EUR na rekon-
štrukciu námestia Majstra 
Pavla a 200 000 EUR pre Mesto 
Bardejov na rekonštrukciu kri-
žovatky v centre mesta (v rámci 

Zasadalo Zastupiteľstvo PSK – budú sa modernizovať ďalšie 
úseky ciest

podpory miest zapísaných do 
Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO).

Poslanci Zastupiteľstva PSK 
najmä:

– vzali na vedomie Správu 
o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra PSK za 2. polrok 

2017 ako aj jeho Správu o vy-
bavovaní petícií a sťažností za 
2. polrok 2017.

– zvoli nových zástupcov 
do orgánov Ľubovnianskej ne-
mocnice n.o.

– schválili zmenu rozpočtu 
PSK pre rok 2018

– schválili výzvu na prekla-
danie žiadostí o poskytnutie 
dotácii z rozpočtu PSK, na ktorú 
sa uvoľní 663 tis. EUR

– schválili dofinancovanie 2 
cestných projektov z programu 
Cezhraničnej spolupráce Poľsko 
–Slovenská republika Interreg 
V-A  2014-2020

– schválili návrh na rozde-
lenie finančného príspevku pre 
rok 2018 pre subjekty vykoná-
vajúce opatrenia sociálnopráv-
nej ochrany detí a sociálnej 
kurately

– vzali na vedomie Správu 
o vyúčtovaní príspevku z roz-
počtu PSK na verejnú (prímest-
skú) autobusovú dopravu za 
rok 2017

– vzali na vedomie Správu 
o príprave vytvorenia Kreatív-
neho centra v Prešove (v rámci 
IROP 2014-2020) a schválili 
zástupcov PSK do orgánov zá-
ujmového združenia „Prešovská 
kreatívna fabrika“.

Nezisková organizácia KĽÚČ 
n.o. oznamuje, že svoju činnosť 
v Spišskej Belej ukončí ku dňu 
5. apríla 2018.

Nezisková organizácia KĽÚČ 
n.o. poskytovala v Spišskej Belej 
bezplatné špecializované sociál-
ne poradenstvo ambulantnou 

Špecializované sociálne poradenstvo Kľúč n.o. ukončuje svoju 
činnosť v Spišskej Belej

a terénnou formou obyvateľom 
mesta od mája 2011. Služba bola 
pravidelne poskytovaná každý 
štvrtok v čase od 16.00 do 18.00 h 
v zasadačke mestského úradu.

V prípade, že máte o tieto 
služby záujem naďalej, kontakt-
né informácie nájdete na ich we-

bovej stránke www.klucno.sk.
Sociálne poradenstvo vo 

forme ambulantnej a terénnej 
poskytuje aj Mesto Spišská 
Belá v spolupráci s terénnymi 
pracovníkmi: Ing. Anna Mla-
ková, oddelenie sociálnych 
vecí, kancelária č. 1 na prízemí 

budovy, tel. 052/468 05 18, mla-
kova@spisskabela.sk

V rámci terénnej sociálnej 
služby v našom meste pôsobia aj 
dvaja terénni sociálni pracovníci 
a v prípade potreby ich môžete 
kontaktovať: Mgr. Vladimír Še-
lep – tel. 0919 399 508.
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Mesto Spišská Belá doposiaľ 
riešilo možné dobudovanie 
občiansku vybavenosť v mest-
skej časti Strážky viacerými 
samostatnými návrhmi. Týmto 
návrhom sa niekoľko predchá-
dzajúcich návrhov a aj jeden 
nový návrh sumarizuje do jed-
ného súhrnného (spoločného) 
návrhu. Novým návrhom je 
zriadenie hasičského štadióna 
na bývalom futbalovom ihrisku 
v Strážkach.

Uvedený komplexný návrh 
obsahuje nasledovné objekty:

1./ Spoločenský dom (so 
spoločenskou sálou)

– výstavba spoločenského 
domu – novostavba – pôjde 
o jednoduchú stavbu – prízem-
nú so sedlovou strechou („bun-
galov“) , s možnými rozmermi 
cca 20 x 10 m. Spoločenský dom 
bude obsahovať sálu pre 80 
- 100 ľudí, kuchynku, sociálne 
zázemia, kanceláriu a sklad.

– spoločenský dom – bude 
slúžiť na rôzne verejné účely 
ale tiež súkromné udalosti (or-
ganizácia volieb, stretnutia s ob-
čanmi, pohrebné stretnutie, iné 
rodinné stretnutia). Môže slúžiť 
ako priestor aj na spolkovú 
činnosť a iné občianske aktivity. 
Mesto v súčasnosti nemá takýto 
priestor v Strážkach (stará budo-
va sály bola pre zlý technický 
stav predaná a budova hasič-
skej zbrojnice pre zlý technický 
stav a náročnú rekonštrukciu sa 
odporúča zbúrať – vhodnejšie je 
postaviť novú budovu spoločen-
ského domu)

– uvedený spoločenský dom 
bude plniť aj funkciu technické-
ho zázemia pre rôzne športové 
a kultúrne akcie (napr. Jánske 
blato, Bela mix Voley cup) a tiež 
pre plánovaný hasičský štadión 
(pre hasičské súťaže a hasičský 
tréning) a tiež pre iné akcie, 
ktoré budú prebiehať na ploche 
hasičského štadióna (bývalého 
futbalového ihriska).

– možné technické (archi-
tektonické) riešenie pôdorysu 
navrhovanej budovy je v prí-
lohe tohto materiálu (ide len 
o pracovný návrh)

– bude potrebné dať vypraco-
vať projektovú štúdiu a násled-
ne projektovú dokumentáciu 
so stavebným rozpočtom pre 

stavebné povolenie (odhad cca 
6-7 tis. EUR) a následne zabez-
pečiť stavebné povolenie.

– až na základe projektovej 
dokumentácie bude možné ur-
čiť predbežné náklady stavby. 
Financovanie tejto výstavby sa 
predpokladá z rozpočtu mes-
ta a z grantových/dotačných 
zdrojov.

2./ Cyklotrasa Spišská Belá 
– Kežmarok 

– výstavba cyklotrasy 
v rámci celého k.ú. Strážky sa 
v súčasnosti realizuje a bude 
dokončená v júni 2018

– výstavba je financovaná 
z fondov EÚ a spolufinancovaná 
z rozpočtu mesta (cezhraničný 
slovensko-poľský projekt Cesta 
okolo Tatier – 2. etapa)

– k cyklotrase je potrebné do-
budovať doplnkovú infraštruk-
túru (záchytné parkovisko, 
oddychové miesta – prístrešky 
s lavičkami)

3./ Hasičský štadión
– stavebná úprava bývalého 

futbalového ihriska na hasičský 
štadión – ako zázemie pre be-
lianskych dobrovoľných hasi-
čov a hasičský šport (inšpirácia 
z českého partnerského mesta 
Vysoké Mýto).

– stavebná úprava bude spo-
čívať vo vybudovaní odvodnenia 
trávnikovej plochy, vo vytvorení 
spevnenej plochy pre 2 hasičské 
základne (použije sa zámková 
dlažba), v zriadení prívodu 
vody k hasičskej základni (k ná-
drži) a bude potrebné zakúpenie 
1 „lodného“ kontajnera (ako 
skladu). Následne bude potreb-
né vybudovať oplotenie areálu 
(pravdepodobne v neskoršom 
období). V podstate sa zachová 
súčasné trávnaté ihrisko a vidi-
teľnou zemnou bude len vydláž-
dená plocha pre základne

– dobrovoľní hasiči zabez-
pečia komplexnú starostlivosť 
o tento areál vrátane jeho 
kosenia a ostatnej údržby a zá-
roveň tento areál bude bežne 
prístupný verejnosti (najmä 
pre deti a mládež) – trávnatá 
plocha bude k dispozícii aj na 
iné športové aktivity (napr. len 
tak si ísť zahrať minifutbal) alebo 
kultúrne podujatia (napr. Jánske 
blato a pod.)

– uvedená úprava sa bude 
realizovať v mesiaci apríl – jún 
2018 (čiastočne svojpomocne, 
čiastočne dodávateľsky)

– výška nákladov na uvede-
né aktivity sa bude pohybovať 
pravdepodobne vo výške do 10 -
12 tis. EUR a tie budú financova-
né z rozpočtu mesta. V prípade 
získania ďalších zdrojov sa bude 
tento areál ďalej modernizovať.

4./ Detské ihrisko
– výstavba nového detského 

ihriska – v roku 2018 sa zatiaľ 
predpokladá realizácia 1. eta-
py  – nakoľko mesto získalo 
ešte v roku 2017 na základe 
podaného projektu z nadácie 
COOP JEDNOTA grant vo výš-
ke 6 tis. EUR, ktoré musí použiť 
do jesene r. 2018. V tomto roku 
sa predpokladá z rozpočtu 
mesta vyčleniť suma cca 10 tis. 
EUR, takže celkom asi suma 16 
tis. EUR

– uvedený priestor určený 
pre detské ihrisko umožňuje 
do budúcna jeho rozšírenie (re-
alizácia ďalšej etapy) v prípade  
získania ďalších finančných 
zdrojov.

5./ Multifunkčné športové 
ihrisko

– výstavba nového multi-
funkčného športového ihriska 
s umelým trávnikom o roz-
meroch 33×17 m s oplotení 
a s mantinelmi určené pre via-
ceré športy – futbal, volejbal aj 
tenis (podobné aké sú už napr. 
pri ZŠ na Moskovskej ul. alebo 
pri bývalej kolkárni na Tatran-
skej ulici)

– na uvedené ihrisko je spra-
covaná projektová dokumentá-
cia a na jeho výstavbu je mesto 
pripravené.

– náklady na výstavbu sa 
predpokladajú na úrovni cca 
55-60 tis. EUR. V tomto roku 
mesto pripravilo a podalo pro-
jekt na získanie štátnej dotácie 
vo výške 40 tis. EUR na jeho 
výstavbu. V prípade úspešnosti 
projektu jeho realizácia bude 
ešte v tomto roku a dofinanco-
vanie bude potrebné z rozpočtu 
mesta.

6./ Parkovisko
– výstavba nového parko-

viska (pre osobné autá a tiež 

autobusy) – parkovisko je po-
trebné pre všetky uvedené účely 
(funkcie) v tejto lokalite vrátane 
pre potreby kaštieľa Strážky (ak 
sa tam uskutočňujú rôzne akcie, 
tak súčasná kapacita parkovania 
je nedostatočná)

– uvedené parkovisko 
by malo plniť aj funkciu tzv. 
„záchytného“ parkoviska pre 
cykloturistov a teba to by bola 
možnosť ako nájsť financie na 
jeho výstavbu

– na uvedené parkovisko 
je spracovaná projektová do-
kumentácia. Náklady na jeho 
výstavbu však zatiaľ nie sú ur-
čené a nie sú  zatiaľ zabezpečené 
finančné zdroje na jeho výstav-
bu – predkladá sa kombinácia 
dotačných zdrojov a financií 
z rozpočtu mesta.

7./ železničná zastávka 
Strážky

– ŽSR už od roku 2016 majú 
pripravený projekt premiestne-
nia železničnej zastávky v Stráž-
kach. Premiestnenie tejto zastáv-
ky by umožnilo okrem iných 
výhod aj uzavretie hasičského 
areálu až k novej zastávke a tak 
zabezpečiť lepšiu bezpečnosť 
a starostlivosť o tento areál.

8./ asanácia budovy bývalej 
hasičskej zbrojnice   

– vzhľadom na tento uve-
dený celkový zámer mesta sa 
predpokladá naplniť už skoršie 
rozhodnutie mesta – zasanovať 
budovu bývalej hasičskej zbroj-
nice v Strážkach a na jej mieste 
rozšíriť verejnú zeleň (park).

K tomuto komplexnému 
návrhu môžete zasielať vaše 
pripomienky a návrhy v lehote 
do 10. apríla 2018 na adresu : jne-
upauerova@spisskabela.sk alebo 
na sekretariát primátora mesta. 
Tento návrh občianskej vybave-
nosti v Strážkach bude pred-
metom schvaľovania mestským 
zastupiteľstvom v apríli 2018.

Komplexný návrh na dobudovanie občianskej vybavenosti 
v mestskej časti Strážky

Viac 

aktuálnych 

informácií 

nájdete na

webe mesta 

www.spisskabela.sk
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Mesto Spišská Belá uzatvorí 
zmluvu o spolupráci v oblasti 
práce s mládežou s občianskym 
združením Expressiono.z. Spiš-
ská Belá. Uvedené združenie 
bolo pred niekoľkými rokmi 
autorom myšlienky zriadenia 
Face klubu a mnohých ďalších 
projektov a už niekoľko rokov 
sa venuje práci s mládežou v na-
šom meste. Samotná myšlienka 
uzavretia takejto zmluvy, ako 
aj jej obsah je výsledkom nie-
koľkých pracovných stretnutí 
a opakovaných diskusií primá-
tora mesta so zástupcami mla-
dých pôsobiacich vo Face klube 
a v tomto občianskom združení. 
Návrh zmluvy predložený pri-
mátorom schválili poslanci mest-
ského zastupiteľstva na svojom 
zasadnutí 8. marca 2018. Cieľom 
občianskeho združenia Expres-
siono.z. je pomáhať mladým 
ľuďom pri rozvoji ich osobnosti 
a potenciálu, organizovanie po-
radenských, výchovno-vzdelá-
vacích, zážitkových, osvetových 
a iných aktivít, ktoré privádzajú 
k aktívnemu a tvorivému spô-
sobu života prospešnému pre 
komunitu a spoločnosť.

„Od vzniku Face klubu (za 
posledných 8 rokov) sa zrea-
lizovalo veľa projektov typu 
„mladí mladým“ a určite sa 
práca s mladými v našom meste 
posunula dopredu najmä vďaka 
združeniu Expression a mladým 
dobrovoľníkom okolo Heleny 
Zadžorovej, Miriam Bachledo-
vej, Tonyho Kováčika a ďalších 
a ďalších. Ale je potrebné 
posunúť túto prácu na vyšší 
level a najmä rozšíriť aktivity 
mladých pre mladých viac za 
hranice samotného Face klubu, 
nakoľko Face klub nebol a nie je 
cieľom spoločného snaženia, ale 
nástrojom na dosiahnutie iných 
cieľov. A aj touto zmluvou 
o spolupráci chceme vytvoriť 
pre Expression a pre mladých 
ešte väčší priestor na ich reali-
záciu najmä tým, že mesto chce 
vnímať Expression ako svojho 
partnera v oblasti práce s mlá-
dežou, uviedol primátor mesta 
Štefan Bieľak.     

Touto zmluvou sa obe zmluv-
né strany dohodli na vzájomnej 
spolupráci v oblasti práce s mlá-
dežou v meste Spišská Belá, kto-
rá bude spočívať najmä:

1. v spracovaní Koncepcie 
rozvoja práce s mládežou 
v meste Spišská Belá na roky 
2018 – 2022,

2. v aktívnej účasti na reali-
zácii konkrétnych opatrení a ak-
tivít v oblasti práce s mládežou 
v súlade s Národnou koncep-
ciou rozvoja práce s mládežou 
a Koncepciou rozvoja práce 
s mládežou v meste Spišská 
Belá na roky 2018 – 2022,

3. v zabezpečení náplne kon-
krétnych činnosti Faceclubu ako 
centra pre prácu s deťmi a s mlá-
dežou (ako organizačnej súčasti 
mestského úradu),

4. v podpore dobrovoľníctva, 
najmä cieleného dobrovoľníctva 
a neformálneho vzdelávania 
dobrovoľníkov,

5. v rozvoji neformálneho 
vzdelávania a jeho kvality na 
území mesta Spišská Belá,

6. v podpore prepájania 
formálneho a neformálného 
vzdelávania v súčinnosti so 
školami a zvyšovaní uznávania 
neformálného vzdelávania,

7. v komunikácii s mestským 
mládežníckym parlamentom 
a ďalšími organizáciami pôso-
biacimi v meste Spišská Belá 
v oblasti práce s mládežou 
(napr. školy a školské organi-
zácie, centrum voľného času, 
miestne spolky a združenia, 
a pod.),

8. v príprave a realizácii 
projektov zameraných na 
získavanie najmä finančnej 
podpory pre prácu s mládežou 
a vytváranie podmienok pre 
zmysluplné trávenie voľného 
času mládeže,

9. v spolupráci s partner-
skými mestami mesta Spišská 
Belá a inými organizáciami na 
regionálnej, národnej i medzi-
národnej úrovni,

10. v príprave a realizácii 
projektov zameraných na me-
dzinárodnú mobilitu mladých, 
najmä prostredníctvom progra-
mov Erasmus+ a iných progra-
mov (napr. program „The Duke 
of Edinburgh’s International 
Award“ (DofE) a pod.).

Mesto Spišská Belá
1./ bude aj naďalej posky-

tovať priestory na Petzvalovej 
ulici č. 16 v Spišskej Belej (na 1. 
poschodí a po rekonštrukcii aj 

v podkroví) pre potrebu činnos-
ti Faceclubu, a tiež pre potreby 
Expression o.z. a zabezpečovať 
plnú úhradu nákladov na ce-
loročné prevádzkovanie týchto 
priestorov

2./ bude komunikovať s Ex-
pressiono.z. prostredníctvom 
mestom určených osôb s cie-
ľom napĺňať Koncepciu rozvoja 
práce s mládežou v meste

3./ bude poskytovať v rámci 
možností mesta potrebnú súčin-
nosť pre Expressiono.z. v súvis-
losti s realizáciou agendy práce 
s mládežou

4./ bude v rámci možností 
rozpočtu mesta a iných verej-
ných zdrojov finančne podpo-
rovať prácu s mládežou.

5./ bude prizývať Expression 
o. z. na rokovania mestského 
zastupiteľstva, keď predmetom 
rokovania bude práca s mláde-
žou, pričom Expression o. z. 
bude mať na týchto rokovaniach 
poradný hlas,

6./ bude spolu s Expressio-
no.z. každoročne tvoriť ročný 
akčný plán aktivít v oblasti 

práce s mládežou v meste,
7./ bude bezplatne posky-

tovať priestory mesta (napr. 
kinosála, zasadačka mestského 
úradu a pod.) na aktivity pre 
mládež.

Občianske združenie Ex-
pression o. z.

1./  bude realizovať aktivity 
vyplývajúce z Koncepcie roz-
voja práce s mládežou v meste 
Spišská Belá a z prípadných 
ročných akčných plánov práce 
s mládežou,

2./ bude riadiť a koordinovať 
činnosť Faceclubu v mene mesta 
vrátane zamestnancov pôsobia-
cich v tomto klube,

3./ bude vyvíjať maximálne 
úsilie v snahe využívať dostup-
né finančné zdroje na zabez-
pečenie aktivít v oblasti práce 
s mládežou,

4./ bude iniciatívne prinášať 
ďalšie nové formy práce s mlá-
dežou a inšpirovať mladých ľudí 
k aktívnemu životu,

5./ bude 1x ročne predkladať 
správu o svojej činnosti mestu.

Poslanci schválili zmluvu o spolupráci – prioritou je práca 
s mládežou
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Naše spišskobelianskema-
žoreretky z Centra voľného 
času majú veľký dôvod na 
radosť. Spomedzi približne 
1000 účinkujúcich sa podarilo 
až dvom našim dievčenským 
tímom umiestniť na víťazných 
priečkach.

Podtatranské osvetové stre-
disko Poprad usporiadalo v 
dňoch 7. – 9. marca 2018 regio-
nálnu súťaž s názvom Deň tanca, 
ktorá sa konala v Dome kultúry 
vo Svite. Súťaže sa zúčastnili 
aj belianske mažoretky pod 
vedením Zuzany Knapíkovej. 
Snahou súťaže je motivovať 
tanečné kolektívy i sólistov k 
voľnočasovým aktivitám detí a 
mládeže, a zároveň i motivovať 
choreografov k tvorivej a kolek-
tívnej práci.

7. marca si ako prvé zasúťaži-
li mladšie dievčatá v kategórii 6 
– 10 rokov. Tie sa so svojim 

Prednedávnom sa v Spišskej 
Belej na Hviezdoslavovej ulici 
otvorila prevádzka Bio Bela s ča-
povanou drogériou. Za krátku 
dobu svojho pôsobenia už stihla 
o svojich benefitoch presvedčiť 
mnoho spokojných zákazníkov. 
A aké sú teda výhody čapovanej 
drogérie? Je ich hneď niekoľko… 
Používaním produktov vyrába-
ných na rastlinnej báze dbáte na 
svoje zdravie. Všetky výrobky 
sú voľne rozložiteľné v príro-
de a teda šetrné k životnému 
prostrediu. Tým, že si zákazník 
kupuje výrobky opakovane do 
vlastnej fľaše, sa znižuje dopad 
CO2 na náš ekosystém (vzniká 
menej plastového odpadu). 
A v neposlednom rade sú 
podľa majiteľky obchodu Jany 
Garstkovej, s ktorou sme sa po-
rozprávali práve o pozitívach 
týchto produktov, aj voňavé 
a cenovo dostupné.

Prečo ste sa rozhodli otvoriť 
takúto prevádzku v Sp. Belej?

- S takýmto konceptom pre-
daja som sa prvý krát stretla 
v zahraničí a bola som veľmi 
milo prekvapená, že niečo také 
dorazilo aj k nám na Sloven-
sko. Som rada, že sa tento druh 
predaja teší veľkému úspechu 
a pozitívnym ohlasom od ľudí. 
V Spišskej Belej sme otvorili 
predajňu preto, lebo tu takýto 

druh tovaru chýbal a nenájdete 
ho ani v blízkom okolí. Máme 
už veľmi veľa spokojných zá-
kazníkov zo Spišskej Belej, ale 
chodievajú k nám aj zákazníci 
z Kežmarku, Popradu, či Starej 
Ľubovne.

Ako funguje systém čapovanej 
drogérie?

- Prídete do obchodu so 
svojou fľašou alebo si ju môžete 
zakúpiť u nás. Predavač vám 
naplní fľašu tovarom podľa 
výberu a v hmotnosti, ktorú 

potrebujete. Predavač fľašu 
odváži a nalepí na ňu etiketu. 
Systém môžeme prirovnať ku 
kúpe ovocia a zeleniny v ob-
chode. Ako vidíte, je to veľmi 
jednoduché a môžete kúpiť 
viac druhov rôznych výrobkov. 
Nie ste viazaní na celé balenie 
ale len na toľko, koľko naozaj 
potrebujete. Vďaka možnosti 
priniesť si vlastný obal šetrite 
nielen prírodu ale aj svoju pe-
ňaženku, pretože všetky naše 
produkty sú cenovo dostupné 
pre každého a dokonca sú 

cenovo výhodnejšie ako bežná 
drogéria.

V čom je tento koncept predaja 
výhodnejší oproti štandardné-
mu predaju drogérie?

- Naša drogéria je vysoko 
koncentrovaná a vďaka tomu 
stačí použiť menšie množstvo 
oproti bežnej drogérii. Okrem 
toho sme jediní, ktorí ponúkajú 
gély na pranie s rovnakou vô-
ňou ako je aviváž. To znamená, 
že bielizeň vonia oveľa krajšie 
a intenzívnejšie, aj keď je pro-
dukt menej parfumovaný ako 
bežné prostriedky.

Aké sú výhody vo vzťahu k šet-
reniu životného prostredia?

- Istotne poteší aj milovníkov 
zvierať a ochrancov prírody, pre-
tože je na viac ako 90% biologicky 
odbúrateľná v prírode, vhodná 
pre ČOV a navyše žiadny z pro-
duktov nie je testovaný na zviera-
tách. Všetky naše produkty majú 
vyššiu kvalitu ako prostriedky 
určené pre domácnosť. Sú ozna-
čené HACCP (vyššia kvalita vý-
robkov určených pre reštaurácie, 
hotely, školy, škôlky….) a taktiež 
majú certifikát kvality ISO 9001 
na národnej aj medzinárodnej 
úrovni.

Prevádzku Bio Bela nájdete 
na Hviezdoslavovej 8 v Spiš-
skej Belej.

Belianska predajňa s čapovanou drogériou šetrí životné 
prostredie

Medzi víťazov Dňa tanca sa 
zaradili aj naše mažoretky

tanečným prevedením skladby 
Čivava umiestnili v bronzovom 
pásme. V tento deň sa predsta-
vilo až 523 účinkujúcich v 50. 
vystúpeniach. Pre naše dievčatá 
to bola veľká skúsenosť, kedže sa 
jednalo o ich prvú súťaž a väčšie 
verejné vystúpenie.

8. marca sa pred porotu po-
stavili aj mažoretky v kategórii 
Junior 10 – 15 rokov.  Spomedzi 
veľkej konkurencie až 500 
účinkujúcich a 46. vystúpení 
sa najlepšie umiestnili práve 
naše mažoretky. Víťazné zlaté 
pásmo im priniesla tanečná cho-
reografia na skladbu Hej sokoly. 
Umiestnenie na prvej priečke im 
zaručilo automatický postup 
na tanečnú súťaž v Poprade, 
ktorá sa bude konať 18. apríla.
Dievčatám gratulujeme a ďaku-
jeme za krásnu reprezentáciu 
nášho mesta. Zároveň držíme 
palce v ďalšej súťaži!
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Dňa 4. marca 2018 sa usku-
točnila Výročná členská schôdza 
Miestnej organizácie Slovenské-
ho rybárskeho zväzu Spišská 
Belá v Reštaurácii v mlyne. 
Okrem tradičného programu 
predmetom tejto schôdze 
bola aj voľba nového vedenia 
tejto organizácie z dôvodu 
uplynutia funkčného obdobia 
členov jej orgánov – výboru 
a dozornej rady. Doterajšieho 

Mesto Spišská Belá pripravuje výstavbu bytových domov v novej 
lokalite pri Belianskych kúpeľoch. V tejto lokalite sa plánuje po-
stupná výstavba nielen bytových domov, ale aj rodinných domov 
a občianskej vybavenosti.  A teda v budúcnosti sa plánuje v tejto 
lokalite niekoľko nových ulíc. Prvá z nich (jej časť) je už napro-
jektovaná, pripravujú sa potrebné povolenia, pričom budú na nej 
postupne vybudované bytové domy s mestskými nájomnými bytmi. 
Vzhľadom na vysoké štádium prípravy výstavby tejto novej ulice 
je potrebné určiť jej názov, aby sa táto ulica a výstavba na nej dali 
jasne označiť (pomenovať).

Preto vyzývame  obyvateľov nášho mesta, aby svojimi návrhmi 
pomohli určiť názov tejto novej ulice a teda svoje návrhy môžete 
zasielať na mailovú adresu: jneupauerova@spisskabela.sk do 23. 
marca 2018. Ďakujeme za každý zaslaný návrh. Názov ulice násled-
ne schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva formou všeobecne 
záväzného nariadenia.

V sobotu 3. marca 2018 sa 
uskutočnila Výročná členská 
schôdza Mestského poľovnícke-
ho spolku Poľana Spišská Belá 
(ďalej len „MPS“) v Motoreste 
Goral za účasti 38 zo 43 členov 
spolku.

Rokovanie otvoril a viedol 
predsedu združenia Peter Firek. 
Následne ho doplnil Vladimír 
Klein, hospodár MPS a ďalší 
členovia výboru MPS. Prítomní 
členovia prerokoval správu o čin-
nosti a správu o hospodárení 
združenia za rok 2017 a schválili 
plán činnosti a rozpočet združe-
nia na rok 2018.

Do diskusie sa zapojil aj prí-
tomný primátor mesta Štefan 

Mestské lesy pozývajú ob-
čanov mesta Spišská Belá na 
3. ročník akcie „Zasaď si svoj 
strom“. Akcia sa bude konať 
dňa 10. 5. 2018 (štvrtok). Zraz 
účastníkov bude o 7.00 hod. 
pri budove mestských lesov na 
Šarpanci. Pre tých, ktorí nemajú 
vlastnú dopravu alebo v prípade 
väčšieho záujmu, zabezpečíme 
autobus, ktorého odchod bude 
o 6.45 hod. z parkoviska pri bu-
dove Dobrovoľného hasičského 

predsedu miestnych rybárov 
Michala Pitoňáka na najbližšie 
4 roky vystriedal Pavol Kuna 
(doterajší podpredseda). Ďalší-
mi členmi výkonného výboru 
(z 15 kandidátov) sa stali Ján 
Šula (ako nový podpredseda), 
Rudolf Frindt (ako staronový 
hospodár), Mária Hrušovská 
(staronový pokladník), La-
dislav Smrek (ako staronový 
tajomník), Ján Britaňák (ako 

staronový člen) a Ľubomír Pav-
ličko (ako nový člen). Novými 
členmi Dozornej rady sa stali 
Peter Miko (predseda), Lukáš 
Heldák a Jozef Štrbák.

Po prerokovaní správy o čin-
nosti a o hospodárení organizá-
cie za rok 2017 prítomní rybári 
schválili návrh rozpočtu a plán 
hlavných úloh organizácie na 
tento rok.  Do dlhej a náročnej 
diskusie sa zapojil aj prítomný 
primátor mesta Štefan Bieľak, 
ktorý rybárom poďakoval za 
ich celoročnú činnosť a zapá-
janie sa do mestských aktivít. 
Keďže sa v diskusii hovorilo 
aj o rybárskej mládeži, tak 
primátor vyzval rybárov, 
aby znovuobnovili činnosť 
rybárskeho krúžku v rámci 
Centra voľného času. Primátor 
upozornil rybárov na možnosť 
využiť aktuálny participatívny 

rozpočet mesta na podanie ne-
jakého zaujímavé občianskeho 
projektu (v minulom roku rybári 
takto realizovali projekt „detský 
rybársky tábor“). Keďže sa dosť 
diskutovalo aj o Belianskom ryb-
níku (ako každoročne), primátor 
mesta sa stretne s novým výbo-
rom ohľadne súčasného režimu 
užívania Belianskeho rybníka a 
vylepšenia doterajšej starostli-
vosti o areál tohto rybníka. Na 
záver primátor mesta vyzval ry-
bárov, aby do začiatku rybárskej 
sezóny vyriešili prevádzkovanie 
bufetu v rybárskom dome, aby 
sa nezopakovala situácia z mi-
nulého roka. Otvorenie rybár-
skej sezóny bude 12. mája, kedy 
budú na Belianskom rybníku 
známe každoročné rybárske 
preteky. V súčasnosti má miest-
na rybárska organizácia 138 
dospelých členov a 27 detí.

Spišskobelianski poľovníci po roku opätovne bilancovali

Bieľak, ktorý poľovníkom poďa-
koval za ich celoročnú činnosť 
(najmä za ochranu lesa a zveri) 
a za zapájanie sa do mestských 
aktivít ako sú Dni mesta alebo 
príprava vlastnej akcie Sväto-
hubertská slávnosť.  Primátor 
mesta sa dohodol s poľovníkmi 
na koordinácii činnosti a úprave 
vzájomných vzťahov medzi 
poľovníkmi a lesníkmi (Lesmi 
Mesta Spišská Belá). Diskutovalo 
sa o aj potrebe prijať zonáciu TA-
NAP-u, čo by uľahčilo ich činnosť 
všetkým subjektom.

Na záver členovia spolku 
prijali 2 čakateľov za riadnych 
členov a tak sa spolok rozšíril na 
súčasných 45 členov.

Spišskobelianski rybári si zvolili nové vedenie

Spoločenská kronika 
VO FEBRUÁRI 2018

• narodili sa: Samuel Simančík, Eliška Šuláková.
• navždy nás opustili: Brejková Katarína vo veku 86 rokov, 

Gnidová Anna vo veku 81 rokov, Kňazovický František vo veku 
79 rokov, Monka Ján vo veku 62 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Žofia Gibláková - 92 rokov, 
Karol Šterbák – 80 rokov, Anna Ulbrichová – 80 rokov, Júlia 
Suchanovská – 75 rokov, František Štefaniak – 75 rokov, Verona 
Galliková – 70 rokov, Veronika Pavličková – 70 rokov, Mária 
Šmindáková – 70 rokov, Božena Šperková – 70 rokov, Margita 
Žrobeková – 70 rokov.

zboru. Potrebné je doniesť si 
vedro na stromčeky a menší 
krompáč pre jednu dvojicu (nie 
motyku). Po ukončení výsadby 
stromčekov bude pre všetkých 
zúčastnených podávané občer-
stvenie. V prípade záujmu Vás 
prosíme o nahlásenie počtu ľudí 
do konca apríla (30. 4. 2018) na 
tel. čísle 0940 426 943. Ak máte 
záujem o zabezpečenie prepra-
vy, nahláste nám to prosíme 
rovnako včasne.

Akcia Zasaď svoj strom 

VÝZVA – pomôžte určiť názov 
novej ulice
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Mesto Spišská Belá v septem-
bri 2017 podalo mikroprojekt 
v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko –Slovensko 
INTERREG V-A 2014 - 2020 
po názvom „Podpora rozvoja 
cykloturistiky v meste Spišská 
Belá“.  Uvedený projekt bol 
podporený a schválený na reali-
záciu. Projekt sa bude realizovať 
v spolupráci s poľským partner-
ským mestom Szczawnica. Hlav-
ným cieľom projektu je ochrana 
a rozvoj prírodného dedičstva v 
slovensko – poľskom pohraničí 
prostredníctvom budovania ce-
zhraničnej infraštruktúry v ob-

Okresný úrad v Prešove 
vyhovel žiadosti Mesta Spišská 
Belá a začiatkom tohto roka 
rozhodol o priznaní majetkovej 
ujmu vo výške 193 296 EUR 
za obmedzenie hospodárenia 
v mestských lesoch. V uvedenej 
sume sú aj náklady za spraco-
vanie podkladov pre uplatnenie 
si tejto ujmu vo výške takmer 
1700 EUR, ktoré zaplatili mesto 
(náklady na znalecký posu-
dok).  Uvedená ujma sa týka 
obmedzenia hospodárenia 
v mestských lesoch nachádza-
júcich sa v národnej prírodnej 
rezervácii Belianske lúky v 5. 
stupni ochrany a v Národnej 
prírodnej rezervácii Pálenica 

Mesto Spišská Belá v sep-
tembri 2017 pripravilo a podalo 
v rámci programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko –Slovensko 
Interreg V-A 2014 - 2020 mikro-
projekt pod názvom „Szczawni-
ca a Spišská Belá – včera a dne-
s“.  Mesto bolo úspešné, projekt 
bol schválený a pripravuje sa na 
jeho realizáciu. Vedúcim partne-
rom projektu je poľské partner-
ské mesto Szczawnica.

Hlavným cieľom projektu 
je využitie kultúrneho a prí-
rodného dedičstva oboch miest 
v prospech ich rozvoja i rozvoja 
slovensko–poľského pohraničia. 
Medzi hlavné aktivity projektu 
v prípade mesta Spišská Belá 
patrí vydanie plnofarebnej obra-
zovej publikácie – Spišská Belá 
vo fotografiách v rozsahu 256 
strán v počte 2 500 ks vo formáte 

Štát zaplatil mestu 193-tisíc EUR za obmedzenie hospodárenia 
v mestských lesoch

v 5. stupni ochrany za obdobie 
rokov 2015 a 2016.

Žiadosť o priznanie tejto 
ujmu vrátane potrebných súvi-
siacich dokumentov pripravili 
Lesy mesta Spišská Belá s.ro. 
a jej riaditeľ (konateľ) Ing. Fran-
tišek Pisarčík, ale podať ju muse-
lo mesto ako vlastník lesa.

Uvedené financie už boli 
uhradené na účet mesta za-
čiatkom marca. Ide o financie, 
ktoré mesto môže použiť na 
akýkoľvek účel (nie sú zo zá-
kona účelovo viazané na žiad-
ny presný účel), nakoľko ide o 
ujmu spôsobenú vlastníkovi 
lesa (mestu), a nie o dotáciu 
určenú pre obnovu lesa. Ale 

podľa vyjadrenia primátora 
mesta Štefana Bieľaka, mesto 
použije tieto peniaze vo výške 
190 tis. EUR výlučne pre potre-
by mestských lesov, najmä na 
obnovu lesa. Mesto postupne 
poskytne tieto financie ako 
účelovú dotáciu z rozpočtu 
mesta pre mestskú spoločnosť 
Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.. O 
ich konkrétnom časovom a vec-
nom použití rozhodne vedenie 
spoločnosti Lesy mesta Spišská 
Belá, ktorá priebežne bude žia-
dať mesto o uvoľnenie potreb-
nej sumy z tejto ujmy. Podľa 
vyjadrenia riaditeľa Lesov 
mesta Františka Pisarčíka, tieto 
financie sa použijú postupne 

v priebehu 2 - 3 rokov. Pre rok 
2018 poslanci mestského zastu-
piteľstva na svojom zasadnutí 8. 
marca už schválili z tejto ujmy 
dotáciu vo výške 50 tis. EUR na 
obnovu lesných porastov.

Mesto bude môcť požadovať 
ujmu za obmedzenie hospodá-
renia v mestských lesoch za iné 
lesné porasty v budúcich rokoch 
dovtedy, kým nebude vyhláse-
ná zonácia na území TANAP-u. 
Potom už požadovanie finančnej 
ujmy natrvalo nahradí platenie 
pravidelného ročného nájomné 
za tie lesné pozemky, na ktorých 
bude obmedzené hospodárenie 
z titulu ochrany prírody (nájom-
né bude mestu platiť štát).

V Sp. Belej sa bude budovať bike park s pumptrackovou dráhou

lasti cykloturistiky – budova-
ním doplnkovej infraštruktúry 
k existujúcim cyklotrasám.

V rámci tohto projektu sa 
budú zrealizovať tieto hlavné 
aktivity:

1./  Úvodný seminár na 
tému „Stav rozvoja cyklotrás v 
slovensko-poľskom pohraničí v 
regióne Tatier“

2./ Bike park s pumptracko-
vou dráhou a príslušenstvom:

2.1  výstavba „pumptracku“ 
pri Belianskom rybníku

2.2  výstavba workoutového 
ihriska pri Belianskom rybníku

3. “Deň na kolesách” – súťaž 

pre cyklistickú verejnosť (usku-
toční sa ako otvárací ceremoniál 
bike parku).

V rámci propagácie tohto 
projektu sa zakúpia 2 nafuko-
vacie brány (na rôzne športové 
a kultúrne podujatia) a vyrobia 
rôzne propagačné predmety.

Pumptracková dráha je 
nový druh dráhy, kde jazdci na 
bicykli, korčuliach, kolobežkách 
alebo skateboardoch, pomocou 
pohybov hore a dolu na dráhe 
„pumpujú“ a tým namiesto 
šliapania do pedálov poháňajú 

kolesá.  Celková dĺžka celej 
naprojektovanej trasy je cca 695 
metrov. Stavba je rozdelená na 
etapy a v rámci tohto projektu 
sa vybuduje prvá funkčná časť 
pumptracku.

Celkový rozpočet tohto mik-
roprojektu je plánovaný na sumu 
58 600 €, pričom mesto získalo 
suma 49 810 € (85 %) z EÚ, zo 
štátneho rozpočtu sumu 5 860 € 
(10 %) a z rozpočtu mesta  2 930 
€ (5 %). Všetky aktivity projektu 
sa majú zrealizovať najneskôr do 
konca tohto roka.

Vydanie knihy o Spišskej Belej 
vďaka spoločnému projektu

A4 s popisom jednotlivých foto-
grafií v 4 jazykových mutáciách 
(SJ, PL, AJ, NJ). V rámci tohto 
projektu sa spracuje aj propa-
gačné video o samotnom meste 
v trvaní cca 5 min a samostatné 
promovideo o Kaštieli Strážky 
a maliarovi L. Mednyanszkom 
a samostatné promovideo o 
J.M. Petzvalovi a Múzeu mo-
dernej optiky v Spišskej Belej. 
A zrealizujú sa aj ďalšie menšie 
aktivity.

Celkový rozpočet projektu 
oboch partnerov predstavuje 
sumu 94 783 €, z toho rozpočet 
pre  Spišskú Belú je vo výške 
44 895 € – z toho financie z EÚ 
– 38 161 € (85 %), štátny rozpočet  
4 489 € (10 %) a spolufinancova-
nie z rozpočtu mesta vo výške 
2 245 € (5 %). Projekt má byť 
ukončený do konca roka 2018.

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 
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Fotografie hodnotila porota v zložení: Nikola Podolinská, Vla-
dimír Hurajt a Antonín Haratyk, s ktorými spolupracujeme aj pri 
organizovaní fotosúťaže Plenér fotografov.

Do 1. kola súťaže (leto) sa zapojilo 5 súťažiacich a do 2. kola 
(jeseň) 6 súťažiacich. Porotcovia vyberali z celkovo 57 fotografií. 
Hodnotili nielen kvalitu samotných fotografií, ale aj ich výpovednú 
hodnotu podľa zadanej témy (detail stebla trávy síce pôsobí efektne, 
no nehovorí nám nič o našom meste).

S radosťou očakávame ďalšie vaše fotografie. Naberte odvahu a 
prihláste sa do ďalších kôl tejto súťaže.

3. kolo – Spišská Belá v zime – fotografie zašlite do 15. 3. 2018
4. kolo – Spišská Belá na jar – fotografie zašlite do 15. 6. 2018

Fotosúťaž Spišská Belá 
v štyroch ročných obdobiach

Túto súťaž vyhlásilo Mesto Spišská Belá v spolupráci s Mú-
zeom Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej, z dôvodu 
zozbierania fotografií pre vydanie novej knihy „Spišská Belá 
vo fotografiách“, ktoré sa tohto roku plánuje. Cieľom je zachy-
tiť Spišskú Belú a život v nej v 4 rôznych ročných obdobiach.
Tému možno zachytiť z rôznych pohľadov – architektúra, príroda, 
kultúra, šport, ľudia, atď.

Súťaž je určená amatérskym, ako aj profesionálnym fotogra-
fom, straším ako 15 rokov. Do súťaže je možné zaslať farebné alebo 
čiernobiele fotografie. Jeden súťažiaci však môže do každého 
kola prihlásiť max. 10 fotografií. V každom kole sa ocení 5 naj-
lepších fotografií a súťažiaci za nich získajú finančnú odmenu:
za 1. miesto – 30 EUR, za 2. miesto – 25 EUR, za 3. miesto – 20 EUR, 
za 4. miesto – 15 EUR, za 5. miesto – 10 EUR. Predstavujeme vám 
výhercov 1. a 2. kola tejto súťaže:

LETO
Súťažiaci  Umiestnenie
Anna Štefaňáková  1.
Matúš Godala  2.
Mária Heldáková  3.
Mária Heldáková  4.
Matúš Godala  5.

JESEŇ
Súťažiaci;  Umiestnenie
Matúš Matava  1.
Matúš Matava  2.
Matúš Matava  3.
Matúš Matava  4.
Milan Cehula  5.

Bocian biely (Ciconiaciconia) 
je jeden z najznámejších vtáčích 
druhov a to predovšetkým pre-
to, že tento veľký vták patriaci 
medzi brodivce, žije v blízkosti 
ľudí, v kultúrnych regiónoch. 
Prechod z prírodného prostredia 
medzi ľudí sa udial pred niekoľ-
kými sto rokmi. Kým sa krajina 
nezačala pretvárať a nevznikli 
ľudské sídla, bociany hniezdili 
v kolóniách lužných lesov. Ľud-
ské obydlia často vznikli práve 
na miestach, kde boli predtým 
bocianie hniezdiská. A tak si 
neskôr bociany začali stavať 
hniezda rovno na komínoch 
domov. Ukázalo sa, že sú pre 
ich hniezdenie bezpečnejšie, 
lebo tam číha menej predáto-
rov a prirodzených hrozieb. Po 
elektrifikácii začali bociany vy-
užívať na stavbu svojich hniezd 
stĺpy elektrického vedenia, s čím 
však prišla nová hrozba. Mláďatá 
počas svojich prvých letov často 

hniezdnej podložke malo pred 
zásahom rozmery: 1,6 m priemer 
a 1,1 m výšku.

Pôvodne bol zámer hniezdo 
len odľahčiť, t. j. znížiť jeho výšku 
na úroveň približne jednej tretiny. 
Počas zásahu sa však vyhodno-
tilo, že zmysluplnejšie bude 
úplné odstránenie pôvodného 
hniezdneho materiálu. Hniezdna 
výstelka obsahovala totiž veľmi 
veľa odpadkov (najmä rôznych 
plastov), ktoré by bránili odte-
kaniu zrážkovej vody z hniezda, 
a tak by dochádzalo k jeho zby-
točnému preťažovaniu. Zároveň 
sa v takýchto prípadoch môžu 
vajíčka alebo maličké bociany 

Mesto Spišská Belá v súla-
de so schváleným zámerom 
znovuobnovenia sochy Milana 
Rastislava Štefánika dalo vypra-
covať pracovný návrh projekto-
vej štúdie na stavebnú úpravu 
parku pri evanjelickom kostole, 
v ktorom bude osadená nová 
socha M. R. Štefánika. Štúdia 
rieši nový podstavec pre sochu, 
osadenie slnečných hodín (nový 
prvok), novú úpravu chodníkov, 

My, členovia klubu seniorov v Sp. Belej, ktorý už vyše 10 rokov sta-
rostlivo vedie p. Mariana Mačáková, by sme sa jej aj prostredníctvom 
Spišskobelianskeho spravodaja chceli poďakovať za jej vysoké pracovné 
nasadenie, úsilie a veľa stráveného času, ktorý venovala a stále venuje 
tomuto klubu. Vďaka jej  výborným organizačným schopnostiam sme 
navštívili a spoznali veľa krásnych miest na Slovensku i v zahraničí. Pra-
videlne navštevujeme kultúrne podujatia a spoločne si vychutnávame 
relax v našej tatranskej prírode. Mnohí starší členovia klubu, by bez nej 
trávili čas zavretí medzi štyrmi stenami a nikdy by sa na toľko zaujíma-
vých miest nedostali. Veríme, že bude stále taká plná elánu a nadšenia, 
že jej vydrží trpezlivosť ďalej s nami spolupracovať a vytvárať pre nás 
príjemné prostredie plné porozumenia a dobrých vzťahov.  

Ďakujeme!

narážali na elektrické drôty a hy-
nuli. Bocianie hniezda teda ľudia 
postupne začali premiestňovať 
z aktívnych stĺpov elektrického 
vedenia na samostatné stĺpy 
v blízkosti pôvodného miesta, 
prípadne vytvárali umelé hniezd-
ne podložky a vykladali ich na 
samostatné stĺpy, aby bociany 
mohli bezpečne vyhniezdiť.

Podobne to bolo aj s vytvore-
ním samostatne stojacej hniez-
dnej podložky na Továrenskej 
ulici v Spišskej Belej. V priebehu 
približne dvadsiatich rokov 
existencie tohto hniezda, ho však 
bociany vystavali do značných 
rozmerov. Správa Pieninského 
národného parku v spolupráci 
s Mestom Spišská Belá realizo-
vala preto dňa 14. 3. 2018 úpravu 
tohto hniezda z dôvodu bezpeč-
nosti. Hniezda bocianov sú po ro-
koch veľmi ťažké a s preťažením 
sa spája riziko pádu. Predmetné 
hniezdo na samostatne stojacej 

podchladiť. Obsah odstránenej 
hniezdnej výstelky mal váhu až 
650 kg. Prázdna podložka hniez-
dneho koša na Továrenskej ulici 
sa následne vyplietla vŕbovým 
prútim a hniezdo je pripravené 
na prílet bocianov, ktorý je oča-
kávaný koncom marca.

Bocianom sa v Spišskej Be-
lej darí aj z dôvodu blízkosti 
zamokrených plôch, ktoré sú 
lovnými teritóriami pre bociany. 
Priamo v meste sa nachádzajú 
štyri hniezda, z ktorých jedno 
bolo postavené bocianmi len 
v minulom roku. V Strážkach je 
tiež jedno hniezdo na samostatne 
stojacej hniezdnej podložke.

Úprava hniezda bociana bieleho na Továrenskej ulici

Návrh štúdie na úpravu parku
nové verejné osvetlenie a ďalšie 
terénne úpravy vrátane zásahov 
do verejnej zelene. Predmetnú 
štúdiu prerokovalo mestské za-
stupiteľstvo v Spišskej Belej na 
svojom zasadnutí dňa 8.3.2018 
a vzalo ju na vedomie.  Štú-
dia je v prílohe tohto článku. 
K pracovnému návrhu štúdie 
je možné zaslať pripomienky 
na adresu:  jneupauerova@spis-
skabela.sk do 31. 3. 2018.

Poďakovanie 
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Zápis do 1. ročníka oboch základných škôl v Spišskej Belej pre školský rok 2018/2019  sa uskutoční v dňoch 3. – 4. apríla 2018.
• ZŠ J. M. Petzvala na Moskovskej ulici č. 20 v čase od 14. 30 – 17. 30 hod.
• ZŠ M. R. Štefánika v budove školskej jedálne na Štefánikovej ulici č. 39 v čase od 14. 30 – 17. 00 hod.

Povinnosťou rodičov je zapísať dieťa na niektorú základnú školu ak dovŕši šesť rokov do 31. 8. 2018.
K zápisu je potrebné doniesť: – rodný list dieťaťa
  – preukaz poistenca dieťaťa
  – preukaz totožnosti zákonného zástupcu
  – 10 € na zakúpenie predpísaných zošitov
Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. PRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA JE NA ZÁPISE NEVYHNUTNÁ!
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný 

zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu. Ak sa dieťa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť zápisu v stanovenom termíne, zápis sa 
môže uskutočniť vo vopred dohodnutom inom termíne. Rodičia môžu dieťa zapísať len na jednu školu!

Viac informácii nájdete aj na: www.spisskabela.sk – Zápis detí do 1. ročníka základnej školy
  www.zsstefsbela.edupage.org, t. č.: 0911 221 930, 052/459 13 85
  www.zspetzvalaspisskabela.edupage.org, t. č.: 052/458 17 52

Mesto Spišská Belá si v roku 
2018 pripomína 110. výročie 
úmrtia Samuela Webera, evan-
jelického kňaza, vý- znamného 
spišského historika, zakladate-
ľa viacerých spolkov v Spišskej 
Belej a autora prvej monografie 
o Spišskej Belej. Pri tejto príle-
žitosti vám počas celého roka 
2018 prinášame aj prostredníc-
tvom fotografií pohľad na jeho 
pútavý život a dielo. Viac o tejto 
fascinujúcej osobnosti sa dozvie-
te na stránkach mesta Spišská 
Belá www.spisskabela.sk.

Veľký význam pre Spiš ako 
aj samotnú Spišskú Belú mala 

Zo života Samuela Webera
jeho aktívna činnosť v spolkoch 
a inštitúciách. Zvolený bol za 
predsedu Spišského spolku 
evanjelických farárov. Patril k 
vedúcim predstaviteľom Uhor-
ského protestantského spolku a 
Uhorského evanjelického literár-
neho spolku. Patril medzi členov 
Municipiálneho výboru Spišskej 
župy, mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Belej, zakladajúcim 
členom Uhorského karpatské-
ho spolku, Uhorskej historickej 
spoločnosti, Spišského dejepis-
ného spolku, Spolku spišských 
učiteľova vedúcim botanického 
oddelenia Karpatského múzea 

v Poprade. V Spišskej Belej sa 
Samuel Weber pričinil o založe-
nie viacerých spolkov. Založil 
ženský a mládežnícky spolok, 
Beliansky spevokol, podieľal 
sa na vzniku dobrovoľného 
hasičského spolku, ktorého 
bol predsedom a Belianskeho 
svojpomocného spolku. Vďaka 
nemu vznikla aj tabaková tová-
reň. Bol veľkým propagátorom 
turistiky v Tatrách. Zároveň bol 
aj spoluzakladateľom hospo-
dárskeho kasína, ktorého bol 
predsedom a vyvíjal bohatú 
organizátorskú a prednáškovú 
činnosť.

Informácie k zápisu detí do základných škôl v Spišskej Belej

ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej ponúka:

skvalitňovanie vyučovacieho procesu realizovaním projektov
aktívne a inovatívne vyučovanie s využitím IKT – v špecializova-
ných odborných učebniach (jazykové laboratóriá, počítačová 
učebňa vybavená notebookmi, ďalšie počítačové učebne, au-
diovizuálne učebne, chemicko-fyzikálne laboratórium, školská 
knižnica vybavená IKT)
zážitkové vyučovanie prostredníctvom interaktívnych tabúľ vo 
všetkých triedach
vyučovanie cudzieho jazyka už od 1. ročníka
možnosť navštevovať školský klub detí s činnosťou od 6.30 h
veľkú telocvičňu s  moderným telovýchovným náradím, náčiním 
a relaxačnými stavebnicami
školské ihrisko s umelou trávou
meteorologickú stanicu a jazierko na pozorovanie prírodných 
javov
každoročne Deň otvorených dverí (stretnutie rodičov, učiteľov 
a priateľov školy)

ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej ponúka:

anglický jazyk od 1. ročníka
triedu vybavenú s 20 tabletmi 
vyučovanie informačných technológií 
bohatú krúžkovú činnosť 
stravovanie v školskej jedálni 
zmodernizované priestorov školy 
inovačné prvky alternatívneho vyučovania
rannú a popoludňajšiu starostlivosť o deti v Školskom klube 
detí 
vyučovanie v triedach plne vybavenými modernou didaktickou 
technikou
 zapájanie žiakov do obvodových, okresných, krajských a celo-
slovenských súťaží 
zapájanie do projektov, ktoré zveľaďujú prostredie školy a vedú 
žiakov k samostatnosti, zručnostiam a kreativite
príjemnú atmosféru a profesionálny prístup učiteľov k žiakom 

Aktivity našej školy môžete sledovať na web stránke: 
www.zsstefsbela.edupage.org

Do školského obvodu patria tieto ulice: Zimná, Štefánikova, Letná, 
Novomeského, kpt. Nálepku, Osloboditeľov, Partizánska, Petzva-
lova, Slnečná, Gen. Svobodu, Tatranská, Továrenská, Družstevná 
a Detský domov Továrenská ulica

Spádová obec: Bušovce
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Skrátená správa z činnosti mestskej knižnice
Mestská knižnica v Spišskej Belej poskytovala v roku 2017 okrem 

výpožičky literatúry svojim čitateľom aj služby rôzneho charakteru, 
ako poskytovanie informácii návštevníkom knižnice, umožňovanie 
prístupu na internet, sprostredkúvala literatúru cez medziknižnič-
nú výpožičnú službu a usporadúvala zaujímavé akcie zamerané na 
propagáciu knižnice a čitateľnosti kníh. Svoj knižničný fond rozšírila 
v roku v roku 2017 o celkovo 811 titulov rôznorodého zamerania. 
V knižnom fonde knižnice sa momentálne nachádza 25 279 zväz-
kov. V I. štvrťroku 2017 bolo ukončené spracovanie knižničného 
fondu, to znamená, že všetky zväzky – 25 279 ks sú elektronicky 
spracované a opatrené čiarovým kódom.

Knižnicu navštívil v roku 2017 približne rovnaký počet návštev-
níkov ako v predchádzajúcom roku 2016 (5098 návštevníkov).  Z cel-
kového počtu 5 062 návštevníkov, malo 2 105 osôb záujem o inter-
netové služby. Za uplynulý rok vypožičala knižnica 17 121 titulov. 
V spolupráci s MŠ a ZŠ usporiadala knižnica informatickú výchovu 
pre deti a mládež. Obsahom hodín bola informácia (v závislosti od 
vekovej kategórie) o využívaní bibliografií, slovníkov, oboznámenie 
s pojmom rešerš a literárnymi osobnosťami nášho regiónu. Pre 
žiakov ZŠ sa uskutočnilo v priestoroch knižnice dramatizované čí-
tanie s Tiborom Hujdičom na podujatí „Deťom, len tak pre radosť“. 
Knižnica sa zapojila aj do májového čitateľského maratónu, ktorý 
sa konal na celom území SR a zapojilo sa do neho v Spišskej Belej 
183 čítajúcich účastníkov. V roku 2017 usporiadala knižnica celkom 
65 podujatí s 1 506 účastníkmi. Knižný online katalóg sprístupnený 
na www.kniznica.spisskabela.sk zaznamenal 1 053 vstupov 6 201 
zadaných otázok.

Múzeum Dr. Michala Greisigera, ktoré sa nachádza na prízemí 
budovy mestskej knižnice, navštívilo v minulom roku 186 návštev-
níkov. Celé znenie správy nájdete na www.spisskabela.sk

Skrátená správa o činnosti Správy športových, rekreačných 
a oddychových zariadení mesta Spišská Belá za rok 2017

Správa športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta 
Spišská Belá je organizačne súčasťou štruktúry mesta (mestského 
úradu) od februára 2012. Jej cieľom je zabezpečiť komplexnú pre-
vádzku (správu a údržbu) nižšie uvedených zariadení mesta a tak 
zabezpečiť prevádzkovanie týchto zariadení na požadovanej kvali-
tatívnej úrovni pre obyvateľov mesta Spišská Belá, ale aj pre širokú 
verejnosť z blízkeho okolia.

1.  Správa futbalového štadióna
Počas roka okrem domácich futbalistov využívali futbalový 

štadión aj iné kluby najmä počas zimnej prípravy (január – marec). 
Z prenájmu hracej plochy sme do rozpočtu mesta získali príjem cca 
1000 EUR za rok 2017. V roku 2017 sa na futbalovom štadióne vykonali 
údržby rôzneho charakteru: Opravy oplotenia – sietí poškodených sil-
ným vetrom; pravidelná údržba trávnika – zametanie granulátu – 4x 
mesačne; komplexná údržba umelého trávnika; vyčistenie trávnika 
a dosypanie granulátu; kosenie a zametanie okolia; údržba celej bu-
dovy štadiónu. Na futbalovom štadióne sa zabezpečovali aj akcie pre 
mesto a školy (kopanie 11-tok, zápas kňazov, challangeday, atď.)

2.  Správa hokejového ihriska na Tatranskej ulici
V roku 2017 sa vykonala nasledovná údržba: výmena oplotenia 

a ochranných sietí areálu a bežná údržba budovy.
3.  Správa športového areálu Moskovská
V roku 2017 sa vykonala bežná údržba celého areálu.
4.  Správa malého viacúčelového ihriska na Tatranskej ulici
V roku 2017 sa vykonala len bežná údržba celého areálu.
5.  Správa mestských verejných detských ihrísk (Mierová, Druž-

stevná, Moskovská)
V roku 2017 sa vykonala komplexná modernizácia detského 

ihriska na Mierovej ulici.

Skrátené výročné správy o činnosti mestských organizácií 
v roku 2017

6.  Správa Cyklotrasy Spišská Belá – Tatranská Kotlina
V roku 2017 sa vykonala pravidelná bežná údržba.
7.  Správa oddychovej zóny Beliansky rybník
V roku 2017 sa vykonala okrem pravidelnej bežnej údržby aj na-

sledovná údržba: výmena dosiek na móle pri rybárskom dome, kom-
plexná modernizácia detského ihriska.

8.  Futbalové ihrisko v Strážkach
V roku 2017 sa vykonala bežná údržba celého areálu. Práce boli 

zabezpečené aj v spolupráci s MOS.
Celé znenie správy nájdete na www.spisskabela.sk

Skrátená správa o činnosti Denného centra (Klub dôchodcov) 
Spišská Belá za rok 2017

Členskú základňu Denného centra tvorilo v roku 2017 63 členov, 
z toho 55 žien a 8 mužov (v roku 2016 to bolo 53 členov). Členovia 
Denného centra boli v roku 2017 mimoriadne aktívni na poli kultúr-
no-spoločenskom. V rámci spoločenských akcií usporiadali členovia 
centra fašiangovú veselicu, či rôzne iné tematické posedenia. Spo-
ločne vycestovali seniori aj mimo územia mesta a navštívili divadlo 
v Spišskej Novej Vsi, Mariánsku horu v Levoči, koncert v Poprade, 
v prešovskom Solivare a pod., či organizovali výlet na Hrebienok.

V priestoroch centra bola zriadená výpožičná služba, ktorá umož-
ňuje členom vypožičiavať si časopisy, magazíny, záujmové príručky, 
dokumenty a knihy. Denné centrum už 6 rokov aktívne spolupracuje 
s Denným centrom v Podolínci a tento rok nadviazali spoluprácu so 
Zariadením pre seniorov a zariadením opatrovateľskej služby „Ná-
ruč“ v Kežmarku.
Členovia Denného centra spolupracujú aj s inými organizáciami 

a inštitúciami v meste – mládežníckym Faceclubom, mestskou polí-
ciou, základnými školami, či múzeami.

Denné centrum sa aktívne spolupodieľalo aj pri akciách orga-
nizovaných mestom Spišská Belá a mestskými spolkami– Spišský 
zemiakarský jarmok, Belianske Vianoce, Beliansky majáles, či 
Kaštieľne hry. 

Celé znenie správy nájdete na www.spisskabela.sk

Skrátená správa o činnosti RTIC
V roku 2017 navštívilo Regionálne turistické a informačné cen-

trum (RTIC) v Spišskej Belej celkovo 2 342 návštevníkov (v roku 
2016 to bolo 1 953 návštevníkov), z toho 2 058 slovenských a 284 
zahraničných. Najväčší počet návštevníkov, najmä zo zahraničia bol 
zaznamenaný v letnej turistickej sezóne, v mesiacoch apríl až sep-
tember. Tak ako v celoslovenskom meradle, aj u nás tvorili gro týchto 
návštev turisti z Česka a Poľska. Po informácie si do RTIC prišli aj 
Nemci, Maďari, Rakúšania, Angličania, Rusi, Ukrajinci, Holanďania, 
Američania, Izraelčania, či Rumuni.

Návštevníci RTIC sa prioritne zaujímali o informácie späté s mes-
tom Spišská Belá a teda o Múzeum J. M. Petzvala, SNG Kaštieľ Strážky, 
či Beliansku cyklotrasu, ďalej to boli informácie o Belianskej jaskyni, 
či našom bezprostrednom okolí a okolí Vysokých Tatier. Spomedzi 
propagačných materiálov bol najväčší záujem o brožúry o meste, 
Belianskych Tatrách a cyklotrasách v okolí. Z knižných publikácií 
bol stály dopyt po knihách s tematikou mesta (monografia mesta, 
J.M. Petzval, S. Weber), či novovydanej publikácii Spiš z neba a J. M. 
Petzval –Kúzelník spod Kahlenbergu.

Celé znenie správy nájdete na www.spisskabela.sk

Skrátená správa z činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby 
(ZOS) v Strážkach za rok 2017

Zariadenie opatrovateľskej služby je v zriaďovaterskej pôsob-
nosti Mesta Spišská Belá s kapacitou 10 miest od roku 2003. Za-
riadenie je samostatnou rozpočtovou organizáciou Mesta Spišská 
Belá bez právnej subjektivity. V roku 2017 mala služba nepretržitú 
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prevádzku 365 kalendárnych dní, obsadené boli všetky miesta. 
Priemerný vek klientov zariadenia bol v roku 2017 83 rokov.
Hlavnou prioritou ZOS je vytvorenie náhradného domova pre seni-
orov, kde sú vytvorené podmienky pre dôstojný život aj zdravotne 
postihnutým seniorom, vytvorenie príjemnej rodinnej atmosféry, vzá-
jomnej dôvery a porozumenia i poskytovanie komplexnej starostli-
vosti o klienta. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc 
pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 
sociálna rehabilitácia, 24-hod. opatrovateľská a ošetrovateľská činnosť 
a iné. Život seniorov v ZOS nie je stereotypný a jednotvárny. Zamest-
nanci ZOS ho vypĺňajú širokou paletou činnosti, aby sa aj senior cítil 
potrebným a užitočným a aby sa vytváral priestor na sebarealizáciu 
jednotlivca. V zariadení je k dispozícii malá knižnica a spoločenská 
miestnosť.

Do zariadenia prichádzal pravidelne kňaz vysluhovať sviatosť 
zmierenia a slúžiť svätú omšu podľa želania klientiek.  Taktiež často 
prijali návštevy detí z detského domova a špeciálnej základnej ško-
ly. Veľkej obľube sa teší spolupráca s miestnou komunitou seniorov 
v Strážkach a belianskym Klubom dôchodcov.

Priebežne celý rok je vyplnený širokou paletou činností – fašiango-
vé stretnutie dôchodcov mesta, oslava Dňa matiek, oslavy narodenín 
všetkých klientov ZOS, posedenia pri grilovaní, či varenie kotlíkové-
ho gulášu. Niektorí klienti sa zúčastnili koncertu Odstráňme bariéry 
v Poprade.

Celé znenie správy nájdete na www.spisskabela.sk

Skrátená správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017
Mestská polícia v Spišskej Belej v hodnotenom období plnila 

úlohu poriadkového útvaru pri zabezpečovaní mestských vecí ve-
rejného poriadku, ochrany životného prostredia, ochrany majetku 
mesta a občanov, plnila úlohy vyplývajúce zo VZN mesta a úlohy 
rozhodnutím primátora mesta.

Kamerový monitorovací systém (KMS) v Spišskej Belej disponoval 
ku koncu roka 2017 celkovo 30 kamerami, ktoré monitorujú verejné 
priestranstvá (5 otočných a 25 stacionárnych). Od zavedenia monito-
rovania verejných priestranstiev sa podarilo MsP zachytiť niekoľko 
prípadov poškodzovania mestského, ako aj súkromného majetku ob-
čanov mesta. Jednalo sa o poškodzovanie dopravných značiek, poško-
dzovanie odpadkových košov, znečisťovanie verejného priestranstva, 
požívanie alkoholu na verejne prístupných miestach, poškodzovanie 
stromčekov, poškodzovanie palisád, poškodzovanie elektrickej roz-
vodnej skrine, ublíženia na zdraví, vykonávanie telesnej potreby na 
verejnom priestranstve, výtržníctvo, sprejerstvo, neoznámenie neho-
dy po poškodení vozidla a následný útek páchateľa z miesta a pod. 
V priebehu roka spolupracovali pracovníci MsP niekoľkokrát s prí-
slušníkmi Policajného zboru, ktorí pri šetrení rôznych dopravných ne-
hôd, krádeží osobných motorových vozidiel, neoprávnených výberov 
z bankomatov, taktiež pri riešení týchto prípadov nahliadli do KMS.
Za rok 2017 bolo kamerovým bezpečnostným systémom zaznamena-
ných 413 priestupkov. Počas celého roka príslušníkom MsP, prevaž-
ne počas víkendových zmien, vypomáhali aj členovia občianskych 
hliadok, kde takýmto spôsobom je možné vytvoriť dve samostatné 
hliadky. Takáto forma pomoci sa taktiež osvedčila pri zabezpečova-
ní verejného poriadku počas konaní kultúrno – spoločenských akcií 
organizovaných mestom Spišská Belá (Majáles, Dni mesta, Kaštieľné 
hry, Zemiakarský jarmok, Silvester a pod).

Od leta 2011 je na oddelení MsP vytvorená aj cyklohliadka. V prie-
behu roka 2017 bolo vykonaných 14 cyklohliadok a celkovo tak bolo 
odjazdených 609 km.

V roku 2017 boli vykonané testy z telesnej prípravy v zmysle 
organizačného poriadku.

MsP úzko spolupracovala s OO PZ Spišská Belá, Ždiar, zároveň 
aj miestnymi spolkami ako Mestský poľovný spolok „Poľana“ a MO 
slovenského rybárskeho zväzu.

Preventívna činnosť bola zameraná najmä na cieľové skupiny aký-
mi sú predovšetkým deti a mládež, ale tiež starší občania. V roku 2017 
v mesiacoch február až apríl bola miestnym FACE klubom Mestská 

polícia spolu s hasičmi a záchranármi prizvaná k spolupráci na pro-
jekte ,,Bezpečne insideout“. Projekt sa realizoval pomocou prednášok, 
ktoré prebiehali formou živých knižníc. Celkovo bolo vykonaných 
18 živých knižníc a zúčastnilo sa ich dohromady 150 detí. Cieľom 
projektu bolo zvýšiť bezpečnosť v našom meste a zároveň aktivovať 
deti, aby sa oni sami stali tvorcami bezpečnejšieho mesta. V miestnom 
klube dôchodcov sa konali prednášky na tému ,,Nedajte šancu zlode-
jom“ a ,,Byť videní“. Pre materskú školu bola vykonaná prednáška 
na tému ,,Bezpečne na ceste“, ktorej sa zúčastnilo 70 detí.

Celé znenie správy nájdete na www.spisskabela.sk

§ 47 § 49 § 50 § 22 VZN Ostatné Spolu

1

Celkový počet 
zistených 
priestupkov 
vlastnou činnosťou

22 4 29 375  94 39 563

2

Celkový počet 
oznámených 
priestupkov na 
útvar obecnej 
polície

12 7 23 4 15 6 67

3
Celkový počet 
uložených 
priestupkov

 4 2 1 8  6 2 23

4
Celkový počet 
odložených 
priestupkov

 1 0 10 4  0 1 16

5
Celkový počet 
odovzdaných 
priestupkov 

0 0 10 0 1 0 11

6

Celkový počet 
oznámených 
priestupkov 
príslušnému orgánu

0 3 5 11 17 17  53

 

7

Celkový počet 
priestupkov 
prejednaných 
v blokovom konaní

 25  5 26 305  64  15 440

Výška fi nančnej 
hotovosti (€) 164 78 207 3695 333 103 4580

8

Celkový počet 
priestupkov 
prejednaných 
v blokovom konaní 
vydaním bloku na 
pokutu nezaplatenú 
na mieste

0 0 0 41 0 0 41

Výška fi nančnej 
hotovosti (€) 0 0 0 715 0 0 715

9 Vyriešené 
napomenutím 4 1 0 10 21 10 46

10 Sumár priestupkov 34 11 52 379 109 45 630

Prehľad priestupkov za rok 2017

Priebeh priestupkovosti od r. 2013 do r. 2017
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Dňa 14. marca 2018 prijal 
v dopoludňajších hodinách 
primátor mesta Štefan Bie-
ľak jubilantov, ktorí sa dožili 
v posledných troch mesiacoch 
okrúhleho alebo vysokého jubi-
lea. V obradnej sieni mestského 
úradu sa na túto počesť zišlo 34 
oslávencov. Každému z jubilan-
tov osobitne zablahoželal k na-
rodeninám a zároveň odovzdal 
finančný dar a kyticu kvetov. Na 
záver si všetci prítomní štrngli 
na zdravie s čašou vína a spo-
ločne zaspievali s belianskou 
skupinou Belan „Živio.“ Hneď 

popoludní sa konal slávnostný 
obrad aj pre 18 najmladších 
občiankov mesta Spišská Belá. 
Primátor odovzdal rodičom 
novonarodených detí finančný 
dar a kyticu kvetov. Zároveň 
im poprial veľa zdravia, lásky 
a radostných chvíľ strávených 
s ich ratolesťami. O pekný 
program počas obradu prijatia 
novonarodených detí sa posta-
rali mažoretky z Centra voľné-
ho času pod vedením Zuzany 
Knapíkovej a žiaci ZŠ M. R. Šte-
fánika pod vedením p. učiteľky 
Beaty Gotzmanovej.

Prijatie jubilantov 
a novonarodených detí

Zanda a Valentin na hodine 
angličtiny v ZŠ J.M. Petzvala

V našom živote stretávame mnoho zaujímavých ľudí. Každé 
stretnutie s človekom, ktorý sa od nás aspoň trošku odlišuje či už 
svojím spôsobom zmýšľania alebo materinským jazykom, v nás 
vyvoláva akúsi zvedavosť a prirodzenú túžbu dozvedieť sa o ňom 
viac. A táto túžba je ešte silnejšia, ak človek, s ktorým sa rozprávame, 
pochádza zo zahraničia. V mysli sa nám vynorí množstvo otázok, 
a tak sa pýtame, zisťujeme a snažíme sa dozvediať čo najviac. 

 Inak to nebolo ani 7. 3. 2018, keď ZŠ J. M. Petzvala už po dru-
hýkrát navštívili dvaja milí dobrovoľníci zo zahraničia – Zanda 
a Valentin. V spolupráci s FACE CLUBOM  a predmetovou komi-
siou cudzích jazykov pripravili pre žiakov ôsmeho ročníka ďalšiu 
zážitkovú hodinu, počas ktorej sa žiaci pýtali a zisťovali všetko, čo 
ich zaujímali o Lotyšsku, z ktorého pochádza Zanda, a Nemecku, 
odkiaľ prišiel Valentin. 

 Celá hodina sa niesla vo veľmi priateľskej a príjemnej atmosfére. 
Obaja zahraniční hostia si na začiatok pripravili stručné prezentácie 
o svojej krajine. Nasledovala voľná diskusia a Zanda s Valentinom 
odpovedali  nielen na otázky týkajúce sa ich domoviny, ale aj na to, 
čo robia vo svojom voľnom čase, či im chutí slovenská kuchyňa, ako 
trávia svoj čas na Slovensku, čo ich v našej krajine najviac potešilo/ 
prekvapilo/ zaskočilo, čo si myslia o slovenskej hudbe a pod.

 Takéto spestrenie vyučovacej hodiny neprinieslo žiakom len 
možnosť stretnúť nových zaujímavých ľudí z rôznych kútov sveta, 
ale zároveň to bola výborná možnosť precvičiť si svoje komunikačné 
zručnosti z angličtiny, keďže ani Zanda, ani Valentin nerozprávajú 
po slovensky. Za milú návštevu, zaujímavé prezentácie a obohatenie 
vyučovania veľmi pekne ďakujeme.   Mgr. Michaela Česánková

Mesto Spišská Belá informuje obyvateľov mesta, že počas 

štvrtka 5. 4. 2018 

prebehne mobilný zber nebezpečných odpadov. 
Včas ráno je potrebné vyložiť pred domy komunálny odpad 

z domácností s obsahom škodlivých látok (odpadové 
náterové hmoty, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory, 

vyradené chladničky, či elektrospotrebiče). 

Zároveň oznamujeme, že počas 

piatka 6. 4. 2018 a soboty 7. 4. 2018 

budú kvôli zberu objemnému odpadu pristavené 
na zaužívaných miestach veľkoobjemové kontajnery. 

Nebezpečný odpad je zakázané vkladať do pristavených 
kontajnerov! Navyše dôsledne žiadame obyvateľov, 
aby tzv. zelený odpad (konáre, kríky...) neukladali do 

veľkoobjemových kontajnerov, ale aby ho uložili vedľa nich. 
Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. 

Viac informácií získate na tel. čísle 052/468 05 24 
a na odpady@spisskabela.sk 

JARNÉ UPRATOVANIE 
V SPIŠSKEJ BELEJ

Mesto Spišská Belá zavádza 
od 1. apríla 2018 tzv. vrecový 
zber triedeného odpadu na úze-
mí mesta. Dôvodom opätovného 
zavedenia tohto spôsobu zberu 
triedeného dopadu je fakt, že 
mestu a zberovej spoločnosti 
Mestský podnik Spišská Belá, 
s. r. o., sa podarilo so spoločnos-
ťou ENVI-PAK a. s. zabezpečiť 
finančné prostriedky aj na tento 
systém zberu. Ale rovnako tým 
dôvodom boli opakujúce sa po-
žiadavky obyvateľov mesta na 
znovuzavedenie vrecového 
systému.   

K zrušeniu vrecového sys-
tému sa pristúpilo po rôznych 
analýzach a opakovaných dis-
kusiách aj na úrovni vedenia 
mesta a poslancov mestského 
zastupiteľstva od 1. januára 
2018. Dôvodom pre zrušenie 
bolo, že tento spôsob zberu bol 
dlhodobo neefektívny -  nízka 
zapojenosť obyvateľov do tohto 
systému (menej ako 5 %) a vy-
soké náklady na udržanie tohto 
systému. Napriek tomu, že od 

Znovuzavedenie vrecového 
zberu triedeného odpadu

januára tohto roku mesto dopl-
nilo nejaké ďalšie stojiská s 1100 
litrovými kontajnermi na triede-
ný zber (na niektorých uliciach), 
aj naďalej boli a sú požiadavky 
na znovuzavedenie vrecového 
systému. 

V snahe neodradiť tých, 
ktorí doposiaľ separovali odpad 
vďaka systému vrecového zbe-
ru (z domácností z rodinných 
domov) a aj vďaka získaniu 
dostatočných finančných zdro-
jov sa opätovne zavádza od 
1. apríla vrecový systém. Ale 
zároveň mesto vyzýva  svojich 
obyvateľov, aby viac triedili 
komunálny odpad a tak viac 
využívali uvedený vrecový sys-
tém s odvozom priamo spred 
rodinných domov v určených 
termínoch, aby sa tak predišlo 
neskorších opätovným úvahám 
o rušení tohto systému. Určite je 
komfortnejšie mať zabezpečený 
odvoz triedeného odpadu spred 
rodinného domu, ako ho nosiť a 
vkladať do kontajnerov v sepa-
račných (zberných) miestach. 
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K dejinám Spišskej Belej neod-
mysliteľne patria mnohé spolky 
a združenia, ktoré si v našom 
meste dodnes udržujú tradíciu. 
Jedným z takýchto spolkov bol 
aj Dobrovoľný hasičský spolok 
(dnes Dobrovoľný hasičský zbor, 
ďalej len DHZ), ktorý vznikol 
v marci 1878 s hlásaným heslom 
Na slávu Bohu a pomoc blíž-
nemu. Prvotný názvov spolku 
znel „Belaerfreiwillige Feu-
erwehr – Belianske dobrovoľné 
hasičstvo.“ Jedným z iniciátorov 
jeho založenia bol aj evanjelický 
farár Samuel Weber, jedna z naj-
výraznejších osobností Spišskej 
Belej (V tomto roku si zároveň 
pripomíname 110. výročie úmr-
tia Samuela Webera). Ešte v tom 
istom roku si 67 členov novozalo-
ženého spolku od mesta prevzalo 
prvú hasičskú výzbroj a finančný 
dar 300 zl. Do roku 1880 boli be-
lianski hasiči vyzbrojení piatimi 
riadnymi a piatimi ručnými 
striekačkami a dvoma vozmi. 
Od svojho vzniku patril medzi 
najaktívnejšie spolky, pretože 
okrem svojej hlavnej činnosti sa 
vo veľkej miere spolupodieľal 
na tvorbe kultúrneho a spolo-
čenského života v meste. Počas 
dlhých rokov svojho pôsobenia 
pravidelne organizovali čle-
novia zboru tanečné zábavy, 
pôsobili v ochotníckom divadle, 
konali osvetové prednášky 
o ochrane pred požiarmi a mali 

predsedom belianskeho DHZ 
Maroš Vaverčák. Členovia DHZ 
sa pravidelne zúčastňujú na regi-
onálnych a národných súťažiach 
a ich akcie organizované v mes-
te Spišská Belá sa tešia veľkému 
záujmu a obľube. Patri k ním 
Svätofloriánska slávnosť, Želez-
ný hasič, Regionálne hasičské 
preteky o Pohár primátora mes-
ta či Prúdnička Cyrila Kováčika.

Dobrovoľnému hasičskému 
zboru v Spišskej Belej a jeho 
členom prajeme mnoho ďalších 
úspešných rokov aktívneho 
fungovania a ďakujeme za dote-
rajšiu užitočnú a obetavú prácu 
v prospech dobrého mena nášho 
mesta. Obrovské ĎAKUJEME 
všetkým bývalým i súčasným 
členom za to, že tvoríte už 140 
rokov dejiny Spišskej Belej!

Pre viac informácií o histórii 
i súčasnosti zboru navštívte 

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Belej si pripomína 
140. výročie svojho založenia

aj svoju vlastnú dychovú hudbu.
Prvý veľký požiar, pri ktorom 
zasahovalo belianske mužstvo 
DHZ, sa odohral v júli 1882 
v Spišskej Belej. Večer o 21.00 
hod. zaznel signál Horí… Ale 
aj napriek energickému zásahu 
hasičov zhorelo 65 obytných do-
mov. Suchota v r. 1904 zapríčinila 
niekoľko požiarov stodôl a v tom 
istom roku bol potrebný zásah 
DHZ aj pri požiari Kleinbergero-
vej továrne na výrobu likérov. V r. 
1920 zasahoval beliansky DHZ aj 
pri veľkom požiari v Ľubici a pri 
požiari kupoly evanjelického 
kostola v Kežmarku. Do r. 1922 
zasahoval DHZ pri hasení 170 
požiarov, z toho 39 bolo v Spiš-
skej Belej a zvyšok v okolí.

V súčasnosti má DHZ v Spiš-
skej Belej 75 členov, z toho 45 
mužských, 15 ženských a 15 
žiackych členov. Od r. 2010 je 

www.spisskabela.sk. A na čo sa 
môžete tešiť pod taktovkou DHZ 
už tento rok?

• 29. apríl bude patriť v Spiš-
skej Belej hasičom a to vďaka Svä-
tofloriánskej slávnosti hasičov, na 
ktorej si pripomenieme aj 140. vý-
ročie založenia zboru.  Slávnosť 
otvorí svätofloriánska svätá omša 
v rímskokatolíckom kostole sv. 
Antona Pustovníka. Kroky sláv-
nostného sprievodu sa presunú 
aj do evanjelického kostola, kde 
si hasiči pripomenú pamiatku 
Samuela Webera. Poobede sa 
otvoria dvere hasičskej zbrojni-
ce pre verejnosť, kde na vás bude 
čakať bohatý program.

• 20. mája sa na vás naši 
dobrovoľní hasiči tešia na Be-
lianskom majálese, kde vás radi 
povozia na Belianskom rybníku 
vo svojom hasičskom nafukova-
com člne.

• 2. júna, počas osláv Dní mes-
ta, je pre vás pripravená divácky 
obľúbená silová súťaž Železný 
hasič.

• 3. júna, počas osláv Dní mes-
ta, nás čaká jubilejný 26. ročník 
hasičských pretekov O putovný 
pohár primátora mesta Spišská 
Belá. 

• 17. júna si hasiči pripome-
nú 110. výročie úmrtia Samuela 
Webera, zakladateľa zboru

• 8. septembra prebehne 
detská regionálna hasičská sú-
ťaž Prúdnička Cyrila Kováčika

V Spišskej Belej sa 3. mar-
ca 2018 uskutočnil 17. ročník 
mariášového turnaja, ktorý bol 
zároveň 2. kolom Tatranskej 
mariášovej ligy. 

V Belanskej vinárni sa stretlo 
59 hráčov mariášu z Liptova, 
Vysokých Tatier, Spiša i Šari-
ša, ktorí sa rozhodli zabojovať 
o Pohár primátora mesta. 
Mariášový turnaj otvoril už 
tradične svojim príhovorom 
primátor Spišskej Belej Štefan 
Bieľak. Tohtoročný Mariášový 
turnaj v Spišskej Belej, ako aj 
uplynulý rok, pozitívne hod-
notil aj jeden z organizátorov p. 
Pašinský, ktorý sa zároveň stal 
aj najúspešnejším hráčom tur-
naja spomedzi nášho spišskobe-
lianskeho tímu: „Teší ma, že náš 
beliansky tím ostáva aj naďalej 

17. ročník mariášového turnaja v Spišskej Belej

stabilnou súčasťou Tatranské-
ho mariášového klubu. Touto 
cestou by som rád vyzdvihol 
aj krásny úspech nášho člena 
Štefana Britaňáka, ktorý sa stal 
2. najlepším hráčom slovenskej 
celoročnej mariášovej súťaže. 
Týmto by som zároveň rád po-
ďakoval všetkým, ktorí prispeli 
k výbornému priebehu súťaže 
a obzvlášť ďakujem primáto-
rovi Štefanovi Bieľakovi za jeho 
stály kladný prístup a morálnu 
podporu, ktorej sa nám od neho 
dostáva pravidelne.“

Po päťhodinovom súboji 
napokon vzišli víťazi turnaja, 
ktorými sa stali:

1. miesto: František Sedlák 
(Spišská Nová Ves)

2. miesto: Alexander Precák 
(Mlynica)

3. miesto: Matúš Majerský 
(Východná). Víťazom súťaže 
družstiev sa stalo družstvo 
z Popradu. Týmto ďakujeme 
organizátorom mariášového 

turnaja za usporiadanie jeho 
ďalšieho vydareného ročníka 
a zároveň prajeme nášmu 
belianskemu tímu ešte mnoho 
pekných výsledkov.

Spišská Belá sa zapojila do 
5. ročníka celoslovenskej kampa-
ne Do práce na bicykli. Kampaň 
má zábavnou formou podporiť 
rozvoj trvalo udržateľnej mobi-
lity v mestách a podnietiť samo-
správy, aby vytvárali na svojom 
území vhodné podmienky na 
využívanie cyklistickej dopravy. 
Zároveň má motivovať aj za-
mestnávateľov, aby vytvorili vo 
svojich sídlach podmienky pre 

Spišská Belá bude už tretíkrát 
chodiť do práce na bicykli

zamestnancov, ktorí dochádzajú 
do práce na bicykli. V minulom 
ročníku sa do kampane zapojilo 
trinásť belianskych tímov a pev-
ne veríme, že ich v tomto ročníku 
pribudne ešte viac.

Registrácia je na strán-
ke www.dopracenabicykli.eu.
Viac informácií poskytne Mgr. 
Marta Grivalská – 052/468 05 10 
alebo marta.grivalska@spisska-
bela.sk.
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EXPERT geniality show je 
vedomostná súťaž pre žiakov 
ZŠ (6. - 9. ročník) a všetkých 
typov stredných škôl. Organi-
zuje ju nezisková organizácia 
TALENTÍDA.

Súťaž spočíva vo vypracova-
ní testu z dvoch súťažných tém, 
ktoré si každý súťažiaci ľubo-
voľne zvolí spomedzi týchto 
ponúknutých tém:

• Spoločnosť kedysi a dnes 
(dejepis, občianska náuka, ume-
nie, všeobecný rozhľad),

• Svetobežník (fyzická a 
humánna geografia),

• Mozgolamy (logické há-
danky, postupnosti, zaujímavé 
slovné úlohy, kombinačné, 
pojmové myslenie),

• Do you speak English? (čí-

tanie, bežné výrazy, gramatika 
a reálie),

• Tajomstvá prírody (bi-
ológia, fyzika, astronómia, 
chémia),

• Góly, body, sekundy (his-
tória a druhy športu, rekordy, 
olympionizmus, športovci, fyzi-
ológia tela športovcov, strava).

V tomto  školskom roku za-
bojovalo o titul EXPERT a TOP 
EXPERT 10 297 žiakov zo 478 
škôl z celého Slovenska.

V našej škole sa do súťaže 
zapojilo týchto 12 súťažia-
cich:  Ema Bieľaková (6.A), 
Jakub Pajer (6.A), Peter Porubo-
vič (6.C), Nina Cehuľová(7.A), 
Marek Zubal (7.B), Matej Toma-
la (7.B), Jakub Reľovský (8.A), 
Adam Škvarek (8.B), Slavomír 

Zubal (8.C), Sára Nikol Schol-
tzová (9.B), Paulína Halčinová 
(9.B) a Alan Simonis (9.A).

Ak sa žiak umiestnil v prvej 
štvrtine tematického rebríčka 
získal oprávnenie používať 
čestný titul EXPERT.  Ak sa 
žiak umiestnil do 100. miesta 
v celkovom poradí, získal titul 
TOP EXPERT. A majú na to aj 
„oficiálny doklad“ -  krásne 
diplomy. 

• Diplom EXPERTA  v téme 
Spoločnosť kedysi a dnes získal: 
Jakub Pajer

• Diplom EXPERTA v téme 
Mozgolamy získali: Marek 

EXPERT geniality show

Zubal, Matej Tomala, Adam 
Škvarek, Slavomír Zubal

• Diplom EXPERTA v téme 
Svetobežník získal: Jakub Pajer, 
Marek Zubal, Slavomír Zubal

• Diplom EXPERTA v téme 
Tajomstvá prírodyzískala: Pau-
lína Halčinová

• Diplom EXPERTA v téme 
Do youspeakEnglish? získal: 
Matej Tomala

• Diplom TOP EXPERT zís-
kali: Jakub Pajer, Matej Tomala 
a Slavomír Zubal

Všetkým zúčastneným ďaku-
jeme za reprezentáciu školy.

ZŠ J. M. Petzvala

Celoštátna postupová súťaž 
a prehliadka umeleckého pred-
nesu poézie a prózy, tvorby re-
citačných kolektívov a divadiel 
poézie detí, mládeže a dospelých 
Hviezdoslavov Kubín je najstar-
šou a najprestížnejšou súťažou 
a zároveň vrcholným podujatím 
tohto druhu na Slovensku.

Hlavným cieľom súťaže je na-
dobúdanie vedomostí, rozvíjanie 
zručností a umelecko-odborný 
rast kolektívov a jednotlivcov 
prostredníctvom poznávania, 
realizácie a prezentácie umelec-
kej tvorby v oblasti umeleckého 
prednesu a divadla poézie.

Súťaž má 3 kategórie: 
• I. kategória - žiaci 2. – 4. 

Hviezdoslavov Kubín

V dňoch 19. až 23. februára 
sa žiaci siedmeho ročníka našej 
školy zúčastnili lyžiarskeho 
výcvikového kurzu v krásnom 
prostredí Belianskych Tatier 
v lyžiarskom stredisku Ski TAJA 
v Tatranskej Javorine.

Stredisko nás privítalo slneč-
ným počasím a 44 lyžiarov sa 
s chuťou pustilo do snežného 
dobrodružstva. Až 26 prvoly-
žiarov sa pustilo do krotenia 
lyží. Pod odborným vedením 
inštruktorov -  pani zástupky-
ne Kriššákovej, pani učiteľky 
Popovičovej, pána učiteľa Za-
vackého a pána učiteľa Dobeša 
- sa rýchlo zoznámili s krásami 
i nástrahami tohto krásneho 
bieleho športu.

Lyžiarsky výcvik
Počas ďalších dní sa postup-

ne naučili zjazdovať, brzdiť, 
otáčať sa, jazdiť na vleku a jaz-
diť v oblúkoch tak, že v piatok 
na záver výcviku sa všetci 
zúčastnili pretekov. Z chlapcov 
bol najrýchlejší  Peter Kostka 
a najrýchlejším dievčaťom bola 
Barbora Zemianeková.

Vďaka dotácii sme počas 
kurzu mali zabezpečenú desiatu 
priamo na svahu a po lyžovaní 
obed v neďalekom hoteli Mont-
fort v Tatranskej Javorine.

Odniesli sme si veľa pekných 
zážitkov a opäť sme priviedli 
k lyžovaniu ďalších nadšencov, 
ktorí dúfame, budú pokračovať 
v tom, čo sa na kurze naučili.

 Mgr. J. Dobeš

ročníka základných škôl
• II. kategória - žiaci 5. – 6. 

ročníka základných škôl
• III. kategória - žiaci 7. – 9. 

ročníka základných škôl 
Súťaž má postupový charak-

ter. V obvodnom kole recitačnej 
súťaže nás 15. marca 2018 
v Mestskej knižnici v Kežmarku 
reprezentovali víťazi školského 
kola. Zo 6 dievčat postúpilo do 
okresného kola 5. V I. kategórii 
SindyAlexyová a Marcela Ru-
žena Vargová. V II. kategórii 
Simona Ferencková a v III. 
kategórii Dominika Stupáková 
a Gabriela Ulbrichová. Dievča-
tám držíme palce. 

ZŠ J. M. Petzvala

Pytagoriáda je matematická 
súťaž, ktorej cieľom je podchytiť 
záujem o matematiku prostred-
níctvom jednej z dominantných 
vlastností detí – ich súťaživos-
ti. Zároveň pomáha vyhľadávať 
a podporovať matematické ta-
lenty. Aj v tomto školskom roku 
sa do tejto matematickej súťaže 
zapojili žiaci, ktorí hravo zvlá-
dajú aj ťažšie úlohy zamerané 
na logické myslenie, rýchlosť 
a presnosť.

Naši najúspešnejší riešitelia 
školského kola sa v dňoch 13. 
a 14. marca 2018 zúčastnili 
obvodného kola 39. ročníka 
Pytagoriády. Súťaž zorganizo-
valo Centrum voľného času 

Výborné výsledky žiakov 
v obvodnom kole Pytagoriády

v Kežmarku v priestoroch 
Základnej školy Dr. Fischera 
v Kežmarku.

Naši žiaci úspešne reprezen-
tovali našu školu v tejto obľú-
benej matematickej súťaži. V 
kategórii P5 obsadil Fabián 
Siska (5.B) 3. miesto a Jaroslav 
Ulbrich (5.B) 8. miesto. Matej 
Tomala (7.B) sa umiestnil na 1. 
mieste v kategórii žiakov 7. roč-
níka. V kategórii P8 obsadila 2. 
miesto Sofia Alexandra Schol-
tzová (8.A) a  Adam Škvarek 
(8.B) sa umiestnil na  5. mieste.

Srdečne gratulujeme 
všetkým úspešným a zúčast-
neným žiakom z našej školy.

PaedDr. Dana Olekšáková

Športové kolektívy ZŠ. J. M. 
Petzvala dôstojne a úspešne re-
prezentovali mesto, školu i se-
ba. Družstvo dievčat v zložení 
Gabriela Ulbrichová, Paulína 
Halčinová a Sára Šimkuláková 
obsadilo krásne tretie miesto 
v krajskom finále v bedmintone. 
V krásnom prostredí športovej 
haly Focus+ v Kežmarku boli 
veľkým prekvapením a výbor-
ným príkladom bojovnosti, 
keďže ich zastavili až súperky 
vo finále. 
Ďalšie úspešné družstvo flor-

Mladí športovci úspešne
balistov, ktoré nenašlo premoži-
teľa najprv v kvalifikačnej sku-
pine a potom aj vo finále, stalo 
sa majstrom okresu. Bez prehry 
postúpilo do krajského finále, 
ktoré odohrá v máji v Prešove. 
Družstvo tvorili Lukáš Pajer, 
Lukáš Kubis, Kristián Svitana, 
Dominik Krupjak, Erik Görföl, 
Teodor Šatala, Peter Kostka, De-
nis Kuchta a Silvester Talár.

Obom družstvám gratulu-
jeme a ďakujeme za výbornú 
reprezentáciu. 
 Jaroslav Dobeš

Viac informácií aj na 
Facebookovej stránke mesta 

Mesto Spišská Belá
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Rozvoj silových schopností 
by sme nemali u deti brať na 
ľahkú váhu. Dôležité je u deti 
od začiatkov športovej prípravy 
vyberať počas tréningu správne 
silové cvičenia, ktorými zlepší-
me rast športovca. Dôležité je 
nepoškodiť opornú či svalovú 
sústavu detí zlým cvičením.

Hokejbalisti U12 z MŠK Slavoj Spišská Belá aktuálne dominujú 
v hokejbalovej extralige vo svojej kategórii. Po víťazstve na 4. turnaji, 
ktorý sa konal 11. marca 2018 v Považskej Bystrici sú na čele rebríčka 
bez jedinej prehry s impozantným skóre 77:4.

Hokejbalisti z MŠK Slavoj Spišská Belá sú zároveň na čele ho-
kejbalovej extraligy aj v kategórii U14. Po víťazstve na 5. turnaji, 
ktorý sa konal 18. marca 2018 v Spišskej Belej sú na vedúcej pozícii 
tabuľky!

Miroslav Burdíček, tréner hokejbalovej U14 zároveň ďakuje aj 
všetkým ostatným, ktorí sa o tento dobrý výsledok pričinili: “Ho-
kejbalové družstvo U14 odohralo v chladnom počasí dva dôležité 
zápasy na domácom ihrisku. S prípravou ihriska pred extraligou 
U14 dopomohli zamestnanci z mestského podniku bez nároku 
na plat i rodičia hráčov. Zároveň ďakujeme aj poslancom mesta, 
primátorovi, či pracovníkom MOS, ktorí sa značnou mierou spo-
lupodieľajú pri príprave športoviska. Všetkým vďaka!”

Vyslovujeme obrovské ĎAKUJEME za krásnu reprezentáciu 
mesta a držíme palce v ďalších zápasoch!

Výsledky U12
4. turnaj 11. 3. 2018 – Považská Bystrica

• HBC DT Považská Bystrica – MŠK Spišská Belá 0:10 (0:6, 0:4). 
Góly: Semančík, Babič po 2, Saxa, Heldák, Duľa, Ulbrich, Baláž, 
Simonis

• HBK Iskra Banská Bystrica – MŠK Spišská Belá 0:9 (0:1, 0:8) 
Góly: Straka 3, Plučinský 2, Straško, Semančík, Baláž, Heldák

TABUĽKA PO 4. TURNAJI
 1.  MŠK Spišská Belá                 10    10    0 0 77:4 20
 2.  HBK Žochári Topoľčany  10 6 2 2 77:18 14
 3.  HBK Medokýš Martin  10 6 1 3 60:21 13
 4.  ŠK HOGO Žilina  9 5 2 2 55:27 12
 5.  Kometa Vrútky  10 4 3 3 47:35 11
 6.  HBC DT Považská Bystrica  12 5 1 6 47:48 11
 7.  CVČ Cent Taxi Lords Svit  9 3 1 5 17:37 7
 8.  Hokejbal Prešov  10 2 0 8 10:65 4
 9.  HBK Iskra Banská Bystrica  12 0 0 12 7:142 0

Výsledky U14
5. turnaj 18. 3. 2018 – Spišská Belá

• ŠK Rebels 91 Topoľčany – MŠK Spišská Belá 0:3 (0:3, 0:0) 
Góly: L. Pajer, Bočkai, L. Kubis

• HBK Iskra Banská Bystrica – MŠK Spišská Belá 0:14 (0:8, 
0:6). Góly: A. Kubis 3, Kuchta, Bočkai po 2, A. Miklas, Novajovský, 
Grich, P. Knapík, Kostka, L. Kubis, Vaverčák

TABUĽKA PO 5. TURNAJI
 1.  MŠK Spišská Belá  14 12 1 1 75:12 25
 2.  ŠK Rebels 91 Topoľčany  12 9 2 1 66: 8 20
 3.  HBC Iepurii DNV  11 7 1 3 53:21 15
 4.  Kometa Vrútky  11 7 1 3 40:14 15
 5.  HBK Medokýš Martin  14 6 0 8 29:33 12
 6.  L2 Hockey Gajary Flames  10 4 1 5 25:21 9
 7.  MŠK Worms Kežmarok  12 3 0 9 15:77 6
 8.  HK Sršne Košice  10 2 0 8 18:35 4
 9.  HBK Iskra Banská Bystrica  12 0 0 12 8:108 0

• Naši hokejbalisti U14 boli na návšteve fitnescentra, kde dostali inštruktáž ako správne cvičiť v ich veku. 
Belanski hokejbalisti U14 

preto absolvovali tréning v SK 
Fitko v Spišskej Belej, kde sa 
deťom venovali fitnes tréneri a 
vysvetlili deťom zmysel a pod-
statu cvičení, urobili ukážky 
deťom ako správne cvičiť v po-
silňovni, samozrejme s ohľadom 
na ich vek. Deti si po hodinovom 

cvičení vyskúšali aj saunu. 
Chcem sa poďakovať tréne-

rom SK Fitko Petrovi Budzákovi 
a Katke Slodičakovej a aj Kami-
lovi Kubisovi, ktorý mi bol 
pomôcť dohliadať nad deťmi 
a pomôcť pri tréningu. Takýto 
odborný tréning pôsobil na deti 
aj výchovné. Deti v tomto veku 

začínajú skúšať fitnes centra, či 
pre športové zlepšenie alebo len 
tak z frajeriny, preto som chcel 
deťom ukázať podstatu také-
hoto cvičenia. Ďakujem fitnes 
trénerom za skvelú inštruktáž 
a vedenie tréningu.” 

Mgr. Miroslav Burdíček, 
tréner U14

Belianski hokejbalisti U12 a U14 na čele extraligy

V januári  sme sa prihlásili do 
speváckej súťaže „Česko  zpívá“ 
pre začínajúce talenty s medzi-
národnou účasťou  z Poľska, 
Ruska a Slovenska. 

Do základného kola sa 
prihlásilo 457 súťažiacich, 
z ktorých  na základe zaslaných  
naspievaných nahrávok do vý-
berového  kola postúpilo 218. 
Medzi nimi aj  dve žiačky našej 
školy:  Jennifer  Alexyová, žiač-
ka 9.B triedy  a Sindy Alexyová, 
žiačka 4. A triedy.  V pondelok  
5. marca som sa spolu s diev-

ZŠ J. M. Petzvala v Prahe
čatami zúčastnila výberového 
kola v priestoroch voskových 
figurín  Grevín v Prahe. Diev-
čatá  tam  na „živo“ zaspievali 
pieseň, ktorú hodnotila 9-členná 
porota. Konkurencia  bola veľká, 
ale aj napriek tomu nás dievča-
tá  výborne reprezentovali. Obe 
postúpili do semifinále medzi 
97 spievajúcich talentov, ktoré  
sa uskutoční  6. apríla v Trutno-
ve.  Pre dievčatá je to obrovský 
úspech. Blahoželáme a držíme 
prsty v ďalšom kole.

Mgr. Mária Pavlarčíková
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Dňa 27. 2. 2018 sa naši 
chlapci z kategórie U15 pred-
stavili na halovom futbalovom 
turnaji, ktorý organizoval FK 
SŠ Lendak spolu so Spojenou 
školou Lendak. Našimi súper-
mi boli chlapci z domáceho 
klubu FK SŠ Lendak, FK Nová 
Ľubovňa a FK Podolínec. Hralo 
sa systémom každý s každým 
s počtom hráčov 4 + 1 a hracím 
časom 2  x 12 min.

Výsledky:
• FK SŠ Lendak – MŠK Sla-

voj Spišská Belá 3:0
• FK Nová Ľubovňa – FK 

Podolínec 3:1
• FK SŠ Lendak – FK Podo-

línec 4:1
• FK Nová Ľubovňa – MŠK 

Slavoj Spišská Belá 3:3. Góly: 
Pisarčík  2, Zemianek

• FK SŠ Lendak – FK Nová 
Ľubovňa 6:1

• MŠK Slavoj Spišská Belá 
– FK Podolínec 3:1. Góly: Stra-
kula, Pisarčík, Zemianek

Bedmintonový oddiel MŠK 
Slavoj Spišská Belá má za sebou 
aktívny mesiac, počas ktorého 
sa jeho členovia zúčastnili troch 
turnajov, z toho jeden organi-
zovali aj u nás v Spišskej Belej. 
Účasť a priebeh turnajov hodnotí 
veľmi pozitívne vedúci bedmin-
tonového oddielu Rastislav 
Lech: „Športu zdar! Teším sa, že 
stále fungujeme vo všetkých ob-
lastiach, ktoré sme doteraz robili. 
Prihlásili sme sa do ročníka 2018 
v 3. lige východ, naďalej pracuje-
me s mládežou či v klube, alebo 
CVČ a taktiež prevádzkujeme 
bedminton pre verejnosť. Veľmi 
spokojní sme s výsledkom 1. 
kola ligy, ktorý nás naštartoval 
do ďalšieho kola.”

• Dňa 17. februára 2018 sa 
konalo 1. kolo bedmintonovej 
ligy. V športovej hale Focus 
plus v Kežmarku boli našimi 
súpermi BFA Poprad a BC 
Liptovský Mikuláš. Začiatok 
sezóny vyšiel bedmintonistom 
podľa ich slov nad očakávanie, 
pretože hneď v prvom stretnutí 
získali dva body. Pre informá-

Belianski bedmintonisti majú za sebou úspešný mesiac

ciu jedno stretnutie obsahuje 
8 zápasov a pre jeden bod 
je potrebné vyhrať 4 zápasy.
Výsledky ligy: Spišská Belá  
– BFA Poprad 5:3; Spišská Belá 
– Liptovský Mikuláš 3:5.

• 24. februára 2018 sa zúčast-
nila naša mladšia časť oddie-
lu turnaja v Spišskej Novej Vsi. 
Rastislav Lech hodnotí účasť 

kladne: „Vzhľadom k tomu, že 
chlapci nemali žiadnu skúsenosť 
s týmto druhom turnaja, nemali 
sme žiaden cieľ. Matej Bachleda 
i Miško Štupák, obaja zo Spiš-
skej Belej, si počínali dobre. 
Neumiestnili sa medzi víťazmi, 
ale hra ukázala ich medzery, na 
ktorých musia popracovať.”

• 3. marca 2018 sa konal 6. 

ročník turnaja amatérskych 
hráčov v Spišskej Belej za účasti 
13 mužov a 3 žien. 

VÝSLEDKY TURNAJA
Muži:
1. miesto:  Matúš Biroščák, 

Košice
2. miesto: Tomáš Juraška, 

Kežmarok
3. miesto: Vlado Ogurčák, 

Spišská Nová Ves
Ženy:
1. miesto: Alenka Garanová, 

Spišská Belá
2. miesto: NaďkaMačičáková, 

Mlynčeky
3. miesto: Lenka Krempaská, 

Spišská Belá
Zároveň dodal, že: „Bed-

minton v Spišskej Belej i na-
ďalej funguje v centre voľného 
času. Taktiež každú nedeľu 
prevádzkujeme bedminton pre 
verejnosť, ktorý si ešte do kon-
ca apríla máte možnosť zahrať. 
Touto cestou chcem poďakovať 
všetkým, ktorý sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľajú na činnosti 
bedmintonu v Spišskej Belej.”

Spišská Belá na futbalovom turnaji v Lendaku

Tabuľka:
1. FK SŠ Lendak  3 3 0 0 13:2 9b
2. MŠK Slavoj Sp. Belá  3 1 1 1 6:7 4b
3. FK Nová Ľubovňa 3 1 1 1 7:10 4b
4. FK Podolínec 3 0 0 3 3:10 0b  

MŠK Slavoj Spišská Belá 
reprezentovali: Zemianek Ma-
tej, Pisarčík Erik, Vranovský 
Dominik, Hangurbadžo Alex, 
Hangurbadžo Valentín, Straku-
la Gabriel, Strišovský Teodor, 
Strišovský Maximilián, Želonka 
Matúš, Želonka Oliver, Džurňák 
Dušan, Sedlačko Marek.

Za predvedené výkony a reprezentáciu MŠK Slavoj Spišská Belá 
hráčom ďakujeme.              Peter Tomas
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Víťazné fotografi e v súťaži 

SPIŠSKÁ BELÁ V ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBIACH

• Leto - 1. miesto - Anna Štefaňáková • Leto - 2. miesto - Matúš Godala

• Leto - 3. miesto - Mária Heldáková  • Jeseň - 2. miesto - Matúš Matava

• Jeseň - 3. miesto Matúš Matava 
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• Návrh na stavebnú úpravu parku M. R. Štefánika pri evanjelickom kostole - Mesto Spišská Belá v súlade so schváleným zámerom znovuobno-
venia sochy Štefánika dalo vypracovať pracovný návrh projektovej štúdie na úpravu tohto parku. Štúdia rieši nový podstavec pre sochu, osadenie 
slnečných hodín (nový prvok), nové chodníky, nové verejné osvetlenie a ďalšie terénne úpravy vrátane zásahov do verejnej zelene. Viac informácii na 
www.spisskabela.sk/aktuality alebo na grivalska@ spisskabela.sk.


