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• Triumf belianskych hokejbalistov! Zlato pre kategóriu U14 a U12, bronz pre kategóriu U16! Kategória U14 si na svoje konto pripísala už 4. titul 
Majstra Slovenska a kategória U16 si do svojej zbierky ku štyrom zlatým a jednej striebornej medaile pridala aj bronz. Týždeň po tomto dvojnásobnom 
úspechu získali titul Majstra Slovenska aj hokejbalisti U12. GRATULUJEME!
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• Mesto si aj tento rok uctilo všetkých učiteľov, ktorí buď stále aktívne 
pôsobia v našich belianskych školách alebo v nich pôsobili v minulosti.

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

• Koncom marca sa na hokejovom štadióne v Poprade uskutočnil Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá.

• Tradičný veľkonočný volejbalový turnaj vyhrala Szczawnica.
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Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 

zasadnutí dňa 12. 4. 2018
 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk

Hospodárenie mesta 
za rok 2017

• Poslanci prerokovali a 
schválili bez výhrad výsledok 
hospodárenia mesta Spišská 
Belá za rok 2017 ako aj Záve-
rečný účet Mesta Spišská Belá 
za rok 2017. Celkový prebytok 
hospodárenie za rok 2017 bol vo 
výške 518 997,09 EUR, z toho ne-
vyčerpané financie na projekty 
mesta vo výške 345 556,32 EUR 
(ktoré automaticky prešli do roz-
počtu roku 2018). Takže reálny 
prebytok hospodárenia bol vo 
výške 173 440,77 EUR, ktorý sa 
previedol do rezervného fondu 
mesta.  

• Poslanci vzali na vedomie 
Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k záverečnému účtu Mesta Spiš-
ská Belá za rok 2017 a Správu 
nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky Mesta Spišská 
Belá 2017. Viac informácii v sa-
mostatnom článku.

 Dotácia z rozpočtu mesta 
pre lesy mesta

• Poslanci schválili  pláno-
vanú ročnú dotáciu vo výške 
50 000 EUR z rozpočtu mesta 
pre Lesy Mesta Spišská Belá 
s.r.o., Továrenská 30, Spišská 
Belá na úhradu nákladov spo-
jených s obnovou lesov mesta 
Spišská Belá v roku 2018.

 Hospodárenie Mestského 
podniku Spišská Belá s.r.o. 

za rok 2017  
• MsZ prerokovalo správu 

o hospodárení a ročnú účtovnú 
závierku Mestského podniku 
Spišská Belá s.r.o. Továrenská 
30, Spišská Belá za rok 2017 
a odporučilo Valnému zhro-
maždeniu Mestského podniku 
Spišská Belá s.r.o. :

1./ schváliť ročnú účtovnú 
závierku Mestského podniku 
Spišská Belá s.r.o. za rok 2017

2./ schváliť hospodárenie 
Mestského podniku Spišská 
Belá s.r.o. za rok 2017 a vy-
sporiadanie dosiahnutého 
hospodárskeho výsledku - zis-
ku vo výške 26.020,16 EUR po 
zdanení podľa návrhu konateľa 
(riaditeľa) podniku.

Vyhodnotenie projektov 
participatívneho rozpočtu
Poslanci vzali na vedomie 

informáciu primátora mesta o 
výsledkoch hodnotenia projek-
tov participatívneho rozpočtu 
mesta Spišská Belá pre rok 
2018. Zároveň schválili použi-
tie participatívneho rozpočtu 
mesta Spišská Belá v roku 
2018 na jednotlivé projekty, 
ktorých zoznam je zverejnený 
na www.spisskabela.sk (a tiež 
v samostatnom článku)

 Plán stavebných 
a investičných akcií mesta 
Spišská Belá pre rok 2018
Poslanci schválili Plán inves-

tičných a stavebných akcií mesta 
Spišská Belá pre rok 2018. Tento 
plán je zverejnený na www.spis-
skabela.sk.

 Komplexná občianska 
vybavenosť v Strážkach
• Poslanci schválili návrh 

na dobudovanie komplexnej 
občianskej vybavenosti v Stráž-
kach (po doplnení pripomienok 
zo strany verejnosti). Viac infor-
mácii v samostatnom článku.  

 Tretia zmena rozpočtu mesta 
pre rok 2018

• MsZ schválilo návrh na 
tretiu zmenu rozpočtu mesta na 
rok 2018 rozpočtovým opatrením 
č. 3/2018 a zároveň  schválilo  po-
užitie  finančných prostriedkov z 
rezervného fondu mesta do roz-
počtu mesta na investičné akcie 
vo výške 107 625 EUR. Viac v 
samostatnom článku.

 Určenie názvu novej ulice  
- Južná ulica

• Poslanci schválili Všeobec-
ne záväzné nariadenie mesta č. 
1/2018, ktorým určili názov pre 
novú ulicu, ktorá sa bude volať 
Južná ulica. Viac v samostatnom 
článku.

 Návrh urbanistickej štúdie 
IBV Strážky „Nad kaštieľom“ 

– 2. etapa
• Poslanci vzali na vedomie 

návrh štúdie i informáciu pri-
mátora mesta o verejnom pre-
rokovaní urbanistickej štúdie 
na výstavbu rodinných domov 
IBV Strážky „Nad kaštieľom“ 
– 2. etapa. Viac informácii v 
samostatnom článku.

Návrhy na zmenu územného 
plánu mesta

Poslanci vzali na vedomie ná-
vrhy na zmenu územného plánu 
mesta Spišská Belá, pričom:

- neschválili návrh Ing. Ru-
dolfa Nikerleho na výstavbu 
bytových domov pri Tescu na 
Okružnej ulici

- schválili návrh Dr. Ladislava 
Hrivka na rozšírenie polyfunk-
cie na jeho pozemku proti Tescu 
na Okružnej ulici za ul. SNP

- schválili návrh Bronislava 
Šperku a spol., Spišská Belá na 
zvýšenie koeficienta zastavanos-
ti pre pozemky na priemyselné 
účely na Továrenskej ulici (prie-
myselná zóna Sever)

- neschválili návrh Mariána 
Šťastného, Spišská Belá na zme-
nu využitia pozemku zo záhrad-
kárskej osady na pozemok pre 
rodinnú výstavbu

- neschválili návrh Ľubomíra 
Zvadu, Spišská Belá na zmenu 
využitia pozemku za rodinným 
domom na ulici Kúpeľnej na 
výstavbu rodinného domu

- schválili návrh Jozefa 
Kromku, Spišská Belá - Strážky 
na výstavbu rodinného domu 
za potokom Čierna voda v 
Strážkach  

Keďže túto zmenu územného 
plánu navrhujú uvedení žiada-
telia mimo časovo štandardnej 
zmeny územného plánu riešenej 
mestom, samotný proces čiast-
kovej zmeny územného plánu 
a náklady na uvedené zmeny si 
budú hradiť samotní žiadatelia. 
Viac informácii v samostatnom 
článku.

 Udelenie ocenenia Ceny 
mesta Spišská Belá

• Poslanci schválili z príleži-
tosti 755. výročia prvej písom-
nej zmienky o meste Spišská 
Belá  udelenie CENA MESTA 
SPIŠSKÁ BELÁ pre týchto no-
minovaných:

1. Júliusovi Dančovi (in me-
morian) zo Spišskej Belej 

2. Alojzovi Barabasovi zo 
Spišskej Belej

3. Mgr. Emilovi Gríllusovi zo 
Spišskej Belej

4. Dobrovoľnému hasičské-
mu zboru v Spišskej Belej.

Poslanci zároveň schválili v 
zmysle Štatútu mesta finančnú 
odmenu vo výške 300 EUR pre 
každého oceneného Cenou mes-

ta a finančnú odmenu vo výške 
150 EUR pre každého oceneného 
Cenou primátora mesta. 

 Voľné priestory na podnikanie
• Poslanci vzali na vedo-

mie výpoveď Márie Mikovej, 
bytom Spišská Belá, SNP 65 z 
nájmu mestských nebytových 
priestorov v Spišskej Belej na 
Hviezdoslavovej ulici  č. 1  (na 
prízemí) – doterajšia prevádzka 
„Kozmetika EVA“.

• Poslanci schválili vyhlá-
senie verejnej ponuky na pre-
nájom nebytových priestorov 
na Hviezdoslavovej ulici č. 1 
v Spišskej Belej na prízemí za 
týchto podmienok:

- Výška nájomného je 25 € za 
m2/rok

- Výmera nebytového priesto-
ru je 77,17 m2

- Služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru (energie, 
voda a pod.) hradí nájomca.

- Doba nájmu: neurčitá s 3-me-
sačnou výpovednou lehotou.

- Začiatok nájmu od 1. júla 
2018

- Prípadné stavebné úpravy a 
nevyhnutnú údržbu priestorov 
pred začatím prevádzkovania 
týchto priestorov si zabezpečuje 
nájomca na svoje náklady bez 
nároku na refundáciu.  

 Prenájom pozemkov pod 
parkoviskom v Tatranskej 

Kotline
Poslanci vzali na vedomie sta-

novisko Štátnej ochrany prírody 
Banská Bystrica (doterajšieho 
nájomcu parkoviska) vo veci 
ďalšieho prenájmu parkoviska 
v Tatranskej Kotline  (pod Be-
lianskou jaskyňou) a schválili 
zámer na prenájom pozemkov 
pod parkoviskom pri Belianskej 
jaskyni v Tatranskej Kotline p. 
Kramarčíkovi (doterajšiemu 
reálnemu prevádzkovateľovi 
tohto parkoviska) na ďalšie 2 
roky za rovnakých (doterajších) 
podmienok.

 Predaje, zámeny a prenájmy 
pozemkov

1./ poslanci schválili na zá-
klade obchodnej verejnej súťa-
že predaj pozemku v Tatranskej 
Kotline pre kupujúceho: Ing. 
Marek Bene s manželkou, by-
tom Kostolianska cesta  27/A, 
Košice
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V stredu 28. marca sa v poľ-
skom Nowom Targu uskutoč-
nilo zasadnutie najvyššieho 
orgánu Európskeho zoskupe-
nia územnej spolupráce TATRY 
(EZUS TATRY).  Zhromaždenie 
EZUS tvorené so 7 zástupcov 
poľského Euroregiónu TATRY 
a 7 zástupcov slovenského 
Združenia Euroregión TATRY 
prerokovalo Správu o činnosti 
EZUS za rok 2017 (pozn. správa 
je v prílohe tohto článku) ako aj 
Správu o hospodárení za rok 
2017 a správu Dozornej rady 
EZUS za rok 2017. Z dôvodu 

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY hodnotilo
uplynutia funkčného obdobia 
Zhromaždenie potvrdilo vo 
funkcii doterajšieho predsedu 
Zhromaždenia Štefana Bieľaka 
a vo funkcii riaditeľky EZUS-u 
Agnieszku Pyzowsku na ďalšie 
4 -ročné obdobie. Rovnako po-
tvrdilo vo funkcii doterajšieho 
člena dozornej rady Edwarda 
Tybora na ďalšie 4 roky. 

Zhromaždenie schválilo roz-
počet EZUS-u na rok 2018, ako aj 
plán jeho hlavných úloh na tento 
rok, podľa ktorého EZUS bude 
najmä realizovať niekoľkých 
projektov:

VEREJNÁ PONUKA
na prenájom nebytového priestoru

na Hviezdoslavovej ulici č. 1 v Spišskej Belej
Mesto Spišská Belá ponúka na prenájom nebytový priestor v objekte na 
Hviezdoslavovej ulici č. 1 v Spišskej Belej – na prízemí (v súčasnosti – pre-
vádzka kozmetiky EVA).

Podmienky budúceho prenájmu:
1.  Výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je 25 € za m2/rok.
2.  Výmera nebytového priestoru je 77,17 m2.
3.  Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie, voda a pod.) 

hradí nájomca.
4.  Doba nájmu: neurčitá s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
5. Začiatok nájmu od 1. júla 2018
6.  Prípadné stavebné úpravy a nevyhnutnú údržbu priestorov pred začatím 

prevádzkovania týchto priestorov si zabezpečuje nájomca na svoje nákla-
dy bez nároku na refundáciu.

Mesto Spišská Belá si vyhradzuje právo nevyhovieť žiadnej žiadosti (aj bez 
uvedenia dôvodu). Žiadosť o prenájom uvedeného nebytového priestoru musí 
obsahovať najmä:

1.  Meno/názov a adresu/sídlo záujemcu.
2.  Účel nájmu – druh podnikateľskej prevádzky (aký obchod/aká služba).

Žiadosti o prenájom uvedeného nebytového priestoru doručte najneskôr 
do 15. 5. 2018 do 14.00 hod. na Mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 

Spišská Belá do podateľne na prízemí osobne alebo poštou.

2./ poslanci schválili  zámer  
na prenájom poľnohospodár-
skeho pozemku na dobu 3 ro-
kov Michalovi Čarnogurskému, 
Partizánska 3, Margecany 

3./ poslanci schválili odkúpe-
nie pozemku od Márie Horniako-
vej a spol. pod mestskou cestou 
na Moskovskej ulici

4./  poslanci schválili odpred-
aj pozemku Jozefovi Vaškovi 
s manž., Petzvalova 5, Spišská 
Belá (vysporiadanie záhrady 
pri dome)

5./ poslanci schválili prenájom 
poľnohospodárskych pozemkov 

nachádzajúcich sa v mestských 
lesoch doterajšiemu nájomcovi 
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o., 
Továrenská 30, Spišská Belá na 
dobu 5 rokov

6./ poslanci schválili  pre-
nájom poľnohospodárskych 
pozemkov v k. ú. Spišská Belá 
na dobu 5 rokov doterajšiemu 
nájomcovi Miroslavovi Neupa-
uerovi, Slovenská Ves 422

7./ poslanci schválili prená-
jom pozemkov  - poľnohospo-
dárskych pozemkov na dobu 5 
rokov doterajšiemu nájomcovi 
Michalovi Šelepovi, Slnečná 60, 
Spišská Belá

8./ poslanci schválili  zámer na 
prenájom časti pozemkov nachá-
dzajúcich sa v lokalite „Poľko“ 
(Nad Ždiarom) žiadateľovi Ing. 
Richardovi Králikovi s manž., by-
tom Ždiar č. 160 a  Ing. Pavlovi 
Pitoňákovi, bytom Ždiar - ide o 
pozemky bezprostredne nadvä-
zujúce na užívané nehnuteľnosti 
žiadateľmi a zabezpečujúce prí-
stup k týmto nehnuteľnostiam.

9./ poslanci schválili predaj 
pozemku žiadateľke Lucii Han-
gurbadžovej, Hviezdoslavova 63, 
Spišská Belá pre účely výstavby 
rodinného domu.

10./ poslanci prerokovali a 

nevyhoveli žiadosti Jána Sosku 
s manž., Letná ul., Spišská Belá 
o prenájom parkovacieho mies-
ta na Slnečnej ulici pri prevádzke 
Penzión (reštaurácia) ESSI   

11./ poslanci schválili predaj 
časti pozemku pre žiadateľa 
Miroslava Laufa s manž., Zim-
ná 68, Spišská Belá z dôvodu 
dokompletizácie stavebného 
pozemku

 Správy hlavného kontrolóra
• Poslanci vzali na vedomie 

informáciu hlavného kontrolóra 
mesta o priebežne vykonaných 
kontrolách v roku 2018.

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

1./ Projekt s názvom Histo-
ricko-kultúrno-prírodná cesta 
okolo Tatier – II. etapa v rámci 
Programu cezhraničnej spolu-
práce INTERREG V-A PL-SK 
2014 – 2020. Termín realizácie 
projektu: november 2016 – ok-
tóber 2018.

2./ Mikroprojekt s ná-
zvom Cezhraničné odborné 
a profesionálne zdokonaľova-
nie v EZÚS TATRY finančne 
podporený z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci 

Programu Interreg V-A PL-SK 
2014 – 2020 prostredníctvom 
Euroregiónu „Tatry“.

3./ Ďalšie projekty v rámci 
Programu INTERREG V-A PL-SK 
2014 – 2020 a iných programov 
(vlastné projekty ako aj riadenie 
projektov členov Euroregiónu 
Tatry) a implementácia aktivít 
naplánovaných v Poľsko-slo-
venskej stratégii činnosti EZÚS 
TATRY na roky 2014 – 2020.

Viac o EZUS TATRY nájdete 
na  http://www.euwt-tatry.eu/sk/

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
bude prebiehať od 30. apríla 2018 do 31. mája 2018 

na Mierovej 1 v Spišskej Belej.

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu do MŠ:
1.  Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

ktorú predloží riaditeľke školy.
2.  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej 

školy je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje 
aj údaj o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
K nahliadnutiu predloží aj rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi 
výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem 
žiadosti a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj vyjadrenie prísluš-
ného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

3.  V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia po-
vinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca ho predloží riaditeľke MŠ 
spravidla do 30. 4. 2018 spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej 
školy aj s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného 
lekára pre deti a dorast. 

4.  MŠ prijíma deti od 2 rokov, musia však byť samostatné pri základných 
sebaobslužných a hygienických návykoch - obliekanie, vyzliekanie, spolu-
práca pri umývaní rúk, použitie toalety (bez plienok) a musia mať osvojené 
základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, vedieť držať lyžicu 
v ruke, bez cumlíka)

Viac informácií nájdete na www.msmierova.sk
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Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej na svojom 
zasadnutí dňa 12. apríla 2018 
prerokovalo niekoľko mestu 
doručených návrhov (požiada-
viek) na zmenu územného plánu 
mesta. Išlo o tieto návrhy:

1./ Návrh Ing. Rudolfa Ni-
kerleho  – Návrh na výstavbu 
bytových domov pri Tescu na 
Okružnej ulici (doposiaľ pozem-
ky sú určené pre polyfunkciu) 
–  k uvedenému návrhu boli 
vznesené zásadné výhrady zo 
strany budúcich vlastníkov ro-
dinných domov IBV Okružná 
– k samotnému umiestneniu 
bytových domov a tiež k výš-
ke týchto domov – návrh bol 
na 4 podlažia – návrh nebol 
schválený

2./ Návrh Dr. Ladislava 
Hrivka – Návrh na rozšírenie 
polyfunkcie na pozemku proti 
Tescu – za ul. SNP – návrh 
schválený

3./ Návrh Bronislava Šperku 
a spol., Spišská Belá – návrh 
na zvýšenie koeficienta zasta-
vanosti pre pozemky na prie-
myselné účely na Továrenskej 
ulici (priemyselná zóna Sever) 
– návrh schválený

Poslanci prerokovali návrhy na 
zmenu územného plánu mesta

4./ Návrh Mariána Šťastného, 
Spišská Belá  – návrh na zmenu 
využitia pozemku zo záhrad-
kárskej osady na pozemok 
pre rodinnú výstavbu – návrh 
neschválený

5./ Návrh Jozefa Krom-
ku  (Strážky)  – návrh na vý-
stavbu rodinného domu (dnes 
poľnohosp. pôdy) – návrh 
schválený.

Keďže túto zmenu územ-
ného plánu navrhujú uvedení 
žiadatelia mimo štandardnej 
zmeny územného plánu rieše-
nej mestom (raz za 4 roky) – ide 
teda o návrhy na zmenu mimo 
tohto zákonného (plánovaného) 
prehodnotenia územného plánu 
mesta, preto náklady na uvedené 
zmeny územného plánu si budú 
hradiť samotní žiadatelia.

V minulom roku sa na Novo-
meského ulici vymenili niektoré 
inžinierske siete – nové elektric-
ké vedenie, príprava pre optickú 
telekomunikačnú sieť a nové 
verejné osvetlenie.  V tomto 
roku sa plánuje pokračovať 
v rekonštrukcii tejto ulice. Na 
podnet mesta Podtatranská vo-
dárenská spoločnosť v Poprade 
vybuduje nový verejný vodo-
vod, ktorý nahradí ten súčasný, 
ktorý je v zlom technickom 

Verejná urbanisticko-architektonickú súťaž
Revitalizácia námestia Spišská Belá

Mesto Spišská Belá v spolupráci so Slovenskou komorou architektov 
vyhlásilo dňa 9. apríla 2018 ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž 
návrhov na riešenie revitalizácie námestia v Spišskej Belej a jeho väzieb 
na priestorové súvislosti priľahlého prostredia.

Cieľom verejnej anonymnej jednokolovej ideovej urbanisticko–ar-
chitektonickej súťaže „Revitalizácia námestia v Spišskej Belej“ je 
získanie návrhov najvhodnejšieho riešenia a využitia verejného mest-
ského priestranstva – námestia ako zhromažďovacieho, tranzitného a 
pobytového priestoru s dlhodobou víziou do budúcna (aj na obdobie 
50 rokov). Zámerom vyhlasovateľa je nájsť „geniusloci“ daného miesta 
s cieľom priznať danému miestu (územiu) jeho výnimočnosť (odlíšiť ho 
od centrálnych zón iných slovenských miest), aby sa dané miesto s 
jeho dominantami stalo jedinečným vychádzajúc z jeho historických 
daností a zároveň budúcich potrieb využitia daného priestoru.

Dátum vyhlásenia súťaže: 9. 4. 2018

Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov: 
do 1. 6. 2018 do 14.00 hod.

Termín odovzdania návrhov: do 29. 6. 2018 do 14.00 h

Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 16. 7. 2018

Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 25. 7. 2018

Účastníkom súťaže môže byť každá právnická alebo fyzická osoba, 
resp. skupina právnických alebo fyzických osôb, s minimálnym 
vzdelaním 1. stupňa v odboroch Architektúra, Urbanizmus, Pozemné 
staviteľstvo, Krajinné inžinierstvo, Záhradná a krajinná architektúra. 
Účastníkom súťaže je každý, kto podal súťažný návrh v zhode so 
súťažnými podmienkami.
Sekretárom súťaže je Bc. Mária Grichová,  tel.: 052/468 05 13, 
e-mail: grichova@spisskabela.sk.

Na www.spisskabela.sk nájdete:
1./ Súťažné podmienky – Revitalizácia námestia v Spišskej Belej
2./ Informačný list k tejto súťaži
Súťaž je zverejnená aj na
www.komarch.sk/sutaze/overene-sutaze/2018-2/revitalizacia-
namestia-v-spisskej-belej/
www.archinfo.sk/sutaze/revitalizacia-namestia-v-spisskej-belej.html

Rekonštrukcia Novomeského ulice bude pokračovať – novým 
vodovodom, novými chodníkmi

stave. Rovnako bola skontro-
lovaná splášková kanalizácia 
za pomoci špeciálnej kamery 
a podľa vyjadrenia vodárenskej 
spoločnosti túto kanalizáciu nie 
je potrebné rekonštruovať (bola 
kompletne prečistená a jej stav 
je vyhovujúci). Rekonštrukcia 
vodovodu sa má zrealizovať do 
konca júna 2018. Predmetom 
výmeny však nie sú vodovodné 
prípojky k jednotlivým rodin-
ným domom, ktoré sú majetkom 

obrubníky a nová dlažba). V prí-
pade dostatočného zhutnenia 
výkopu po výmene vodovodu 
sa zváži aj kompletná asfaltácia 
samotnej cesty, t.j. položenie 
komplet nového asfaltu. Pokiaľ 
ide o asfaltáciu, jej realizácia 
bude závisieť aj od finančných 
možností rozpočtu mesta v da-
nom čase.

každého vlastníka domu. Ak by 
niektorí z vlastníkov domov si 
chcel túto prípojku vymeniť, 
tak si to musí dohodnúť s vo-
dárenskou spoločnosťou, avšak 
náklady na výmenu prípojky 
znáša každý vlastník domu. 
Koncom leta, resp. začiatkom 
jesene mesto plánuje kompletnú 
rekonštrukciu chodníkov (nové 
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 Predkladateľ 
projektu

 Názov projektu
Žiadané 

EUR
Schválené 

EUR

Občianske združenie 
Expression

Konferencia Mladí 
mladým

2 000 1500

Miriam Bachledová Sme svetoví 1400 950

MO Slovenského 
rybárskeho zväzu 
Spišská Belá

Podpora mladých 
športových rybárov 
a družstva muškárov 
MO SRZ v Spišskej 
Belej

700 400

DHZ Spišská Belá
140 rokov 
dobrovoľnej požiarnej 
ochrany v Sp. Belej

970 870

Občianske združenie 
Jánske blato

Jánske blato 2018 1350 800

Občianske združenie 
Moje mesto Spišská 
Belá

Detské ihrisko 
v mestskej časti 
Strážky

2000 1000

Jaroslav Dobeš

 

20.ročník Belá mix 
volley cup-u

2000 1500

Jozef Pivovarník
Informačná vitrína na 
Mierovej

485 0

Radka Pivovarníková
Letné sídliskové hry 
na Mierovej # 2

400 400

Miriam Zoričáková
Založenie 
mládežníckeho 
parlamentu

2000 1080

Michal Paľko
Detská ľudová hudba 
BELAVE

2000 1500

Spolu 15 305 10 000

Z participatívneho rozpočtu sa podporí 10 projektov za 10 tis. eur

Na svojom zasadnutí dňa 12. apríla 2018 Mestské zastupiteľ-
stvo v Spišskej Belej prerokovalo závery hodnotiacej skupiny pre 
čerpanie participatívneho rozpočtu mesta  a zároveň schválilo 
financovanie 10 z 11 projektov.

Dňa 4. apríla sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov hodno-
tiacej skupiny participatívnej komunity, na ktorom prebehla pre-
zentácia a následné hodnotenie predložených projektov. Členmi 
hodnotiacej skupiny participatívnej komunity boli zástupcovia 
jednotlivých projektov. Hodnotiaca skupina sa nakoniec zhodla na 
nasledovnom prerozdelení schválených finančných prostriedkov 
z participatívneho rozpočtu:

Projekt Konferencia Mladí mladým – zástupkyňa Expression 
o.z. (Helena Zadžorová) predstavila zúčastneným konferenciu, že ide 
o 3. ročník, ktorej cieľom je prostredníctvom prezentácie životného 
príbehu 7-8 inšpiratívnych ľudí  vzbudiť v mladých ľuďoch nášho 
mesta záujem a inšpiráciu, ukázať im možnosti, ktoré majú a tiež 
spôsoby ako dosiahnuť vytúžené ciele, zobudiť ich z pasivity, nezá-
ujmu a uzatvoreného myslenia. Konferencia sa uskutoční 5.mája 2018 
v priestoroch kinosály mesta.

Projekt Sme svetoví – Miriam Bachledová predstavila jazykový 
kemp pre deti a mládež pod záštitou Faceclubu, ktorý sa rozhodli po 
minuloročnom výbornom ohlase zopakovať. Jazykový kemp bude 

prebiehať formou denného letného tábora – 3×5 dní v týždni, účastníci 
kempu budú rozdelení do skupín max. po 10, podľa dosiahnutej úrov-
ne, ktorého súčasťou budú rôzne zážitkové aktivity, hry, výpravy do 
prírody a pod., celý priebeh bude v anglickom jazyku pod dohľadom 
skúsených lektorov. Oproti minulému roku je projekt rozšírený o ve-
černé konverzácie pre širokú verejnosť každý štvrtok počas letných 
prázdnin. Kemp je poskytovaný pre záujemcov bezplatne.

Projekt Podpora mladých športových rybárov a družstva 
muškárov MO SRZ v Spišskej Belej – zástupca MO Slovenského 
rybárskeho zväzu Spišská Belá (Ľubomír Pavličko) informoval, že 
chcú pomôcť deťom zakúpením vybavenia na lov a muškárenie, 
ktoré využijú minimálne počas plánovaného prázdninového kem-
pu, kde sa budú deti učiť technikám lovu, zostavovať náväzce, udice, 
viazať háčiky a pod. a tým podporiť mladých rybárov v Spišskej Be-
lej, nakoľko za posledné roky sa záujem zo strany dramaticky znížil 
a žiadali financie aj  na podporu družstva muškárov počas súťaží. 
Po odprezentovaní prebehla krátka diskusia. Členovia hodnotiacej 
skupiny tento zámer odobrili len čiastočne a to prázdninový kemp 
pre mladých rybárov.

Projekt 140 rokov dobrovoľnej požiarnej ochrany v Spišskej 
Belej – podľa predsedu DHZ Maroša Vaverčáka prioritou projektu 
je pri príležitosti 140. výročia založenia DHZ a 110. výročia úmrtia 
zakladateľa hasičského zboru Samuela Webera vydať knižnú publi-
káciu, ktorá bude mapovať históriu i súčasnosť hasičského zboru. Z 
participatívneho rozpočtu žiadali financie okrem knižnej publikácie aj 
na výročné odznaky, ktorými majú byť ocenení všetci členovia DHZ 
za svoju činnosť, na stuhu na zástavu hasišov, na nálepky s motívom 
DHZ a na ceny pre víťazov detských súťaží konaných v rámci osláv 
140. výročia (výtvarná súťaž, súťaž o najkrajšie hasičské auto a detská 
súťaž Železný hasič).

Projekt Jánske blato 2018 – zástupca občianskeho združenia 
JÁNSKE BLATO (Peter Tetemonte) v krátkosti predstavil obľúbené 
adrenalínové, športové podujatie. V tomto roku sa bude konať jeho 
5.ročník dňa 23.6.2018 v Strážkach na  futbalovom ihrisku a požado-
vané financie sú potrebné na zabezpečenie tohto podujatia.

Projekt Detské ihrisko v mestskej časti Strážky – zástupca 
občianskeho združenia Moje mesto Spišská Belá (Jozef Kuna) oboz-
námil zúčastnených o zámere v spolupráci s mestom vybudovať chý-
bajúce detské ihrisko v Strážkach. Detské ihrisko bude vybudované 
v lokalite oproti futbalovému ihrisku v blízkosti Kaštieľa Strážky 
a v bezprostrednej blízkosti cyklochodníka. Pôjde o viaczdrojové 
financovanie (grant, rozpočet mesta, participatívny rozpočet a iné 
zdroje).

Projekt 20. ročník Belá mix volley cup –  Jaroslav Dobeš infor-
moval zúčastnených o tradičnom podujatí, tento rok sa bude konať 
jubilejný 20. ročník. Ide o turnaj amatérskych družstiev vo volejbale, 
zúčastňujú sa ho volejbaloví nadšenci nielen zo Slovenska. Predpo-
kladajú účasť 20 družstiev, vrátane družstiev z partnerských miest 
mesta Spišská Belá. Pri príležitosti jubilejného ročníka plánujú uctiť si 
bývalých hráčov mesta. Podujatie sa uskutoční 13.-15.7.2018 v parku 
Kaštieľa Strážky.

Projekt Informačná vitrína na Mierovej – Jozef Pivovarník ako 
obyvateľ sídliska na Mierovej ul. predniesol požiadavku na potrebu 
osadenia informačnej vitríny na sídlisku, nakoľko mnohí susedia po 
zaparkovaní svojich áut zamieria priamo do svojich bytov a okolo 
mestských informačných tabúľ ani neprejdú, taktiež dôchodcovia, 
ktorí nemajú prístup k internetu neregistrujú množstvo informácií. 
Členovia hodnotiacej skupiny rozhodli, že tento zámer nebude pod-
porený z participatívneho rozpočtu, nakoľko takýto zámer má by mal 
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byť financovaný z rozpočtu mesta. A mesto aj zakúpi túto tabuľu.

Projekt Letné sídliskové hry na Mierovej č. 2 –  podľa Radky 
Pivovarníkovej týmto projektom chcú nadviazať na úspešnú akciu 
organizovanú v rámci participatívneho rozpočtu v roku 2017 – Síd-
liskové hry, nakoľko majú pocit, že vzhľadom na uponáhľaný životný 
štýl sa susedia na sídlisku medzi sebou nepoznajú a preto by chceli 
podnietiť obyvateľov sídliska k spoločne strávenému času (športové 
aktivity – skákanie vo vreci, futbal rodičov s deťmi, skákanie cez švi-
hadlo, šprint a pod., fotostena, maľovanie na tvár, kreslenie na výkres, 
večerné premietanie filmu s environmentálnou tématikou). Cieľom 
projektu je udržiavanie dobrých susedských a rodinných vzťahov, 
byť aktívni vo svojom okolí.

Projekt Založenie mládežníckeho parlamentu v Spišskej 
Belej – Miriam Zoričáková ako zástupkyňa neformálnej skupiny 
mladých predstavila záujem mladých ľudí rozbehnúť činnosť mlá-
dežníckeho parlamentu, ktorý bude dlhodobo udržateľný a bude 
pristupovať k riešeniu problémov mladých s riešením a aktívnym 
prístupom. V rámci projektu zorganizujú  workshopy, mládežnícku 
konferenciu a využijú skúseností iných. Okrem toho bude tento pro-
jekt východiskom pre tvorbu strategického dokumentu – Koncepcia 
práce s mládežou v Spišskej  Belej.

Projekt Detská ľudová hudba BELAVE – prezentácia nehmot-
ného kultúrneho dedičstva – Michal Paľko predstavil detskú ľudovú 
hudbu (DĽH), ktorej zriaďovateľom je ZUŠ v Spišskej Belej. Názov 
BELAVE pochádza z lokálneho názvu pre modré „belave“. Hudobné 
teleso sa zameriava na mestský folklór regiónov bývalej rakúsko-
-uhorskej monarchie s aplikovaním autentického a štylizovaného 
hudobného folklóru. Je zámer vydať CD, ktoré by bolo dôstojnou 
prezentáciu DĽH.  Súčasťou projektu je aj získanie prostriedkov na 
zhotovenie dobového oblečenia pre DĽH, ktorý vzišiel z bádania 
žiakov ZUŠ v oblasti odievania a jeho zmien v zachovaných doku-
mentoch, ktoré boli následne posunuté študentom Katedry etnológie 
a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre a na základe ich návrhov by chceli dať vyhotoviť kópie mest-
ského oblečenia z prvej polovice 20. storočia.

V súčasnosti začali na 
Družstevnej ulici (v úseku od 
Geomery po Drepal) v Spišskej 
Belej výkopové práce na plá-
novanej výmene elektrického 
vedenia patriace spoločnosti 
VSD a.s. Košice. 

Vzdušné vedenie sa nahradí 
podzemným vedením vrátane 
nových prípojok k rodinným 
domom. Zároveň mesto 
zmodernizuje svoje verejné 
osvetlenie v danom úseku 
– nahradí vzdušné vedenie 

Výmena inžinierskych sietí 
na Družstevnej ulici

Naše mesto sa zapojilo 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 tretí krát 
chodiť do práce na bicykli

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

Registrácia prebieha na strán-
ke www.dopracenabicykli.eu.
Viac informácií poskytne Mgr. 
Marta Grivalská – 052/4680 510 
alebo marta.grivalska@spisska-
bela.sk.

tiež novým podzemným ve-
dením na nových plastových 
stĺpoch, na ktoré sa preložia 
existujúce LED svietidlá. Popri 
tom sa predpokladá využitie 
výkopových prác pre výstavbu 
optickej siete, nakoľko vzdušné 
vedenie telekomunikačne siete je 
zastaralé a nepostačujúce. V prí-
pade otázok kontaktujte odbor 
výstavby Mestského úradu v 
Spišskej Belej – Bc. Grichovú 
(052/468 05 13) alebo RNDr. 
Grivalskú (052/468 05 24).

Mladí úspešní ľudia budú 
hovoriť o svojich príbehoch, za-
čiatkoch, pádoch či úspechoch. 
Určite vás inšpirujú k rastu vo 
vašich snoch a aj povzbudia k 
niečomu novému. Predsa na 
splnený sen netreba čakať do 
dospelosti. Taktiež vám povedia, 
čoho sa držať, ak si chcete splniť 
vlastné sny... Na svoje si prídu 
aj mladí ,,skejteri”, pretože budú 
mať možnosť vypočuť si príbeh 
zakladania ,,skejťáckej” subkul-

Konferencia #Mladí mladým 
opäť prinesie obrovskú dávku 
inšpirácie

túry v Bardejove ale aj mladí, 
ktorých láka vystupovanie 
pred ľuďmi, podnikanie, hudba, 
móda i šport. Napriek tomu, že 
títo mladí ľudia sú známi, stále 
ostávajú sami sebou. 

Viac informácií a mená hostí: 
www.mladimladym.com

Tešíme sa na vás 5. 5. v ki-
nosále mesta Spišská Belá od 
14.00 h a nezabudni na povinnú 
registráciu. 

Expression o.z.

Zatúžili ste niekedy lietať? 
Ľahká pomoc! Kapitán Padák 
vás pozýva na palubu Boeingu 
737, ale predovšetkým na ne-
vyspytateľný výlet okolo našej 
planéty. S autorkou kníh zo série 
„Kapitán Padák“ Kristínou Balu-
chovou, rodáčkou z Kežmarku, 
sa stretli žiaci základných škôl 
22. marca 2018. Zvedavé otázky 
od žiakov vystriedalo hlasné 
čítanie a záver besedy bol ve-
novaný predaju kníh spojený 
s autogramiádou.

Zahrať sa na ilustrátora je 
celkom jednoduché, nie však 
pre deti, ktoré navštevujú ma-
terskú školu. Museli tuho roz-
mýšľať ako nakresliť obrázky 
z príbehov  – O repe, Kohút 
a farby, O Guľkovi Bombuľko-
vi, Tri prasiatka, Ako išlo vajce 

Marec, mesiac knihy sme si 
pripomenuli aj v mestskej 
knižnici

na vandrovku, ktoré im prečí-
tali hostia (primátor mesta pán  
Štefan Bieľak, vedúca  ekono-
mického odboru pani Veronika 
Kováčiková a vedúca školského 
úradu  pani Edita Svocáková) na 
stretnutí v Mestskej knižnici.

Ilustrácie detí budú spra-
cované a vystavené v Mestskej 
knižnici, kde si ich budú môcť 
pozrieť návštevníci v mesiaci 
apríl.

V priebehu mesiaca marca 
knižnicu navštívilo 22 tried ZŠ 
a 1 trieda špeciálnej školy. Obsa-
hom týchto hodín boli informá-
cie o službách knižnice , nových 
knihách – ich nákupu, využitie 
internetu, vyhľadávanie v onli-
ne katalógu, vstupu do konta 
a predlžovanie vypožičaných 
kníh. Eva Janusová
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V Sp. Belej bude Južná ulica
V zmysle platného územné-

ho plánu mesto pripravuje v lo-
kalite pri Belianskych kúpeľoch 
v Spišskej Belej novú výstavbu 
bytových domov. Vzhľadom 
na to bolo potrebné určiť názov 
ulice pre túto lokalitu. Mesto sa 
obrátilo na verejnosť s verejnou 
výzvou na zaslanie návrhov na 
pomenovanie tejto ulice. Doru-
čené boli aj nasledovné návrhy 
na názov ulice:

Ulica Nad kúpeľmi, Kež-
marská ulica, Levočská ulica, 
Štúrova ulica, Dubčekova ulica, 
Goralská ulica, ulica sv. Antona, 
ulica sv. Valentína, Južná ulica, 

Brezová ulica, Javorová ulica, 
Topoľová ulica, Buková ulica, 
Dubová ulica, Brestová ulica, 
Belianska ulica, Masarykova uli-
ca, Veterná ulica, Ždiarska ulica, 
Biela ulica, Havrania ulica,  Se-
dembolestnej, Anjelská ulica, 
ulica Jozefa Krišandu, ulica Ser-
geja Kovča, ulica Laurentia Ser-
pilia Quendela, Haaszova ulica, 
Kamzíková ulica, Ulica Padlých 
hrdinov, Ľudová ulica, Zlatá 
ulička, ulica Jána Kuciaka.

Po dlhšej diskusii poslanci 
na zasadnutí dňa 12. apríla 2018 
schválili pre túto novú pripravo-
vanú ulicu názov: Južná ulica.

Na základe podnetov obyva-
teľov z Weberovej, Kaltsteinovej, 
Vojtasovej a Greisigerovej ulice 
bola schválená dopravná obytná 
zóna. Rozhodlo o tom mesto ako 
správca týchto miestnych ciest 
na základe súhlasu Okresného 
dopravného inšpektorátu v Kež-
marku. Príslušná projektová do-
kumentácia pre zmenu doprav-
ného značenia bola spracovaná 
už koncom leta minulého roka, 
avšak dopravný inšpektorát 
najprv nesúhlasil so zriadením 
tejto zóny, avšak po opätovnom 
posúdení návrhu mesta dal 
kladné stanovisko začiatkom 
marca tohto roka a primátor 
mesta tak mohol vydať roz-
hodnutie o určení tohto nového 
dopravného značenia. A čo to 
v praxi bude znamenať?

Podľa zákona o cestnej pre-
mávke v obytnej zóne:

1./ chodci smú používať cestu 
v celej jej šírke

Spoločenská kronika 
V MARCI 2018

• narodili sa: Jakub Antal, Zuzana Kolumberová, BiankaBu-
dzáková, Bryan Horák, Viktor Krempaský, Marek Pavličko.

• navždy nás opustili: Magdaléna Galliková vo veku 84 rokov, 
Rudolf Labis vo veku 71 rokov, Jozef Sliva vo veku 65 rokov, 
Judita Pitoňáková vo veku 61 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Helena Boršošová – 85 rokov, 
Ema Pjateková – 80 rokov, Ferdinand Beskyd – 75 rokov, Pavol 
Hatala – 75 rokov, MUDr. Ivan KochanIvančo – 75 rokov, Margita 
Košická – 75 rokov, Jozef Čekovský – 70 rokov, Eva Lorenčíková 
– 70 rokov, Mária Vaverčáková – 70 rokov.

Dopravná obytná zóna už aj 
v IBV S. Webera

2./ na ceste sú dovolené hry 
detí

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

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

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

Najbližší čas bude mesto 
ako správca týchto cestných 
komunikácii prostredníctvom 
mestskej polície v prípade ne-
dodržiavania uvedených záka-
zov a obmedzení upozorňovať 
na ich rešpektovanie, aby si 
vodiči postupne zvykli na túto 
dopravnú zmenu (preventívne 
pôsobenie – riešenie porušenia 
napomenutím). Po určitom čase 
však v prípade nedodržiavania 
(najmä opakovaného porušova-
nia) tohto dopravného značenia 
môžu byť vodiči riešení aj bloko-
vými pokutami.

Viac aktuálnych informácií získate Viac aktuálnych informácií získate 

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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V roku 2017 dosiahli Lesy 
mesta Spišská Belá celkové vý-
nosy vo výške 808 725 € a celkové 
náklady vo výške 800 626 € a teda 
zisk vo výške 8079 €. Celkové vý-
nosy boli tvorené okrem príjmov 
z predaja dreva – dotáciou z roz-
počtu mesta 56 023 € a financií z 
rôznych projektov vo výške 65 
149 €. Treba oceniť, že vedenie 
lesov mesta sa nespolieha len 
na príjmy z predaja dreva, ale 
hľadá si aj ďalšie zdroje na svoju 
činnosť. Umelou obnovou lesa 
bolo zalesnené 41,74 ha lesa a pri-
pravilo sa na zalesnenie 75,22 ha 
lesných pozemkov. V súčasnosti 
sú zalesnené všetky plochy, ktoré 
majú byť podľa zákona do dvoch 
rokov od spracovania kalamity 
zalesnené.

V roku 2017 bola hlavnou 
úlohou mestských lesov obnova 
lesných porastov – zalesňovaním, 
spracovanie vetrovej kalamity 
(napadnutá od decembra 2016 
– marca 2017) a podkôrnikovej 
kalamity spôsobenej počasím 
v letnom období, ktoré bolo 
veľmi priaznivé pre podkôrny 

hmyz na základe udelenia vý-
nimky v porastoch s 5. stupňom 
ochrany prírody, ako aj prebierky 
v zmysle platného Plánu starost-
livosti o les. Úmyselná ťažba sa 
z dôvodu spracovania kalamity 
vykonávala v minimálnom 
rozsahu.

Niekoľko čísel (faktov) z roku 
2017 :

Plánovaná ťažba na rok 2017 
bola:  10 000  m3

Skutočná  ťažba v roku 2017 
bola: 13 785  m3

Plánovaná priemerná reali-
začná cena:  45,00 € za m3

Skutočná priemerná realizač-
ná cena:   49,87 € za m3

Plánované tržby za predaj 
dreva :  450 000  €

Skutočné tržby za predaj 
dreva :   687 433  €

Prekročenie plánovanej ťaž-
by bolo spôsobené zvýšeným 
množstvom kalamitného dreva 
a dodržanie zákonnej lehoty na 
jeho spracovanie. Zvýšenie tržieb 
aj priemernej realizačnej ceny za 
m3 oproti plánu je zdôvodnené 
tým, že v prvom polroku sa 

realizovalo spracovanie vetro-
vej kalamitnej  drevnej hmoty 
lepšej kvality. Rozdelenie ťaž-
bovej činnosti:
1./ podľa škodlivých činiteľov:
– Vietor:   4 511 m3

– Podkôrny hmyz:  9 047 m3

– Huby:  3 m3

– Úmyselná ťažba:  224 m3

Celkom:  13 785 m3

2./ podľa druhu:
– Ihličnatá drevina:  13 766 m3

– Listnatá drevina:   19 m3

 3./ podľa drevín:
– Smrek:  12 956 m3

– Smrekovec:  109 m3

– Jedľa:  556 m3

– Borovica:  145 m3

– Buk:  7 m3

– Listnaté ost.:  12 m3

Celkom:  13 785 m3

V roku 2017 boli vynaložené 
uvedené náklady na nasledovné 
činnosti mestských lesov:

– Pestovná činnosť (obnova 
lesa, starostlivosť o MLP, škôl-
ka, výchova porastov, ochrana 
lesa, ostatná pestovná činnosť) 
205 360,20 €

– Komplexná výroba dreva 

(ťažba, približovanie, manipu-
lácia) 206 094,54 €

– Rekonštrukcia lesnej cesty 
Babia dolina 53 513,00 € (zreali-
zované vďaka vyšším výnosom 
– tržbám za predaj dreva)

– Údržba lesných ciest, zváž-
nic, mostov (Čierny potok, Sol-
niska) 15 202,00 €

Najvyšší objem vynaložených 
finančných prostriedkov bol na 
pestovnú činnosť a spracovanie 
kalamity – komplexná výroba 
dreva.

V rámci pestovnej činnosti 
v roku 2017:

Obnova lesa  – umelou obno-
vou lesa bolo zalesnené 41,74 ha 
s  priemerným  nákladom na 1 
ha  993,24  €.

Príprava plôch pre umelú 
obnovu lesa – na tomto výkone 
boli vyčistené plochy na zales-
ňovanie  na ploche 75,22  ha  
s priemerným nákladom na 1 
ha 676,08  €

Ochrana mladých lesných 
porastov proti burine – na tomto 
výkone bolo ošetrené 177,46  ha  

Hospodárenie Lesov Mesta Spišská Belá za rok 2017

(Pokračovanie na 10. strane)
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Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej na svojom zasadnutí 
dňa 12. apríla 2018 opätovne 
rokovalo o téme plánovanej vý-
stavby rodinných domov v mest-
skej časti Strážky – v lokalite Nad 
kaštieľom. 

Tomuto rokovaniu mestské-
ho zastupiteľstva predchádzalo 
verejné prerokovanie s oby-
vateľmi Strážok na schôdzi 
28. marca 2018. Na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva ešte 
koncom minulého roka boli k 
pôvodnej pracovnej verzii štúdie 
vznesené pripomienky zo strany 
obyvateľov Strážok, preto sa na 
danom zastupiteľstve rozhodlo 
o spracovaní ďalšej verzie tejto 
štúdie, ktorej cieľom bude za-
pracovať vznesené pripomien-
ky obyvateľov i poslancov, aby 
obe štúdie bolo možné porovnať 

Výstavba rodinných domov v Strážkach – hľadá sa prijateľné 
riešenie 

a o nich diskutovať.
Nová (druhá) verzia tejto 

zastavovacej štúdie je akousi 
„maximálnou“ verziou oproti 
pôvodnej („minimálnej“) verzii. 
Zásadný rozdiel medzi oboma 
štúdiami spočíva v dvoch bo-
doch:

1./ regulovanie typu rodin-
ných domov, ktoré sa budú 
môcť v danej lokalite stavať – v 
jednej časti danej lokality sa na-
vrhujú len bungalovy a v druhej 
časti len dvojpodlažné rodinné 
domy (napr. len so sedlovou 
strechou).

2./ vytvorenie verejného 
priestoru – verejnej zelene 
s jednoduchou občianskou vy-
bavenosťou medzi existujúcou 
a novou zástavbou rodinných 
domov (t.j. zelený pás v šírke 
cca 12 m), ktorý by bol vytvore-

ný na pozemkoch mesta a ktorý 
by priestorovo oddelil existujúce 
domy od plánovaných rodinných 
domov.

Obe verzie štúdie sú spraco-
vané tak, aby vytvorili priestor 
na odbornú aj laickú diskusiu 
o tom, ktoré riešenie, resp. aké 
iné alternatívne riešenie by bolo 
najlepším a najvhodnejším rie-
šením pre dané územie. Ideálne 
by bolo nájsť spoločnú dohodu 
o tomto území.

Ale treba zdôrazniť, že ani 
o jednej verzie štúdie sa doposiaľ 
nerozhodlo a bude na rozhodnutí 
poslancov mestského zastupiteľ-
stva, ku ktorej verzii sa priklonia, 
aké argumenty vezmú do úvahy. 
Takže poslanci pravdepodobne 
na najbližšom zasadnutí by mali 
rozhodnúť, či schvália jednu ale-
bo druhú verziu štúdie alebo prij-
mú nejaký kompromisný návrh 
medzi oboma verziami. V tomto 
duchu prebiehala aj diskusia na 
uvedenom zasadnutí zastupi-
teľstva a samotná téma  sa na 

návrh primátora mesta odročila 
(nerozhodlo sa o nej) vzhľadom 
na rozdielne názory tak medzi 
prítomnými obyvateľmi Strážok 
(navzájom), ako aj medzi samot-
nými poslancami. A takto sa pre 
všetkých (obyvateľov i poslan-
cov) vytvoril čas a priestor na 
ďalšiu diskusiu a hľadanie ďal-
ších argumentov.

Takýto postup (bez ohľa-
du na početnosť názorov „za 
a proti“) považujeme procesne 
za správny a korektný, nakoľko 
treba mať možnosť diskutovať o 
alternatívnych riešeniach (čo si 
v tomto prípade vyžiadali rôzne 
názory obyvateľov). Obe uvede-
né verzie sú zverejnené v prí-
lohe tohto článku a je možnosť 
k nim zaslať vaše pripomienky 
na e-mail: jneupauerova@spis-
skabela.sk v lehote do 10. 5. 
2018. Rozhodovanie o konečnej 
podobe tejto zastavovacej štúdie 
je v zmysle zákona vo výlučnej 
kompetencii poslancov mestské-
ho zastupiteľstva.Mestské lesy pozývajú obča-

nov mesta Spišská Belá na 3. roč-
ník akcie Zasaď si svoj strom. Ak-
cia 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, zabez-
pečíme autobus, ktorého odchod 
bude o 6.45 hod. z parkoviska pri 
budove Dobrovoľného hasičské-
ho 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 

Už v máji si môžete opäť 
zasadiť svoj strom

prosíme o nahlásenie počtu ľudí 
do konca apríla (30. 4. 2018) na 
tel. čísle 0940 426 943. Ak máte 
záujem o zabezpečenie prepravy, 
nahláste nám to prosíme rovnako 
včasne.

Dobrovoľníci budú aj tento 
rok vysádzať stromčeky v lo-
kalitách, ktoré boli poznačené 
následkami víchrice alebo 
napadnuté lykožrútom. Tieto 
vyhladené plochy potrebujú byť 
nutne opätovne zalesnené.

V prvom ročníku to bolo 
650 vysadených stromčekov. 
V druhom sa počet zvýšil na 
1 000 stromčekov. Dokážeme 
spoločne vysadiť tento rok ešte 
väčší počet?

s priemerným nákladom na 1 
ha  170,56 €

Ochrana mladých lesných po-
rastov proti zveri – touto ochra-
nou  bolo ošetrené 372,60  ha 
s  priemerným nákladom na 1 
ha 62,45  €

Ochrana mladých lesných 
porastov proti zveri – oplôtky 
– touto ochranou bolo spravené 
3,62 km s priemerným nákladom 
na 100 bm 224,6 €

Prečistky – boli vykonané na 

ploche 123,80  ha  s priemernými 
nákladmi na 1 ha  209,08  €

Ochrana lesa – bolo vyna-
ložených 11 534,83 €, hlavne 
na ochranu proti podkôrnemu 
hmyzu

Ostatné pestovné práce – bolo 
vynaložené 4193,92 €, hlavne na 
údržbu priekop a vyznačovanie 
ťažby

Lesné škôlky – bolo vynalože-
né 9 763,52 €, hlavne na výrobu 
a starostlivosť o sadenice

Ing. František Pisarčík

Hospodárenie Lesov Mesta 
Spišská Belá za rok 2017

Dňa 19. apríla 2018 v sídle Euroregiónu Tatry v NowomTargu 
primátor mesta Spišská Belá Štefan Bieľak a primátor poľského part-
nerského mesta Szczawnica Gregorz Niezgoda slávnostne podpísali 
zmluvu o financovaní spoločného mikroprojektu.

A týmto aktom môže začať spoločná realizácia projektu  v rámci 
programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovensko Interreg V-A 
2014-2020 pod názvom Szczawnica a Spišská Belá – včera a dnes. 
Medzi hlavné aktivity mikroprojektu v prípade mesta Spišská Belá 
patrí vydanie plnofarebnej obrazovej publikácie – Spišská Belá vo fo-
tografiách v rozsahu 256 strán v počte 2500 ks vo formáte A4.  A tiež 
sa spracuje aj krátke propagačné 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 modernej optiky v Spišskej Belej. Celkový rozpočet pro-
jektu 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  4489 € (10 %) a spolufinancovanie z 
rozpočtu mesta vo výške 2 245 € (5 %). Projekt má byť ukončený 
do konca roka 2018.

Zmluva o fi nancovaní 
spoločného mikroprojektu

(Dokončenie z 9. strany)
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Mesto Spišská Belá sa rozho-
dlo oceniť dobrovoľnícke aktivi-
ty svojich občanov za uplynulý 
rok a vyjadriť im vďaku za ich 
nezištnú činnosť a zároveň aj 

motivovať ďalších adeptov. 
Medzi dobrovoľníkov radíme 
všetkých, ktorí robia spolkovú, 
športovú, kultúrnu, sociálnuči 
inú dobrovoľnícku činnosť. Ak 

poznáš niekoho, kto by si zaslú-
žil práve takéto ocenenie, vyplň 
priloženú nomináciu, odstrihni 
a odovzdaj na podateľni mesta 
Spišská Belá. 

Oficiálne oceňovanie dobro-
voľníkov prebehne na Mládež-
níckom sympóziu v priebehu 
júna, preto nominovať môžeš 
najneskôr do 17. 6. 2018.

V Spišskej Belej sa bude oceňovať dobrovoľnícka činnosť – 
hlasovať môžete aj online

DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ
12. ročník súťaže vo varení gulášu

2. jún 2018 – SOBOTA
2. júna 2018 sa v rámci Dní mesta 2018 uskutoční 12. ročník súťaže o Putovný spišskobeliansky kotlík vo varení gulášu. 
Variť sa bude priamo na námestí na určených miestach. Súťaž je verejná a určená pre širokú verejnosť. 
1.  Do súťaže sa družstvá musia nahlásiť pred jej konaním, najneskôr do 30. mája v RTIC (Regionálnom turistickom informačnom 

centre), Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, tel.: 052/468 05 10, osobne, písomne alebo telefonicky. 
2.  Veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že súhlasí s pravidlami a organizačnými pokynmi súťaže. Súťažiaci sa tejto 

súťaže zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.
3.  Súťažné družstvá súťažia pod názvom, ktorý si sami zvolia.
4.  Všetky suroviny a ingrediencie, ako i kotlík a všetko potrebné náradie k vareniu guláša, vrátane dreva si zabezpečia súťažné 

družstvá samé na svoje náklady. Pitnú vodu poskytne Mesto Spišská Belá (v budove úradu) – súťažiaci si zabezpečí nádobu 
na vodu.

5.  Ak súťažné družstvo použije taký kotlík, pri ktorom by mal byť oheň voľne na zemi, musí to nahlásiť vopred. Mesto Spišská Belá 
zabezpečí, aby medzi zemou a ohňom bol železný plech (platňa) v hrúbke min. 3 mm.

6.  Množstvo vareného guláša, a jeho zloženie si družstvá určia samé. Jedinou podmienkou je, aby guláš bol z mäsa.
7.  Registrácia súťažiacich bude prebiehať v čase od 10.30 do 11.00 h na námestí pred mestským úradom. Každému súťažiacemu 

družstvu bude presne určený priestor, potrebný pre varenie guláša a vylosuje si súťažné číslo. 
8.  Súťažiť sa začne o 11.00 h. Po oficiálnom „odštartovaní“ môžu súťažiaci zapáliť ohne pod kotlíkmi. Do toho času môžu vykonávať 

akúkoľvek „neohňovú“ prípravu pre varenie guláša.
9.  Súťaž bude prebiehať do 15.00 h. Po jej oficiálnom ukončení odovzdá každé družstvo vzorku svojho guláša hodnotiacej 

komisii.
10. Súťažné družstvá môžu uvarený guláš návštevníkom rozdávať bezplatne alebo predávať za nimi určenú symbolickú cenu.
11.  Ocenené budú prvé tri miesta. Guláš posudzuje minimálne 5-členná hodnotiaca komisia. Hodnotiaca komisia posudzuje 

guláš z hľadiska jeho chuti a vzhľadu. Každý člen komisie hodnotí jednotlivé vzorky istým počtom bodov. Zvíťazí guláš, ktorý 
po sčítaní bodov od všetkých členov komisie získa ich najvyšší počet.

12.  Zvíťazí družstvo, ktoré navarí chuťovo a vizuálne najlepší guláš. Víťazné družstvo tiež získava na dobu 1 roka Putovný spišsko-
beliansky kotlík, na ktorý bude vygravírovaný názov víťazného družstva.

13.  Putovný spišskobeliansky kotlík je majetkom Mesta Spišská Belá. Nemôže byť majetkom súťažného družstva, alebo jeho čle-
nov. Ak získa Putovný spišskobeliansky kotlík zahraničné družstvo, ktorého veliteľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý 
pobyt, bude kotlík uložený na mestskom úrade v Spišskej Belej. Ak družstvo získa 1. miesto v trikrát po sebe nasledujúcich 
ročníkoch súťaže, stáva sa Putovný spišskobeliansky kotlík majetkom tohto víťazného družstva.

Bližšie informácie vám poskytne Mgr. Marta Grivalská, infocentrum, tel. 052/468 05 10.

Súťaž je určená pre širokú verejnosť, tak sa prihláste, ide predovšetkým o zábavu.
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Až 3,5 hektára územia mest-
ských lesov poškodilo spolu 
osem požiarov, ktoré vznikli 
v blízkosti rómskej osady obce 
Rakúsy. Všetky požiare sa udiali 
v priebehu krátkej doby v mesia-
ci apríl. “Požiarmi boli zničené 15 
až 20-ročné lesné porasty s pria-
mou škodou za 10 500 €. V tejto 
sume sú vyčíslené náklady na 
vyčistenie po kalamite, zalesňo-
vanie, nákup sadeníc, samotná 
práca a starostlivosť o mladé 
lesné porasty. Okrem priamej 

Dobrovoľní hasiči zasahovali pri požiari v Lesoch mesta 
Spišská Belá

škody netreba zabudnúť ani na 
environmentálnu. Porasty sa 
nachádzajú v treťom a druhom 
stupni ochrany a sú súčasťou 
Tatranského národného parku. 
Mestské lesy budú mať opäť 
teraz povinnosť tieto plochy vy-
čistiť a dostať ich do pôvodného 
stavu, na ktoré bude potrebné 
minimálne 14 000 €. Tieto ná-
klady budú hradené z vlastných 
zdrojov mestských lesov, nakoľ-
ko nie je možnosť tieto porasty 
poistiť proti lesným požiarom 

a zvlášť pri osadách,” hodnotí 
vzniknutú škodu František Pisar-
čík, vedúci lesnej správy Lesov 
mesta Spišská Belá. Pri požiari, 
ktorý vznikol 9. apríla zasahova-
li okrem profesionálnych hasičov 
HaZZ v Kežmarku aj dobrovoľní 
hasiči zo Spišskej Belej.

V súčasnosti prebiehajú dia-
lógy medzi primátorom Spišskej 
Belej Štefanom Bieľakom, staros-
tom Rakús Bystríkom Václavom 
a vedúcim lesnej správy Fran-
tiškom Pisarčíkom. Tie majú 

viesť k efektívnym opatreniam, 
ktoré budú slúžiť ako preven-
cia kriminality v Lesoch mesta 
Spišská Belá.

Predseda DHZ Spišská Belá 
Maroš Vaverčák ďakuje všetkým 
členom zboru, ktorí zasahovali 
pri tomto požiari mladého lesné-
ho porastu nad osadou Rakúsy. 
Menovite Jozefovi Lorenčikovi, 
Štefanovi Želonkovi, Kamilovi 
Svitanovi, Andrejovi Kováčikovi, 
Metodovi Kováčikovi a Matúšovi 
Dlubačovi.

Mesto Spišská Belá zavádza 
od 1. apríla 2018 tzv. vrecový 
zber triedeného odpadu na 
území 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 spoločnosťou 
ENVI-PAK a. s. zabezpečiť fi-
nančné prostriedky aj na tento 
systém zberu. Ale rovnako tým 
dôvodom boli opakujúce sa 
požiadavky 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 

Znovuzavedenie vrecového zberu triedeného odpadu
bolo, že tento spôsob zberu bol 
dlhodobo neefektívny –  níz-
ka zapojenosť obyvateľov do 
tohto systému (menej ako 5 %) 
a vysoké náklady na udržanie 
tohto systému. Napriek tomu, 
že od januára tohto roku mesto 
doplnilo nejaké ďalšie stojiská s 
1100 litrovými kontajnermi na 
triedený 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 
neskorším opätovným úvahám 
o rušení tohto systému. Určite 

je komfortnejšie mať zabezpe-
čený odvoz triedeného odpadu 
spred rodinného domu, ako ho 
nosiť a vkladať do kontajne-
rov v separačných (zberných) 
miestach.

Výtvarníka Petra Purdeša 
zo Strážok nadšenie pre vý-
tvarné umenie neopúšťa ani 
vo svojom úctyhodnom veku 
97 rokov. Svojou tvorbou často 
prenáša na plátno historické 
udalosti a výjavy zo Spišskej 
Belej a okolia. Tento krát sa 
svoju pozornosť rozhodol 
upriamiť na významnú osob-
nosť Spišskej Belej, Dr. Michala 
Greisigera (1851 – 1912). „Vo 
svojom obraze zachytávam 
udalosť, keď išiel Dr. Greisiger 
do Novej Belej k ťažko chorému 
pacientovi. Rozvodnená Bialka 
zničila most, preto cez hučiacu 

V spolupráci so Základnými 
školami Expression o. z. plánu-
je ďalší projekt so zameraním 
na bezpečnosť, tentokrát však 
v online svete. Nadácia pre 
deti Slovenska v rámci progra-
mu Bezpečne doma, bezpečne 
v komunite, podporila projekt 
Občianskeho združenia Ex-
pression pod názvom Bezpečne 
online.

Projekt má za cieľ podať 
nie len teoretické informácie 
o bezpečnosti na internete, ale 
prizvať žiakov 9. ročníkov, aby 
sa stali aktívnymi vo vytvára-
ní bezpečnejšieho prostredia 
vo svojej online komunite. V 
prvej fáze projektu žiaci dosta-
nú informácie o bezpečnosti 

Výtvarník Peter Purdeš si 
uctil pamiatku Dr. Michala 
Greisigera

rieku dáva pokyny príbuz-
ným, čo majú robiť, kým on 
k nim dôjde po iných cestách,” 
vysvetľuje Peter Purdeš. Obraz 
sa rozhodol darovať Múzeu 
Dr. Greisigera v Spišskej Belej, 
ktoré sa nachádza práve v dome 
bývalého hlavného mestského 
lekára Dr. Greisigera.

Teší nás, že p. Purdeš svojimi 
výtvarnými aktivitami opätovne 
potvrdil, že titul laureáta Ceny 
Mesta Spišská Belá mu právom 
patrí a sme hrdí, že aj napriek 
svojmu úctyhodnému veku si 
stále nájde čas, aby šíril dobré 
meno nášho mesta i naďalej.

v online priestore z pohľadu 
odborníkov, a tiež informácie o 
kyberšikane. Informácie budú 
podávané zážitkovou formou, 
prostredníctvom neformálneho 
vzdelávania či “živých knižníc” 
a “storytellingu”. V druhej fáze 
projektu dostanú možnosť 
navrhnúť konkrétne spôsoby 
zlepšenia bezpečnosti na in-
ternete a zvýšenia informova-
nosti detí a mladých o danej 
problematike v ich komunite, 
tam kde sa pohybujú práve oni. 
Najlepšie návrhy budú zreali-
zované. Projekt tak nebude len 
o teoretických informáciách, ale 
žiaci sa budú priamo podieľať na 
zlepšení bezpečnosti v ich online 
priestore.  Tím o.z. Expression

Svet internetu a online 
bezpečnosť detí a mladých 
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Noc múzeí a galérií sa už tradične stáva každoročným podu-
jatím (aj) Slovenskej národnej galérie – Kaštieľa Strážky. Snahou 
tohto celoeurópskeho projektu je – okrem iného – prezentácia 
kultúrneho dedičstva čo najširšej vrstve spoločnosti. V neposled-
nom rade je podujatie venované priblíženiu a sprístupneniu rôz-
nych programov či aktivít, ktoré nie sú celoročne striktne spojené 
s kultúrnymi inštitúciami. Význam týchto projektov je v nemalej 
miere spojený s budovaním celospoločenskej kultúrnej identity, 
ktorá v poslednom období nesie znaky klesajúcej tendencie.
Tradičné lektorované prehliadky, tvorivé workshopy a vzdelávacie 
programy pracovníkov kaštieľa v Strážkach dostanú „nový impulz“ 
práve v dňoch venovaným Noci múzeí a galérií. Tie v roku 2018 pri-
padnú na sobotu 19. mája a budú orientované na netradičné zážitky 
prístupné ako pre „malých“, tak pre „veľkých“ záujemcov. Pravi-
delné a verejnosťou vyhľadávané klasické prehliadky renesančných 
priestorov kaštieľa v Strážkach budú návštevníkom dostupné od 

Dňa 7. apríla 2018 sa v telocvični na Moskovskej ulici v Spišskej 
Belej uskutočnil už tradičný Veľkonočný volejbalový turnaj zmie-
šaných družstiev, ktorý zorganizovalo mesto Spišská Belá. Turnaja 
sa zúčastnili 9 družstiev, ktoré si zahrali zápasy v 3 skupinách na 
2 skrátené sety. Po takmer 9 hodinách sme spoznali konečné pora-
die:1. miesto: Szczawnica (PL), 2. miesto: Old Boys Spišská Belá, 3. 
miesto: Liptovský Mikuláš, 4. miesto: Tatralift Tatranská Lomnica, 5. 
miesto: Šajtáci, 6. miesto: Muvoza, 7. miesto: Karloff  KK, 8. miesto: 
Hobby team, 9. miesto: Javorina Spišská Belá

Najlepším hráčom sa stal Martin Zelený (Old Boys Spišská Belá) 
a najlepšou hráčkou Kinga Wartak (Szczawnica).
Ďakujeme všetkým družstvám a ich hráčom, že si prišli zahrať 

na tomto turnaji a za prípravu  a výbornú organizáciu turnaja ďaku-
jeme Jožovi Kunovi, Marcelovi Banczikovi a ďalším z družstva Old 
Boys Spišská Belá. A najbližšie sa vidíme na 20. ročníku Bela Mix 
Volley Cupu 2018 v kaštieli Strážky v dňoch 14. - 15. júla 2018.

10.00 – 17.00 hodiny. Návštevníci budú mať možnosť spoznať osudy 
šľachtických rodín, ktoré po stáročia formovali dejiny strážskeho 
„geniusloci“. Oboznámia sa so životom výnimočného maliara 
európskeho falzetu, Ladislava Mednyánszkeho, ktorého maľby sú 
súčasťou stálej expozície kaštieľa a ktoré sú zároveň dodnes pre 
mnohých inšpiráciou. Prirodzenou, turistami vyhľadávanou a lek-
tormi neopomínanou témou prehliadok sa stane život a dielo po-
slednej barónky Margity Czóbelovej, ktorej meno je dodnes vážené 
a späté práve s priestormi strážskeho kaštieľa. Záujem spoločnosti 
nepochybne vzbudí pohľad na historický nábytok a pozoruhodnú 
humanistickú knižnicu, ktorej korene siahajú do 16.storočia a ktorá 
dodnes obsahuje približne 8500 zväzkov.

„Nádychom originality sa predstavia tvorivé dielne, ktoré ne-
pochybne potešia malých umelcov a ktoré budú prebiehať v dvoch 
fázach od 10.30 do 15.00 hodiny.“ povedala galerijná pedagogička 
kaštieľa v Strážkach, Daniela Kostková. V prvej fáze (10.30 – 12.30) 
sa deti netradične zamerajú na hľadanie a vytváranie zvukov z 
hudobných nástrojov z bežných vecí, ktoré nás obklopujú a sú 
súčasťou nášho každodenného života. V druhej fáze (13.30 – 15.00) 
sa ponoria do sveta textilu. Svoju pozornosť obrátia na techniky 
viazania a farbenia textilu prírodnými farbivami.

Pracovníci vysunutého pracoviska Slovenskej národnej 
galérie – Kaštieľ Strážky nezabudli ani na tých najmenších 
návštevníkov. „Najmenších záujemcov o 15.00 hodine iste 
poteší Labyrint legiend, prostredníctvom ktorého poblúdia 
v komnatách kaštieľa a práve pomocou nájdených legiend, 
skladačiek a indícii zistia odpovede na nevšedné otázky.“ po-
vedala lektorka kaštieľa v Strážkach, Jarka Grigľáková.
Netradičné večerné prehliadky prídu na scénu po 18.00 hodine. 
Počas minulých ročníkov sa pozornosť divadelných predstavení 
sústredila na stvárnenie života rodín, ktoré žili v kaštieli v 19. 
a 20.storočí. Verne predstavili život a osudy rodiny Ladislava 
Mednyánszkeho a barónky Margity Czóbelovej. Tento rok sa však 
návštevníci prenesú hlboko do 16.storočia. Nosnou témou toho-
ročného podujatia sa stane rodina Horváth – Stansith (Stančič). 
O jedinečné stvárnenie divadelného predstavenia sa postarajú 
ochotnícky herci z Malého Slavkova, ktorých neobyčajné výkony 
a talent prilákali v predchádzajúcich rokoch mnoho záujem-
cov. Netradičné divadelné predstavenie hry s názvom Rytier 
bez meča herci odohrajú o 18.00, 19.30, 21.00 a 22.30 hodine.
Ešte nie ste rozhodnutý? Je to veľmi jednoduché. Tak ako po minulé 
roky, tak aj tento ročník podujatia Noci múzeí a galérií 2018 po-
núkne spoločnosti bohatý a jedinečný program, ktorý sa bude niesť 
v znamení detského smiechu, fantázie, spontánnosti a nevšedného 
kultúrneho zážitku. Stačí prísť a nenechať si takéto atraktívne pod-
ujatie ujsť.               Lukáš Lisý

Blíži sa Deň a noc v Kaštieli Strážky

Veľkonočný volejbalový turnaj 
2018 vyhrala Szczawnica

Deň a noc múzeí a galérií 
Kaštieľ Strážky

sobota 19. 5. 2018
Slovenská národná galéria Kaštieľ Strážky má dvere 

svojich expozícií otvorené od 10.00 do 24.00 h. 
Počas celého dňa je pripravený bohatý program 

pre širokú verejnosť, na všetky programy platí 
bezplatný vstup.

10.00 – 17.00 hod. Lektorované prehliadky pre verejnosť 
v polhodinových intervaloch
Viete, že v Strážkach žilo viacero šľachtických rodín? Príďte a 
spoznajte dejiny renesančného kaštieľa. Prejdite spolu s lek-
torom miestnosťami a spoznajte príbehy a diela významných 
obyvateľov Kaštieľa. Nahliadnite aj do vzácnej humanistickej 
knižnice s viac ako 8 000 zväzkami kníh. Posledná denná pre-
hliadka kaštieľa s lektorom je o 17.00 hod.

10.30 – 12.30 hod.  Malí muzikanti
Zvuky sú všade okolo nás, tak sa len dobre započúvajme a 
možno nájdeme zvuky na miestach a vo veciach, aké by 
sme nečakali. Na zvukových tvorivých dielňach budeme 
vyrábať jednoduché hudobné nástroje z predmetov, ktoré 
nás obklopujú.

13.30 – 15.00 hod. Batikové experimenty
Aké farbivá sa používali v minulosti a aké dnes? Doneste si 
„ošúchané“ tričko a spolu sa pokúsime obnoviť jeho farby tech-
nikami viazania a farbenia textilu (aj) prírodnými farbivami.

15.00 hod. Labyrint legiend
Vedeli ste, že v škole sa okrem učenia dá aj zabaviť? Môže byť 
plná hier či hádaniek. No dá sa v nej aj zablúdiť. Poďte s nami 
prebádať komnaty kaštieľa v Strážkach a prostredníctvom skry-
tých legiend a skladačiek hľadajme odpovede na otázky. Tak 
neváhajte a poďte sa s nami zahrať!

18.00 – 24.00 hod. Noc múzeí a galérií 2018

18.00, 19.30, 21.00, 22.30 hod. Rytier bez meča
„600 zlatých ročne budú výdavky na školu … môžeme si to do-
voliť? … ale áno, ak budeme rozumne prenajímať pôdu a citlivo 
hospodáriť s naším majetkom, tak by sa nás to nemalo veľmi 
finančne dotknúť.“ Netradičná večerná prehliadka, ktorá 
priblíži život hlavných členov rodiny Horváth – Stančič, ktorí 
nemalou mierou aj kultúrne pozdvihli tento kaštieľ. Účinkuje 
ochotnícke divadlo z Malého Slavkova. Posledná netradičná 

prehliadka je o 22.30 hod, prehliadky nie sú vhodné pre 
maloletého návštevníka.
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V pondelok 9. apríla sa zišli učitelia zo všetkých škôl nášho mesta 
v priestoroch bývalej kinosály mestského úradu. Niektorí preto, aby 
si prišli prevziať ocenenie z rúk pána primátora Štefana Bieľaka, tí 
ostatní prišli svojich kolegov podporiť a zablahoželať im. Moderátor 
slávnostného popoludnia Michal Novák, ktorý je sám učiteľom, do-
kázal vtipne okomentovať situáciu, v ktorej sa učitelia na Slovensku 
nachádzajú, hoci sama osebe veľmi veselá nie je. Pán primátor vyjadril 
uznanie a hlbokú vďaku všetkým tým, ktorí formujú naše deti a učia 
ich láske k múdrosti. Slávnostnú atmosféru popoludnia podporili aj 
vynikajúce hudobné vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy.
Pán primátor najprv ocenil učiteľov v dôchodkovom veku a násled-
ne stále aktívnych učiteľov.

Ocenení pedagógovia v dôchodkovom veku:
• Základná umelecká škola  Alena Rančáková 
• Materská škola Mierová  Ľudmila Hrobáková 
• Špeciálna základná škola  Anna Grigerová 
• ZŠ M. R. Štefánika  Mgr. Viliam Socha 
• ZŠ J. M. Petzvala  Mgr. Irena Černická

Ocenení aktívni pedagógovia:

• Ľudmila Tokarčíková  Materská škola Mierová
V materskej škole pracuje od roku 2009. Aktívne sa zapája do 
mimoškolských súťaží a ďalšej mimoškolskej činnosti – príprava 
besiedok, účasť a aktívna príprava detského folklórneho festivalu 
„Beliansky škovránok“. Je hlavnou koordinátorkou každoročnej 
detskej športovej olympiády a zároveň pripravuje akciu pre deti 
„Deň jabĺčka“, kde sa deti oboznamujú s významom zdravej vý-
živy pre človeka. K deťom má veľmi vrúcny a prívetivý vzťah. 
Aktívna je aj spolupráca s rodičmi. V kolektíve zamestnancov je 
obľúbená pre svoju prístupnosť, ústretovosť a bezprostrednosť

• Mgr. Ľudmila Nováková  Špeciálna základná škola
V Špeciálnej základnej škole v Spišskej Belej pôsobí od roku 2011, 
najprv na pozícii učiteľka a od roku 2015 ako pedagogická asistent-
ka.Úspešne spolupracuje s učiteľmi pri tvorbe projektov vyučova-
cích jednotiek ako aj pri plánovaní a realizovaní mimovyučovacích 
aktivít žiakov. Citlivo vie riešiť  individuálne problémy žiakov 
s dôrazom na budovanie vzájomnej dôvery a vie efektívne komu-
nikovať aj so žiakmi s problematickou komunikáciou.Už tradíciou 
v Špeciálnej základnej škole sú výtvarné projekty, v ktorých úspešne 
spolupracuje a vedie aj záujmový útvar Nádejní umelci. 

• Mgr. YvetaTomaľová  ZŠ J. M. Petzvala
Pôsobí v Základnej škole J. M. Petzvala 30 rokov. Pedagogickú 
činnosť začínala ako vychovávateľka v školskej družine, v sú-
časnosti je učiteľkou primárneho vzdelávania. Dlhé roky pôso-
bila ako trénerka žiackeho a mládežníckeho basketbalu v škole 
a v meste. Aktívne sa zapája do školských a  mimoškolských 
aktivít. Pod jej vedením pracuje krúžok Škola hravo, v ktorom  
žiaci získavajú kladný vzťah k životnému prostrediu. Inovuje 
obsah a metódy výučby využívaním moderných digitálnych 
technológií a zážitkového vyučovania, ktoré je obľúbené medzi 
žiakmi. 

• Mgr. Anna Gancarčíková  Základná umelecká škola
V Základnej umeleckej škole pracuje vo výtvarnom odbore. Svo-
jim zodpovedným prístupom a príjemným vystupovaním si zís-
kala veľkú priazeň detí a obľúbená je tiež v kolektíve. Svoj talent, 
osobnostné znalosti a zručnosti využíva v plnej miere v prospech 
šírenia dobrého mena školy na národných, ale aj medzinárodných 
súťažiach. Každoročne vytvára kreatívne výzdoby na koncertoch 
hudobného odboru a archivuje udalosti školy v pozícii kronikárky. 
Je flexibilná a ochotná pri plnení mimoriadnych potrieb školy a jej 
nekonfliktná povaha pomáha udržiavať dobrú klímu na pôde Zá-
kladnej umeleckej školy.  

Slávnostná akadémia belianskych pedagógov

Nadácia VÚB schválila 
projekt Občianskeho združenia 
Expression s názvom Fajna 
rodina, ktorého zámerom je 
podporiť a prehĺbiť vzájomné 
vzťahy v rodinách a komunite 
nášho mesta. V rámci projektu sú 
pripravované špeciálne rodinné 
soboty s bohatým programom 
pre každého z Vás. Môžete sa 
tešiť na:

• Rodinnú honbu za pokla-
dom

• Olympijské hry rodín
• Adrenalínový deň pre 

rodiny
• Deň spoločných hier a 

zábavy
Okrem špeciálneho progra-

mu budú pre Vás pripravené 
priestory FaceClubu počas 
vybraných sobôt, kedy budete 
môcť prísť zrelaxovať, zabaviť 
sa, či požičať si športové náčinie 

• Ing. Ladislav Chovaňák  ZŠ M. R. Štefánika
V škole pôsobí od roku 1996. Vyučuje technické práce, informa-
tickú výchovu a matematiku. Efektívne využíva svoje odborné 
zručnosti a vedomosti vo výchovno-vzdelávacom procese. 
Počas celého školského roka pripravuje žiakov na rôzne súťaže 
– olympiády, pytagoriády. Každoročne sa podieľa aj na príprave 
a organizácii elektronického testovania žiakov. V popoludňajších 
hodinách vedie krúžok Alternatívna matematika. Zabezpečuje 
ozvučenie a technické vybavenie každého školského aj mimo-
školského programu so žiakmi. V kolektíve sa môžeme spoľah-
núť na jeho organizačné schopnosti v rámci realizácie a riadenia 
projektov. 

(Viac o ocenených pedagógoch nájdete na www.spisskabela.sk)

Všetkým pedagógom ďakujeme za ich obetavú a náročnú prá-
cu s deťmi a mládežou, ktorou prispievajú k rozvoju vzdelávania, 
výchovy a kultúry v našom meste a želáme im veľa aktívnych 
a vychovaných žiakov.

Nadácia VÚB podporila život 
rodín v Spišskej Belej

a spríjemniť si deň. Tútorom 
tohto projektu je pani Daniela 
Deptová, zamestnankyňa VÚB 
Banky a poslankyňa mestského 
zastupiteľstva.

Prečo sme sa rozhodli pre 
Fajnú rodinu?

Počas minuloročného leta 
sme spolu s dobrovoľníkmi 
z FaceClubu zorganizovali 
niekoľko nezávislých športovo-
-adrenalínových podujatí pre 
rodiny nášho mesta a stretli 
sme sa s nadšenými ohlasmi. 
Tento rok sme sa preto rozhodli 
urobiť pre naše rodiny o niečo 
viac a vytvoriť tradíciu sobôt, 
kedy rodiny budú môcť tráviť 
čas spoločne a najmä aktívne.

Pripravte členov svojich rodín 
a posilnite tím, pretože vás čakajú 
veľké výzvy.

Viac informácií už čoskoro. 
Tím Expression o. z.
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V apríli štartujeme s vedo-
mostnou súťažou Poznáš svoje 
mesto?, ktorú organizujeme 
v rámci podujatí pri príležitosti 
755. výročia prvej písomnej 
zmienky o Spišskej Belej.

Pravidlá súťaže

Súťaž Poznáš svoje mesto? je 
viackolová vedomostná súťaž 
organizovaná mestom Spišská 
Belá a týkajúca sa jeho histó-
rie. Súťaž bude prebiehať raz 
mesačne počas roka 2018 až 
do svojho ukončenia, ktoré bude 
včasne oznámené. Súťaže sa 
môže zúčastniť každý obyvateľ 
mesta Spišská Belá starší ako 10 
rokov. V rámci jedného kola môže 
každý súťažiaci poslať len jednu 
odpoveď.

Súťažné otázky

Súťažné otázky sa budú vždy 
týkať histórie mesta Spišská Belá. 
Na každú súťažnú otázku budú 
poskytnuté tri možnosti odpove-
de, z ktorých len jedna možnosť 
bude správna. Súťažná otázka na 
daný mesiac bude zverejnená na 
www.spisskabela.sk, FB Mesto 
Spišská Belá, Instagram@spis-
skabela a v Spišskobelianskom 
spravodaji.

Správnu odpoveď na zadanú 
otázku oznámime vždy zároveň 
s výhercom jednotlivého súťažné-
ho kola. Pomôckou pri pátraní po 
správnej odpovedi pre Vás môže 
byť monografia mesta Spišská 
Belá, ktorú si môžete zakúpiť v 
Infocentre na Petzvalovej ulici za 

cenu 12 € alebo ju nájdete online 
v pdf dokumente na www.spis-
skabela.sk.

Zasielanie odpovedí

Odpovede sa posielajú e-mai-
lom na adresu oleksakova@spis-
skabela.sk. Zároveň sa do súťaže 
môžete prihlásiť aj odovzdaním 
Vašej odpovede do urny, ktorá sa 
nachádza vo vestibule na prízemí 
mestského úradu (Petzvalova 
18). Urna je označená názvom 
súťaže “Poznáš svoje mesto?”. 
Do urny vhoďte vystrihnutý pla-
gátik so zakrúžkovanou správnou 
odpoveďou a kontaktnými údajmi. 
Svoje odpovede môžete zasielať 
vždy do nasledujúcich termínov: 
odpovede za apríl – od 16. 4. 
do 15. 5, odpovede za máj – od 

16. 5. do 15.6, odpovede za jún 
– 16.6. – 15.7. …atď.

Ceny

V každom súťažnom kole 
získa výherca nasledujúce ceny 
– monografiu mesta Spišská Belá, 
tričko s logom mesta Srdcom 
Belančan, pexeso s tematikou 
Spišskej Belej, knižnú publikáciu 
a CD o Belianskych Tatrách. Cenu 
za jeden súťažný mesiac môže vy-
hrať len jeden súťažiaci – žrebuje 
sa len jeden výherca. Absolútny 
víťaz súťaže získa vecnú cenu 
v hodnote 300 €. Absolútnym 
víťazom súťaže sa môže stať len 
jeden súťažiaci a bude vyžrebova-
ný po skončení celej súťaže.

Odovzdanie cien

Svoju výhru si môže víťaz pre-
vziať v Regionálnom turistickom a 
informačnom centre na Petzvalo-
vej ulici počas prevádzkovej doby 
centra.

Vyhlasovanie výsledkov 
a žrebovanie

Do žrebovania sa automaticky 
dostávajú všetky zaslané správne 
odpovede. Zlosovanie týchto 
správnych odpovedí prebehne 
vždy na 16. deň daného mesia-
ca, teda po ukončení jednotlivej 
súťaže (tie sa vždy končia ku 15. 
dňu v mesiaci). Meno výhercu 
bude v rovnaký deň uverejnené na 
www.spisskabela.sk, na mestskej 
facebokovej stránke Mesto Spiš-
ská Belá, zároveň bude uverejne-
né aj v Spišskobelianskomspravo-
daji. Výherca bude kontaktovaný 
prostredníctvom údajov, ktoré 
zadal pri zaslaní svojej odpovede.
Všetky zaslané správne odpo-
vede z jednotlivých mesiacov sa 
zároveň automaticky dostávajú do 
celkového žrebovania, v ktorom 
je hlavnou výhrou vecná cena v 
hodnote 300 . Táto vecná cena 
bude odhalená počas tohto zá-
verečného žrebovania. Termín 
záverečného žrebovania sa vo-
pred včasne oznámi – po ukon-
čení všetkých čiastkových kôl.
Každého výhercu vyžrebuje primá-
tor mesta Spišská Belá.

Ďalšie informácie o súťaži 
poskytne PhDr. Alexandra 
Olekšáková – oleksakova@ 
spisskabela.sk.

Hrajte s nami súťaž Poznáš svoje mesto? 
a získajte 300 eur

Meno a priezvisko:

Kontaktné údaje (telefón alebo e-mail): 
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V Spišskej Belej vznikol 
v týchto dňoch nový spolok. Me-
dzi už existujúce spišskobelian-
ske spolky sa tak zaradil už 
aj Strelecký klub Strážky. Po 
niekoľkomesačných aktivitách 
spojených s myšlienkou zalo-
ženia spolku, sa 26. marca 2018 
stretol v Strážkach prípravný 
výbor, ktorý na svojej prvej 
schôdzi na základe všetkých 
splnených podmienok založil 
Strelecký klub Strážky.

Prípravný výbor sa stretol 
v zložení Kamil Podolský, Ľu-
dovít Scholtz, Martina Podolská 
a Róbert Tropp. Po prijatí piate-
ho člena klubu Marcela Tobisa 
sa konala voľba orgánov klubu 
s nasledovným rezultátom: 
predsedom klubu sa stal Kamil 
Podolský, podpredsedom Ľudo-
vít Scholtz a hospodárom Marti-
na Podolská. Následné na to sa 
diskutovalo o návrhu finančné-
ho plánu na rok 2018 a schválilo 
sa logo klubu. Pokračovalo dis-
kusiou, kde každý člen predložil 
svoje návrhy a nápady na chod 
klubu a nasledoval záver prvej 
schôdze klubu.

Klub bude zložený zo 
strelcov, priaznivcov a sym-
patizantov rôznych disciplín 
športovej streľby. „Hlavným 
cieľom klubu je vykonávanie 
záujmovej činnosti v oblasti 
športovej streľby z krátkej, dl-
hej guľovej a brokovej zbrane, 
v teoretickej a praktickej prípra-
ve streľby,“ povedal predseda 
novozaloženého spolku Kamil 
Podolský. Zároveň doplnil, 
že: „Máme záujem aj o prácu 
s mládežou a juniormi, ako aj 
o spoluprácu so streleckými 
krúžkami pri základných ško-
lách v rámci celého Slovenska 
a ostatnými spriatelenými 
streleckými klubmi a organizá-
ciami.“ Spolok plánuje aj orga-
nizovanie a účasť na streleckých 
súťažiach na miestnej, okresnej 
i celoslovenskej úrovni. „Členo-
via klubu momentálne trénujú 
na Strelnici Majer pod lesom 
v Záľubici a úzko spolupra-
cujeme so Streleckým klubom 
kežmarskej polície,“ dodal 
Kamil Podolský.

Strelecký spolok pritom nie 
je v Spišskej Belej novinkou. 
Beliansky strelecký spolok (Be-
lauerSchützenverein) založený 
r. 1637, bol najstarším spolkom 
v Spišskej Belej (naposledy 

vyvíjal činnosť v rokoch 1918 
– 1945). Účelom spolku bolo 
skvalitnenie streľby do terčov, 
usporadúvanie spoločných zá-
bav a udržiavanie starodávnych 
zvykov nemeckých streleckých 
bratov. Spolok používal strelni-
cu v Belianskych kúpeľoch, kde 
sa členovia aj s rodinnými prí-
slušníkmi stretávali pravidelne 
v nedeľu na spoločenských po-
sedeniach. Členmi streleckého 
bratstva boli predstavitelia 
mesta, remeselníci, učitelia, 
lekári, ba i kňazi.

Spočiatku však boli členmi 
remeselníci, preto sa aj bratstvo 
svojou štruktúrou a organizá-
ciou úplne podobalo cechom 
– malo vlastnú zástavu truhlicu 
na listiny a peniaze, pečatidlo, 
zvolávaciu tabuľku i niekoľko-
krát potvrdené artikuly. V Belej 
k insígniám patril aj znak, ktorý 
bol na líci vygravírovaný v cíne 
a na rube v medi. Na čele spol-
ku bol BruderVater. Prvým bol 
v r. 1637 Jakub Weisz, syn miest-
neho farára. Neskôr bolo týchto 
funkcionárov viac – kapitán, 
nadporučík, podporučík, nosič 
zástavy, pobočník a trubač. Me-
dzi významných členov spolku 
v neskoršom období patril aj 
katolícky farár Jakub Lengvári 
(ako terčmajster), farári David 
Freytag, Karol Madai a Samuel 
Weber. Členovia mohli strieľať 
len z pušiek značky Werndl, 
a to výborom preskúšaných 
a opatrených pečiatkou spol-
ku. Členovia nosili uniformy 
– trojrohý klobúk, biely kabát 
a červené šaravary (mužské 
dlhé široké nohavice). Neskôr 
uniforma pozostávala z polovič-
ného kabáta francúzskej modrej 
farby s bielymi gombíkmi, sto-

jatým menčestrovým golierom 
čiernej farby a šesťcólovým 
vysokým klobúkom. Podľa 
artikulov pri streľbách platili 
prísne predpisy: každý mal 
určený presný počet výstrelov, 
každý smel používať len svoju 
vlastnú zbraň, tá nesmela mať 
zvláštny vývrt, neplatili dvojité 
výstrely, strelec strelca nesmel 
znepokojovať, nikto sa nesmel 
pozrieť na svoj zásah bez po-
volenia terčmajstra a podobne. 
Určili aj odmeny pre víťazov, 
ktorých všetci museli odpre-
vadiť na radnicu (v opačnom 
prípade platili pokutu). Pokutu 
platili aj v prípade nadávania. 
Členovia bratstva sa v streľbe 
cvičili prakticky po celý rok. 
Cvičenia pravidelne raz za 
tri roky vyvrcholili súťažou, 
ktorá sa konala zvlášť pre prí-
slušníkov remeselných cechov 
(každý cech mohli reprezen-
tovať nanajvýš dvaja, ale ak 
boli cechy malé, dvojica mohla 
pochádzať z rozličných cechov) 
a zvlášť pre ostatné obyvateľ-
stvo. Streľby boli rôznorodé 
– z hákovníc, z pušiek, neskôr 
z revolverov. Na okrúhle dreve-
né terče, zvané kráľovské, ktoré 
mali priemer nanajvýš 1,5 m, sa 
strieľalo asi zo vzdialenosti pol 
kilometra a táto vzdialenosť 
sa používala do r. 1818. Do 
terča (možno aj náhodou) 
trafilo maximálne 10 – 15 strel-
cov. Terč sa, samozrejme, viac 
nepoužíval a mená šťastlivcov 
boli vpísané do terča k miestu 
ich zásahu. V neskorších ča-
soch sa pre víťazov maľovali 
zvláštne pamätné terče. Terče, 
ktoré používali strelci, boli 
v priebehu storočí rôznorodé. 
Prvé boli drevené, potom pri-

budli plechové v tvare rôznych 
figurín a napokon v 20. storočí 
sa strieľalo do papierových ter-
čov. V 16. a 17. storočí sa dokon-
ca strieľalo na živé terče – živé 
kohúty, od polovice 17. storočia 
sa to však zmenilo. Do zviaza-
ných kohútov hádzali palice, 
alebo sa ľudia so zaviazanými 
očami snažili palicami kohúty 
usmrtiť. Neskôr sa tieto „formy 
zábavy“ nespomínajú, uvádza 
sa však akási hra šťastia a v 18. 
storočí pribudla hra s kartami. 
V najstarších streľbách víťaz 
prvého kola dostal veniec, 
ktorý musel nosiť bez klobúka, 
ak tak neurobil, hrozila mu po-
kuta. Celkovo najlepší strelec 
získal hodnotnú vecnú cenu 
– pozlátený pohár, strieborný 
príbor, striebornú misu, podnos 
a pod. Cenu si musel pripevniť 
na pušku. Víťazi sa v sprievode 
všetkých súťažiacich zo strel-
nice vracali k radnici, kde boli 
pozdravení slávnostnou salvou. 
Kto tak neurobil, platil pokutu 
vo forme vína. Nezabudlo sa ani 
na najnešťastnejšieho strelca. 
Dostal cenu útechy, živé pra-
siatko, ktoré musel hnať pred 
sebou zo strelnice k radnici, čo 
bolo asi 1 km. Že to s prasiat-
kom v sprievode nemal ľahké, 
je viac ako isté. Pôvodný účel 
bratstva sa postupom storočí 
začal vytrácať, lebo obrana 
mesta strácala zmysel. Prestalo 
aj delenie strelieb na cechové 
a všeobecné. Z prísneho brat-
stva sa stával zábavný strelecký 
meštiansky spolok. V 18. a 19. 
storočí sa spolok premenil na 
športový a spoločenský. V r. 
1852 bol spolu s ostatnými 
spolkami rozpustený, ale už v r. 
1859 ho obnovili. V rokoch 1881 
– 1882 si jeho členovia postavili 
novú strelnicu a strelecký dom 
neďaleko mestských kúpeľov. 
V r. 1905 obnovili jeho stanovy. 
Vyvrcholením činnosti strelec-
kého spolku boli tzv. kráľovské 
streľby, ktoré sa konali každý 
rok. Začínali sa a prebiehali 
podľa starých zvykov za sprie-
vodu hudby. Víťaz streľby sa 
stal na rok kráľom strelcov 
a prislúchala mu zvláštna 
úcta. Strieľalo sa do terčov zo 
športových pušiek. Po streľbách 
bývala veľká tanečná zábava. 
Kráľovské streľby patrili v Belej 
medzi sviatočné dni. Strelecký 
spolok mával asi 50 členov.

V Strážkach vznikol Strelecký klub
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Rok 2018 je pre spišskobeliansky hokejbal výnimočným rokom. 
Svoju históriu v našom meste začal písať presne pred desiatimi 
rokmi, keď sa v roku 2008 odhodlalo niekoľko mládežníckych 
nadšencov spolu s trénerom Miroslavom Burdíčkom tomuto špor-
tu naplno odovzdať. Svoje jubileum sa počas uplynulého víkendu 
podarilo hokejbalistom MŠK Slavoj Spišská Belá osláviť vskutku 
veľkolepo. Kategória U14 si na svoje konto pripísala už 4. titul 
Majstra Slovenska a kategória U16 si do svojej zbierky ku štyrom 
zlatým a jednej striebornej medaile pridala aj bronz! Týždeň po 
tomto dvojnásobnom úspechu získali titul Majstra Slovenska aj 
hokejbalisti U12!

Druhý aprílový víkend (14. – 15. 4. 2018) so sebou priniesol po-
sledné zápasy Slovenských hokejbalovej extraligy U14 a U16. Kate-
gória U14 si z finálového zápasu odnáša zlato za sezónu 2017/2018 a 
titul Majstra Slovenska spred minulého roka tak obhájila. Na svojich 
zverencov je hrdý aj tréner Miroslav Burdíček: “Družstvo U14 si 
poradilo na domácom ihrisku v piatok aj v sobotu s obidvoma druž-
stvami zo západného Slovenska. Pre chlapcov narodených v roku 
2004 to bol už 4. titul Majstra Slovenska, čím sa stali najúspešnejším 
športovým ročníkom v Spišskej Belej pod mojim vedením. Práve 
títo hráči mali ešte pred sebou ťažkú úlohu počas víkendu, navýšiť 
počet medailí vo svojej zbierke, čo sa im napokon aj podarilo.”
Ďalší úspech belianskeho hokejbalu na seba nenechal dlho čakať. 

V nedeľu sa konala hokejbalová extraliga U16 vo Vrútkach, kde bolo 
z celkového počtu 16 detí, tak ako počas celej sezóny až 11 chlapcov 
z kategórie U14 (narodení 2004). Pripísali si na konto jednu prehru 
a jednu výhru a v konečnom hodnotení sa umiestnili na 3. mieste 
v kategórii U16. “K štyrom titulom Majstra Slovenska a jedného 
vicemajstra Slovenska v kategórii U16, si pridali aj bronz”, bilancuje 
tréner Miroslav Burdíček. Po fenomenálnom úspechu hokejbalových 
tímov U14 a U16 si víťazný kov odniesli aj hokejbalisti kategórie 
U12! Šiesty turnaj hokejbalovej extraligy, ktorý sa konal 21. apríla v 
Žiline, priniesol nášmu hokejbalovému tímu zo Spišskej Belej zlato 
a titul Majstra Slovenska.

Pod vedením trénera Patrika Vaverčáka sa nášmu družstvu poda-
rilo potvrdiť svoju dominanciu, ktorú udávalo od začiatku sezóny. 
„Chcel by som sa poďakovať za úspešnú sezónu 2017/2018, ktorú 
sme nakoniec potvrdili zlatom. Ďakujem predovšetkým deťom 
za reprezentáciu mesta Spišská Belá, vedúcemu družstva Jánovi 
Plučinskému, rodičom a hlavne priateľom hokejbalu, ktorí nás celú 
sezónu podporovali,” bilancuje tréner Patrik Vaverčák.

Všetkým tromkategóriam patrí obrovská GRATULÁCIA a ešte 
väčšie ĎAKUJEME za tieto výnimočné výsledky!

Zostava U12: Gurka Daniel, Smonis Artúr, Natália Džadoňová, Bonk 
Marek, Zemjanek Matej, Tetemonte Kristián, Straka Andreas, Groman 
Oliver, Baláž Martin, Denis Babič, Oliver Heldák, Sebastián Sese Martin-
ko, Dula Adrian, SimonSemančík, Samuel Plučinský, Frankovský Adam, 
Strasko Samuel, Ulbrich Jaroslav, SaxaMarkus.

Zostava U14: Kuchta Denis, Krupjak Dominik, Kubis Adrián, 
Burdíček Kristián, Knapik Peter, Bočkai Timotej, Miklas Adrián, Zibura 
Samuel, Kostka Peter, Pajer Lukáš, Novajovky Dávid, Kubis Lukáš, Grich 
Ján, Vaverčák Patrik, Vaverčáková Viktória, Kvasňáková Miriam, Kaprál 
Milan, Knapík Timotej, tréner Mgr. M. Burdíček.

Zostava U16: Kuchta Denis, Krupjak Dominik, Kubis Adrián, 
Burdíček Kristián, Knapik Peter, Bočkai Timotej, Miklas Adrián, Kostka 
Peter, Pajer Lukáš, Novajovky Dávid , Kubis Lukáš, Grich Ján, Vaverčák 
Maroš, Kiska Sebastián, Bernatek Dávid, Svitana Kristián, tréner Mgr. 
M. Burdíček.

6. turnaj 21. 4. 2018 – Žilina
ŠK HOGO Žilina – MŠK Spišská Belá 3:2 (2:2, 1:0). Gó-

ly: Habrún, Lašš, Köppl – Duľa, Plučinský
MŠK Spišská Belá – Hokejbal Prešov 13:1 (7:0, 6:1). Góly: Se-

mančík 4, Plučinský, Duľa po 2, Bonk, Babič, Zemjanek, Saxa, Straško 
– T. Imrich

HBK Žochári Topoľčany – MŠK Spišská Belá 1:3 (1:2, 0:1). 
Góly: Feranec – Duľa 2, Saxa

KONEČNÁ TABUĽKA
 1.  MŠK Spišská Belá           16  15  0  1  108:10   30
 2.  ŠK HOGO Žilina             16  11  2  3  101:36   24
 3.  HBK Medokýš Martin         16  11  1  4   87:27   23
 4.  HBK Žochári Topoľčany      16  10  2  4   121:27  22
 5.  Kometa Vrútky              16  8  3  5    74:48   19
 6.  HBC DT Považská Bystrica   16  6  1  9    52:60   13
 7.  CVČ Cent Taxi Lords Svit   16  4  1  11   23:71    9
 8.  Hokejbal Prešov            16  2  0  14   13:116   4
 9.  HBK Iskra Banská Bystrica  16  0  0  16   11:195   0

Hokejbalová Extra Liga SR U14
6. turnaj – 13. 4. 2018 – Spišská Belá
MŠK Spišská Belá – L2 Hockey Gajary Flames 4:0 (1:0, 3:0). 

Góly: A. Kubis, Burdíček, A. Miklas, Krupjak
6. turnaj – 14. 4. 2018 – Spišská Belá
MŠK Spišská Belá – HBC Iepurii DNV 3:2 (2:0, 1:2). Góly: L. 

Pajer, Kuchta, Burdíček – Sisík, Valovič
KONEČNÁ TABUĽKA PO 6. TURNAJI:

 1.  MŠK Spišská Belá            16  14  1  1  82:14  29
 2.  ŠK Rebels 91 Topoľčany      16  12  3  1  81:14  27
 3.  HBC Iepurii DNV             16  11  1  4  77:26  23
 4.  Kometa Vrútky               16  8  2  6  52:34  18
 5.  L2 Hockey Gajary Flames     16  7  1  8  45:32  15
 6.  HBK Medokýš Martin          16  7  0  9  37:36  14
 7.  HK Sršne Košice             16  4  0  12  29:55  8
 8.  MŠK Worms Kežmarok          16  4  0  12  22:97  8
 9.  HBK Iskra Banská Bystrica   16  1  0  15  15:132  2

O poradí na 7. a 8. mieste rozhodol rozdiel gólov zo vzájomných 
zápasov.

Hokejbalová Extra Liga SR U16
5. turnaj Vrútky – 15. 4. 2018
HBC Ducks Košice – MŠK Spišská Belá 8:0 (5:0, 3:0). Góly: 

Repčík, Faith po 2, Stašík, Vaculík, Bender, Bodnár
Jokerit Pezinok – MŠK Spišská Belá 1:3 (0:1, 1:2). Góly: Kováč 

– Knapík, K. Svitana, Burdíček
TABUĽKA PO 5. TURNAJI

 1.  ETAGO MŠK Worms Kežmarok    12    9    1    2     48:16    19
 2.  HBC Ducks Košice            12    8    0    4     41:18    16
 3.  MŠK Spišská Belá            12    7    1    4     28:25    15
 4.  HBK Medokýš Martin          12    4    2    6     28:28    10
 5.  Jokerit Pezinok             12    0    0    12    12:68     0

Cyklistickí nadšenci zo 
Spišskej Belej, ktorých v meste 
poznajú pod názvom MTBikers, 
sa rozhodli aj tento rok zorga-
nizovať dobrovoľnícku akciu s 
cieľom vyčistiť okolie Spišskej 
Belej od odpadkov. Tento rok sa 
cyklisti vyberú 5. mája o 8.00 hod 

Triumf belianskych 
hokejbalistov! Zlato pre 
kategóriu U14 a U12, bronz 
pre kategóriu U16

Cyklisti sa rozhodli vyčistiť 
okolie mesta od odpadkov

vyčistiť okolie cyklotrás pri Krí-
žovej Vsi. Všetkých, ktorým nie 
je naša okolitá príroda ľahostajná, 
pozývajú členovia MTBikers na 
ďalší ročník tejto akcie.

Viac informácii nájdete na 
Facebook-ovej stránke cyklistov 
MTBikers Spišská Belá. 

Hokejbalová Extra Liga SR U12

www.spisskabela.sk
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V sobotu 24. marca 2018 sa na hokejovom štadióne v Poprade 
uskutočnil Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá. 
Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá, ktoré odohrali medzi sebou zápasy 
systémom „každý s každým“. Každý zápas trval 45 minút.
Výsledky:  MŠK Spišská Belá – Hasiči Spišská Belá   4:3
 Balamuty Spišská Belá – HC 02 Spišská Belá 1:7
 MŠK Spišská Belá – HC 02 Spišská Belá 4:3
 Balamuty Spišská Belá – Hasiči Spišská Belá 3:3
 Balamuty Spišská Belá – MŠK Spišská Belá 0:4
 HC 02 Spišská Belá – Hasiči Spišská Belá 2:4
Konečné poradie:  1. MŠK Spišská Belá  (6 b)
 2. Hasiči Spišská Belá  (3 b)
 3. HC 02 Spišská Belá  (2 b)
 4. Balamuty Spišská Belá  (1 b

Najlepším hráčom sa stal Dávid Lopatovský.
Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zahrať na tomto turnaji a ďa-

kujeme Mestu Poprad za poskytnutie ľadovej plochy na zimnom 
štadióne.

V sobotu 17. 3. 2018 napísal svoju už deviatu časť Memoriál Ľu-
bomíra Mačugu, ktorý je už tradične vyvrcholením zimnej prípravy. 
Turnaj je spomienkou na bývalého dlhoročného trénera mládeže.

Po minulom roku, kedy sme turnaj prvýkrát odohrali v priesto-
roch nášho futbalového štadióna, sme sa aj tento rok rozhodli pre 
štadión namiesto telocvične. Žiaľ, počasie si nevyberieš a práve preto 
patrí všetkým zúčastneným veľké uznanie, že napriek nepriaznivým 
podmienkam, odohrali 30 mimoriadne kvalitných zápasov.

Turnaja sa zúčastnili družstvá mladších žiakov (U13) a starších 
žiakov (U15) z klubov FAM Poprad, FK SŠ Lendak, FK Podolínec, FK 
05 Levoča, TJ Tatran Ľubica a domáci MŠK Slavoj Spišská Belá. Hralo 
sa podľa pravidiel futbalu systémom každý s každým, 1 x 20 min s 
počtom (U15) 6 hráčov v poli a 1 brankár a s počtom (U13) 7 hráčov 
v poli a jeden brankár na zmenšenom ihrisku. Každá kategória mala 
vytvorené vlastné ihrisko, rozmery 68 x 45. Zápasy rozhodovali ligo-
ví rozhodcovia – p. Gavalier a p. Koč. Turnaj príhovorom oficiálne 
otvoril primátor mesta JUDr. Bieľak Štefan.

Po skončení turnaja bol v každej kategórii vyhlásený najlepší 
hráč, najlepší strelec a najlepší brankár. Ocenené bolo tiež každé 
družstvo, na prvom až treťom mieste pohárom a diplomom, na 
štvrtom až šiestom mieste diplomom. Ocenenia hráčom po skon-
čení zápasov odovzdal primátor mesta, ktorý aj turnaj príhovorom 
oficiálne ukončil.

Výsledky U15
1. miesto: MŠK Slavoj Sp. Belá
2. miesto: FK SŠ Lendak
3. miesto: FAM Poprad
4. miesto: FK 05 Levoča
5. miesto: FK Podolínec
6. miesto: TJ Tatran Ľubica
Najlepší jednotlivci:
Najlepší hráč turnaja – Alan SIMONIS (MŠK Slavoj Sp. Belá)
Najlepší strelec turnaja – Gabriel HUDÁČEK (FK SŠ Lendak)
Najlepší brankár turnaja – Marek HAMRÁK (FAM Poprad)

Výsledky U13
1. miesto: FAM Poprad
2. miesto: MŠK Slavoj Sp. Belá
3. miesto: FK 05 Levoča
4. miesto: TJ Tatran Ľubica
5. miesto: FK Podolínec
6. miesto: FK SŠ Lendak
Najlepší jednotlivci:
Najlepší hráč turnaja – Adrián PIRSCHEL (MŠK Slavoj Sp. Belá)
Najlepší strelec turnaja – Filip MARKOČI (FAM Poprad)
Najlepší brankár turnaja – Sebastian SPIŠSKY (FK 05 Levoča)

Žiadny turnaj by sa nemohol uskutočniť bez podpory skvelých 
ľudí. My sa môžeme popýšiť tým, že sa takých ľudí stretlo viac, 
jednak organizátorov ale aj spoluorganizátorov. Samozrejme poďa-
kovanie patrí mestu Spišská Belá, ktoré venovalo ceny pre ocenených 
jednotlivcov a poháre pre najlepšie družstvá a MŠK Slavoj Spišská 
Belá za spoluúčasť pri organizácii.

Na príprave a organizácii turnaja sa podieľali : rod. Strakulová, 
rod. Oháleková, rod. Kurajová,  rod. Pirschelová, Tomas Peter, Jurský 
Igor, Milaňák Marek, Gallik Ján, Knieszner Miloš, Kolodzejová Maja, 
Novoroľník Marcel.                Mgr. Martin Kuraj, 

Peter Tomas

Hokejový turnaj o Pohár 
primátora mesta

Deviaty ročník Memoriálu 
Ľubomíra Mačugu
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• V literárnej súťaži Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš, ktorej cieľom je upevniť vzťah našich najmenších k slovenskej literatúre súčasnosti i 
minulosti sa nám predstavili žiaci zo Spišskej Belej a okolia.

Vývoz triedeného odpadu

• Výtvarník Peter Purdeš si uctil na svojom obraze pamiatku Dr. Michala 
Greisigera.

• V marci napísal svoju už deviatu časť Memoriál Ľubomíra Mačugu, 
ktorý je už tradične vyvrcholením zimnej prípravy. Turnaj je spomienkou 
na bývalého dlhoročného trénera mládeže.

Viac na Facebookovej 
stránke mesta 

Mesto Spišská Belá

• Koncom apríla sa uskutočnil kontrolný deň na výstavbe cyklotrasy 
v Strážkach a z Tatranskej Kotliny v smere na Ždiar. Termín dokončenia 
výstavby podľa zmluvy (koniec júna 2018) bude podľa vyjadrenia zhoto-
viteľa dodržaný.  Úseky, ktoré sa majú asfaltovať, by sa mali vyasfaltovať 
už do konca mája, nakoľko tie sú už takmer hotové. 
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• V týchto dňoch belianski dobrovoľní hasiči realizujú jeden zo svojich zámerov – stavebne upraviť plochu bývalého futbalového ihriska v Strážkach 
na hasičský štadión. Cieľom je vytvoriť zázemie pre belianskych dobrovoľných hasičov a hasičský šport. Zložitejšie stavebné práce realizuje Mestský 
podnik Spišská Belá s.r.o., ostatné jednoduchšie práce (montáž odvodnenia plochy, či terénne úpravy) si realizujú samotní hasiči v spolupráci aj s 
členmi nového Streleckého spolku Strážky, ktorý tiež plánuje využívať tento areál pre svoju činnosť.


