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• Lesy mesta Spišská Belá 
usporiadali pre obyvateľov 
Spišskej Belej už po tretí krát 
dobrovoľnícku akciu s názvom 
Zasaď si svoj strom. Aj tento 
rok prišli dobrovoľníci pomôcť 
s výsadbou stromčekov v lo-
kalitách, ktoré boli poznačené 
následkami víchrice alebo na-
padnuté lykožrútom. Spoločne 
sa im podarilo vysadiť vyše 700 
stromčekov.

• Členovia cyklistickej skupiny MT-
Bikers zo Spišskej Belej sa aj tento rok 
rozhodli pomôcť prírode v okolí nášho 
mesta a opätovne sa zišli, aby vyčis-
tili prostredie od odpadkov. Tentokrát 
vyčistili okolie pozdĺž cyklotrasy pri 
Krížovej Vsi.
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• Primátor mesta a belianski dobrovoľní hasiči sa zúčastnili na stretnutí partnerských miest v poľskej Szczawnici.

• V máji začala asfaltácia cyklotrasy v Strážkach, ktorá bude spájať 
Spišskú Belú a Kežmarok. Práce realizuje hlavný zhotoviteľ Inžinierske 
stavby a.s. Košice v spolupráci so svojim subdodávateľom firmou BAPAS 
zo Spišskej Belej.

• Mesto dokončilo rekonštrukciu chodníka na Medňanského ulici v mestskej 
časti Strážky. Táto investičná akcia mesta sa realizovala z rozpočtu mesta 
(z rezervného fondu určeného na investície). Stavebné práce realizoval 
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

• ZŠ M. R. Štefánika sa aj naďalej modernizuje a tento modernizačný 
dlh dobieha.

• V Spišskej Belej sme si pripomenuli pietnou spomienkou koniec 2. 
svetovej vojny.

• Hokejbalisti U14 sú víťazom Mamut Cupu! Gratulujeme!
• Druhá májová nedeľa patrila belianskym mamičkám. Program pripravili 
žiaci Základnej školy J. M. Petzvala.
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Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej prerokovalo a schválilo bez výhrad hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2017. Za 
uznesenie hlasovali všetci poslanci. Mesto hospodárilo s prebytkom 518 997,09 EUR.

Hospodárenie mesta za rok 2017 s prebytkom takmer 519-tisíc eur

 HOSPODÁRENIE MESTA
Skutočnosť 

k 31. 12. 2017 v €

Bežné príjmy spolu 5 429 183,72

z toho: bežné príjmy mesta 5 311 294,24

             bežné príjmy RO 117 889,48

Bežné výdavky spolu 4 900 599,02

z toho: bežné výdavky mesta 2 414 864,02

             bežné výdavky RO 2 485 735,00

Bežný rozpočet 528 584,70

Kapitálové  príjmy spolu 494 310,86

z toho: kapitálové príjmy mesta 494 310,86

            kapitálové príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 986 887,43

z toho: kapitálové výdavky mesta 870 747,35

            kapitálové výdavky RO 116 140,08

Kapitálový rozpočet – 492 576,57

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 36 008,13

Vylúčenie z prebytku/zo schodku 345 556,32

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu

– 309 548,19

Príjmy z fi nančných operácií 769 177,77

Výdavky z fi nančných operácií 286 188,81

Rozdiel fi nančných operácií 482 988,96

Príjmy spolu 6 692 672,35

VÝDAVKY SPOLU 6 173 675,26

Hospodárenie obce 518 997,09

Vylúčenie z prebytku/zo schodku 345 556,32

Upravené hospodárenie obce 173 440,77

Celkové skutočné príjmy 
mesta za rok 2017 boli na úrov-
ni 6 692 672,35 EUR (pôvodne 
rozpočtované vo výške 6 090 815 
EUR).

Celkové skutočné výdavky 
mesta za rok 2017 boli na úrov-
ni 6 173 675,26 EUR (pôvodne 
rozpočtované vo výške 6 090 815 
EUR).

Prebytok hospodárenia mes-
ta za rok 2017 bol vo výške 518 
997,09 EUR.

V tejto sume boli aj nevyčer-
pané financie na projekty mesta 

vo výške 345 556,32 EUR, ktoré 
automaticky prešli do rozpočtu 
roku 2018.  Takže Mesto Spiš-
ská Belá hospodárilo v roku 
2017 s čistým prebytkom vo 
výške 173 440,77 EUR. Tento 
prebytok sa previedol do re-
zervného fondu mesta.  Stav re-
zervný fond mesta k 31.12.2017 
bol 79 197,56 EUR.

V priebehu roka 2017 prišli 
do rozpočtu mesta tieto neplá-
nované príjmy:

–   príspevok (NFP- alikvotná 
časť) na výstavbu cyklochodníka 

Cesta okolo Tatier 2. etapa – 308 
tis. eur

–  dotácia z Enviromentálne-
ho fondu na zateplenie ZŠ M. R. 
Štefánika – 140 tis. eur

–  príspevok z programu 
IROP –  Rozšírenie kapacity 
materskej školy na Mierovej ul. 
– 783 tis. eur

–  dotácia na prístavbu te-
locvične pri ZŠ Štefánika – 60 
tis. eur

–  vyšší výnos z dane z príj-
mov FO – 47 tis. eur

–  dotácia na futbalový 

šta dión (na dovybavenie in-
fraštruktúry) – 20 tis. eur

– dotácia na odstránenie čier-
nej skládky – 48 tis. eur

– dotácia na obnovu fasády 
zvonice – 29 tis. eur

– dotácia na úpravu priesto-
rov podkrovia Face klub – 15 
tis.  eur

– dotácia na výmenu okien 
budovy mestského úradu 8 
tis.  eur

– grant na detské ihrisko 
v Strážkach z nadácie COOP 
Jednota – 6 tis. eur

Cez projekty pripravené 
mestom sa do rozpočtu mesta 
v roku 2017 získalo celkom 
1 464 000 EUR.

Celková úverová zaťaženosť 
mesta

K 31. 12. 2017 celková úve-
rová zaťaženosť mesta bola 
vo výške 37,27 % skutočných 
bežných príjmov roku 2016 
(max. úverová zaťaženosť pod-
ľa zákona je 60 % z bežných 
prímov predchádzajúceho 
roka). Suma ročných splátok 
tvorila 11,08 % skutočných 
bežných príjmov roku 2016 
(max. výška splátok podľa zá-
kona je 25 % z bežných prímov 
predchádzajúceho roka). Do 
celkovej úverovej zaťaženosti sa 
nezapočítavajú úver zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania na pod-
poru výstavby nájomných bytov 
a na prefinancovanie projektov 
z fondov EÚ. Celková výška in-
vestičných úverov mesta, ktoré 
treba ešte splatiť, predstavuje 
sumu 1 878 010 EUR.

V roku 2014 bol úverová 
zaťaženosť na úrovni vyše 50 % 
bežných príjmov mesta, na konci 
roka 2017 to bolo 37,27 % a na 
konci roka 2018 sa predpokladá 
na úrovni necelých 31 % z bež-
ných príjmov z predchádzajúce-
ho roka. Tento pozitívny vývoj 
dlhovej služby je spôsobený 
pravidelným splácaním úverov, 
rastom bežných príjmov mesta 
a využívaním vlastných zdrojov 
mesta na financovanie činnosti, 
ale aj projektov mesta.

N a  w w w. s p i s s k a b e l a . s k  
(aktuality/rovnomenný článok) je 
zverejnená Správa nezávislého au-
dítora o overení účtovnej závierky 
mesta 2017.
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Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 

zasadnutí dňa 12. 5. 2018
 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk

Prenájom nebytových priesto-
rov na Hviezdoslavovej č. 1

Poslanci vzali na vedomie, 
že na základe zverejnenej výzvy 
bolo predložených 9 žiadostí na 
prenájom nebytového priestoru 
vo vlastníctve mesta na Hviez-
doslavovej ulici č. 1 v Spišskej 
Belej. Poslanci schválili zámer na 
prenájom nebytového priestoru 
vo vlastníctve mesta na Hviez-
doslavovej ulici č. 1 v Spišskej 
Belej o celkovej výmere 77,17 
m2 nájomcovi Strednej odbornej 
škole, Kušnierska brána 2, Kež-
marok za týchto podmienok:

1./ výška ročného nájomné-
ho: 25,00 EUR/m2

2./ doba nájmu: doba neurči-
tá s trojmesačnou výpovednou 
lehotou

3./ účel nájmu: predajňa regi-
onálnych produktov od miest-
nych a regionálnych farmárov 
a producentov.

Poslanci zároveň schválili 
Gabrielu Andrášovú, Zimná 
48, Spišská Belá ako prvú ná-
hradníčku nového nájomcu 
vyššie uvedeného nebytového 
priestoru a Michala Pitoňáka 
– LUMI, Družstevná 51, Spišská 
Belá ako ďalšieho náhradníka 
nového nájomcu.

Viac informácii v samostatnom 
článku: www.spisskabela.sk/
mesto/aktuality/o-prenajme-
-nebytovych-priestorov-v-pro-
spech-sos-kezmarok-rozhodol-
-los/ 

IBV Strážky „Nad kaštieľom“ 
(2. etapa)

Poslanci vzali na vedomie 
doručené pripomienky k ná-
vrhu urbanistického riešenia 
IBV Strážky „Nad kaštieľom“ 
(2. etapa). A po dlhej diskusii 
poslanci schválili predložený 
návrh urbanistickej štúdie IBV 
Strážky – Nad kaštieľom – 2. 
etapa vo variante, 1./ v ktorom 
nebude vytvorený zelený pás 
(verejné priestranstvo) medzi 
existujúcou zástavbou (Ulica 
Nad kaštieľom) a plánovanou 
zástavbou rodinných domov2./ 
v ktorom bude regulovaná vý-
stavba rodinných domov – úze-
mie, kde bude možné postaviť 

len bungalovy a územie, kde 
bude možné postaviť len dvoj-
podlažné rodinné domy.

Vybudovanie Centra integro-
vanej zdravotnej starostlivos-

ti v Spišskej Belej 
Poslanci schválili zámer na 

vybudovanie Centra integro-
vanej zdravotnej starostlivosti 
v Spišskej Belej a podanie a 
realizáciu tohto projektu s cel-
kovými oprávnenými výdav-
kami do výšky 823 529 EUR 
financovaného z fondov EÚ 
– IROP (95 %) a s finančnou 
spoluúčasťou mesta vo výške 
5 % z celkových oprávnených 
výdavkov. Viac informácii 
prinesieme v samostatnom 
článku.

Vybudovanie Komunitného 
centra v Spišskej Belej

Poslanci schválili zámer 
mesta na vybudovanie Komu-
nitného centra v Spišskej Belej 
na pozemku parc. číslo 1856/1 
a 1856/4 (k.ú. Spišská Belá) 
v areály pri bývalej kolkárni 
(dnes pripravovaná komunitná 
záhrada) a schválili podanie a 
realizáciu tohto projektu (s fi-
nančnou podporou z fondov 
EÚ) s celkovými oprávnený-
mi výdavkami do 350 000 EUR 
s finančnou spoluúčasťou mesta 
vo výške 5 % celkových výdav-
kov. Viac informácii prinesieme 
v samostatnom článku.

Vybudovanie Centra sociál-
nych služieb v Spišskej Belej

Poslanci schválili zámer 
mesta na vybudovanie Centra 
sociálnych služieb v Spišskej 
Belej (v Strážkach) a podanie a 
realizáciu tohto projektu s mož-
nosťou získania 95 % z celko-
vých oprávnených výdavkov 
z fondov EÚ (IROP) a s finanč-
nou spoluúčasťou z rozpočtu 
mesta vo výške 5 % celkových 
výdavkov. Predpokladané cel-
kové náklady budú známe po 
spracovaní projektovej štúdie. 
Viac informácii prinesieme 
v samostatnom článku.

Prevádzkovanie parkoviska 
v Tatranskej Kotline 

Poslanci vzali na vedomie 
stanovisko doterajšieho ná-
jomcu Štátnej ochrany prírody 
Banská Bystrica vo veci ďal-
šieho prenájmu parkoviska 

v Tatranskej Kotline (pod Be-
lianskou jaskyňou). Poslanci 
opätovne schválili prenájom 
pozemkov pod parkoviskom 
pri Belianskej jaskyni v Tat-
ranskej Kotline pre žiadateľa 
(nájomcu): Ing. Rudolfa Kra-
marčíka, Tatranská Kotlina 5, 
Vysoké Tatry za podmienok 
uvedených v uznesení č. 83/
2016 zo dňa 28.4.2016 , nakoľ-
ko ide o prenájom doterajšiemu 
reálnemu prevádzkovateľovi 
(podnájomcovi parkoviska) za 
rovnakých doterajších zmluv-
ných podmienok. V skutočnosti 
ide o pokračovanie doterajšieho 
nájmu – reálne dokončenie do-
terajšieho nájmu (čo potrvá 
ešte 2 roky). Tento postup 
odsúhlasili aj poslanci mesta 
Vysoké Tatry (mesto Vysoké 
Tatry je vlastníkom parkoviska 
a mesto Spišská Belá vlastní-
kom pozemkov).

Dotácia na modernizáciu 
vykurovania v budove 

Mestského podniku
Poslanci schválili poskyt-

nutie dotácie z rozpočtu mesta 
Spišská Belá pre rok 2018 vo 
výške 23.700,46 EUR žiadateľo-
vi Mestský podnik Spišská Belá 
s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá 
na úhradu nákladov spojených 
s výmenou ústredného vykuro-
vania v administratívnej budove 
na Továrenskej ulici 30 v Spišskej 
Belej, ktorá je vo vlastníctve mes-
ta. Výška poskytnutej dotácie 
zodpovedá výške nájomného za 
túto budovu za roky 2016 a 2017, 
ktorú zaplatil Mestský podnik do 
rozpočtu mesta (ako vlastníkovi 
tejto budovy).

Predaj, prenájom, zámena 
pozemkov

1./ Poslanci neschválili pre-
daj pozemku pod prestrešenou 
terasou pri prevádzke BISTRA 
„M“ na Záhradnej ulici v Spiš-
skej Belej

2./ Poslanci schválili predaj 
časti pozemku žiadateľovi  Mar-
tin Kostka , Mierová 11, Spišská 
Belá za účelom oplotenia záhra-
dy domu na Štefánikovej ulici 
v Spišskej Belej

3./ Poslanci schválili pre-
nájom časti pozemku v Ždiari 
– Monkova dolina (okolie 
mestskej horárne) na dobu 5 
rokov žiadateľovi: Dušanovi 
Pitoňákovi, Ždiar 466

4./ Poslanci schválili bezod-
platné zriadenie vecného bre-
mena pre účely rozšírenia NN 
káblovej siete na Družstevnej 
ulici pre žiadateľa Východoslo-
venská distribučná, a.s., Mlyn-
ská 31, Košice

5./ Poslanci schválili zámer 
na pokračovanie prenájmu po-
zemkov na poľnohospodárske 
účely v Lendaku žiadateľovi:
Ján Nebus, Školská 4, Lendak

6./ Poslanci schválili predaj 
pozemkov nachádzajúcich 
sa v bezprostrednom okolí 
rodinného domu kupujúcich 
Ing. Pavla Ganzarčíka a manž. 
bytom Spišská Belá, Petzvalova 
ulica 62

7./ Poslanci súhlasili s pod-
nájmom časti pozemku v lo-
kalite „Šarpanec“ žiadateľovi 
Tomášovi Hankovi, Popradská 
58, Spišská Belá na skúšobnú 
dobu 3 mesiacov na umiestne-
nie pojazdného bufetu pri cyk-
lotrase v lokalite na Šarpanci 
s možnosťou okamžité zrušenia 
tohto podnájmu v prípade po-
rušovania verejného poriadku.

8.) Poslanci schválili zámer 
na prenájom časti pozemku 
pred V penziónom na Hviezdo-
slavovej ulici v Spišskej Belej pre 
nájomcu V penzión s.r.o., Spiš-
ská Belá na účely umiestnenia 
dočasnej terasy

9./ Poslanci schválili zámer 
na prenájom časti pozemku 
v Tatranskej Kotline o poža-
dovanej výmere 80 m2 (okolo 
predajného stánku suvenírov 
vo vlastníctve žiadateľa) žia-
dateľovi Ľubomírovi Bachá-
rovi, Tatranská 252/52, Veľká 
Lomnica,

10./ Poslanci schválili predaj 
časti pozemku v Tatranskej 
Kotline kupujúcim Slávkovi 
Mitrášovi a manž., bytom Že-
lezník 135 ako pozemok pod 
prístupovou komunikáciou 
k penziónu v ich vlastníctve

11./ Poslanci schválili predaj 
časti pozemku kupujúcim Mar-
tina Kočová s manž., bytom 
Štefánikova 49/41, Spišská Belá  
pri ich prevádzke (pod parko-
viskom)

12./ Poslanci súhlasili s pod-
nájmom časti pozemku pre 
žiadateľa Slovenský zväz san-
károv, Starý Smokovec 18074, 
Vysoké Tatry pre účely zria-
denia rozkladateľnej prírodnej 
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sánkarskej dráhy v Lendaku 
(pod Kycorou)

13./ Poslanci schválili predaj 
časti pozemku žiadateľke Lucii 
Hangurbadžovej, Hviezdosla-
vova 63, Spišská Belá pre účely 
výstavby rodinného domu (na 
Slnečnej ulici)

14./ Poslanci schválili prená-
jom poľnohospodárskeho po-
zemku v Spišskej Belej Michalovi 
Čarnogurskému, Margecany, Par-
tizánska 3 a uzatvorenie zmluvy 
o budúcej zámennej zmluve me-
dzi Mestom Sp. Belá  a Michalom 
Čarnogurským

15./ Poslanci schválili prená-
jom časti pozemkov v Ždiari 

–  lokalita „Poľko“ (Nad Ždia-
rom) žiadateľovi Ing. Richar-
dovi Králikovi a manž., bytom 
Ždiar č. 160 (okolo objektu v ich 
vlastníctve)

16./ Poslanci schválili pre-
nájom poľnohospodárskych 
pozemkov pre nájomcu: AT 
TATRY spol. s r.o. so sídlom 
v Spišskej Belej, Petzvalova 37. 
Ide o pokračovanie doterajšieho 
užívania uvedenej poľnohospo-
dárskej pôdy (po pozemkových 
úpravách je potrebné nanovo 
obnoviť užívanie, nakoľko do-
terajšie užívacie práva k týmto 
pozemkom zanikajú).

17./ Poslanci vzali na vedo-
mie žiadosť Igora Monku, ul. 1. 

mája 52, Spišská Belá o vysporia-
danie pozemku pod rozostava-
nou stavbou garáže na Kúpeľnej 
ulici v Spišskej Belej.

Pridelenie bytu
Poslanci schválili pride-

lenie 2-izbového mestského 
nájomného bytu na Zimnej 
46 v Spišskej Belej žiadateľke 
Petronele Halčínovej, bytom 
Spišská Belá, 1. mája 44 a ako 
náhradníčku uvedeného bytu 
Ivetu Kučmovú, Spišská Belá, 
Slnečná ulica 50.

Rôzne
1./ Poslanci vzali na vedomie 

informáciu primátora mesta 

o výsledkoch zápisu do 1. roční-
ka základných škôl v Sp. Belej

2./ Poslanci vzali na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o  prebiehajúcich stavebných 
akciách v meste Spišská Belá

3./ Poslanci vzali na vedomie 
informáciu hlavnej kontrolórky 
mesta o priebežne vykonaných 
kontrolách

4./ Poslanci diskutovali aj 
o incidente, ktorý sa stal na 
cyklochodníku Spišská Belá 
– Tatranská Kotlina (napadnu-
tie korčuliarky). Bezpečnosť 
v meste bude témou najbližšieho 
diskusného stretnutia (fóra) pri-
mátora a poslancov mestského 
zastupiteľstva.

Cezhraničná spolupráca Pre-
šovského samosprávneho kraja 
prináša viditeľné výsledky. V 
rámci programu Interrreg V-A 
v kraji bolo schválených ďalších 
33 mikroprojektov, z ktorých 
trinásť bude realizovaných s 
Malopoľským vojvodstvom. 
Zmluvy o poskytnutí finančné-
ho príspevku podpísali úspešní 
žiadatelia vo štvrtok 17. mája v 
Inovačnom partnerskom centre 
v Prešove za účasti poľských 
partnerov.

Prešovský samosprávny kraj v 
rámci programu INTERREG V-A 
Poľsko Slovensko na roky 2014 
– 2020 ako partner zodpovedný 
za implementáciu manažuje v 
súčasnosti 80 mikroprojektov. 
Zamerané sú predovšetkým na 
aktivity v kultúre a cestovnom 
ruchu, rovnako na podporu 
vzdelávania a prepojenia na trh 
práce. Aktuálne sa z prvej výzvy 
v kraji realizuje 47 projektov za 
takmer 1,5 milióna eur. V rámci 
druhej výzvy je schválených 
ďalších 33 projektov v hodnote 
1,3 milióna eur.

„Fond mikroprojektov po-
važujeme za efektívny nástroj 
rozvoja nášho kraja. Cezhranič-
né finančné zdroje významne 
pomáhajú najmä našim obciam, 
mestám i neziskovým organi-
záciám pri realizácii mnohých 
zaujímavých a prospešných 
aktivít pre svojich obyvateľov. 
Hoci ide investične o pomerne 
malé projekty, ich efekt je veľký 

a pritom hmatateľný. Veľmi ma 
teší záujem zo strany žiadateľov, 
ešte viac fakt, že sme v kraji tak 
úspešní,“ uviedol predseda Pre-
šovského samosprávneho kraja 
Milan Majerský pri slávnostnom 
podpise zmlúv o poskytnutí fi-
nančného príspevku.

V spolupráci so Združením 
Euroregión Tatry Prešovský 
samosprávny kraj zazmluvnil 

V Prešove slávnostne podpísali zmluvy o fi nancovaní 
slovensko-poľských mikroprojektov

13 mikroprojektov za vyše 1 
milión eur, ktoré budú realizo-
vané spoločne s Malopoľským 
vojvodstvom. Úspešnými 
žiadateľmi sú viaceré subjekty, 
predovšetkým samosprávy v 
kraji, ktoré sa zamerali najmä 
na investičné i mäkké aktivity v 
cestovnom ruchu a kultúre.   Pre 
realizáciu mikroprojektov je zo 
zdrojov Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja vyčlenených 
spolu takmer 3 milióny eur. 
Po prehodnotení dosiahnutých 
výsledkov a výstupov do konca 
roka 2018 bude táto suma na-
výšená o približne 750 tisíc eur. 
Prešovský samosprávny kraj 
doteraz vyhlásil šesť výziev, v 
rámci ktorých získal a preroz-
delil už takmer 2,8 mil. eur.

Primátor mesta Spišská Belá 
Štefan Bieľak podpísal dve 
zmluvy o financovaní 2 mikro-
projektov – projekt „Szczawnica 
a Spišská Belá – včera a dnes“ 
a projekt „Podpora rozvoja 
cykloturistiky v meste Spišská 
Belá“ (o nich sme už skôr in-
formovali).

Mesto Spišská Belá začalo 
realizáciu úspešného mikro-
projektu v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko 
–Slovensko INTERREG V-A 
2014-2020 po názvom „Pod-
pora rozvoja cykloturistiky v 
meste Spišská Belá“.Projekt sa 
bude realizovať v spolupráci 

s poľským partnerským mes-
tom Szczawnica. V rámci tohto 
projektu sa dnes začala výstav-
ba bike parku – „pumptracku 
v Spišskej Belej“ pri Belianskom 
rybníku. Stavba je rozdelená na 
etapy a v rámci tohto projektu sa 
vybuduje prvá etapa pumptrac-
ku (stavený objekt SO 01)! Zem-

né stavebné práce zabezpečuje 
Mestský podnik Spišská Belá 
s.r.o., pričom hlavným sta-
viteľom spišskobelianskeho-
pumptracku je známy staviteľ 
pumptrackov na Slovensku 
Roman Kaločay.

Na výstavbu samotného 
pumptracku je určená suma 30 

tis. EUR, z toho 95% je z fondov 
EÚ a zo štátneho rozpočtu a 5 % 
z celkových nákladov (cca 1500 
EUR) bude z rozpočtu mesta. 
Práce budú trvať celkovo 10-
12 dní, ale budú rozdelené do 
2 etáp. Takže pumptrack bude 
k dispozícii širokej verejnosti asi 
v polovici júna.

V Spišskej Belej sa začala výstavba bike parku – pumptracku 
pri Belianskom rybníku
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Mestu Spišská Belá bolo na 
základe verejnej výzvy predlo-
žených 9 žiadostí o prenájom 
nebytových priestorov na 
prízemí meštianskeho domu 
na Hviezdoslavovej ulici č. 1 
v Spišskej Belej (dnešná pre-
vádzka Kozmetiky EVA).

O prenájom požiadali nasle-
dovní žiadatelia:

1./ Marko Tatry s.r.o. Spišská 
Belá (Maroš Mešar) – predajňa 
ovocia, zeleniny a doplnkového 
tovaru

2./ Michal Krempaský, 
Spišská Belá – prevádzka Ryba 
– lahôdky

3./ Stredná odborná škola 
Kežmarok (ul. Kušnierska brá-
na 2) – predajňa regionálnych 
produktov od regionálnych 
farmárov a producentov

4./ 1. day Košice – predajňa 
alko nealko, cukrovinky, tabak, 
darčekové predmety

5./ A. Weissensteinerová, 
Spišská Belá – predajňa pod 
značkou 1. day (presťahovanie 
exist. prevádzky z priestorov 
na ul. Hviezdoslavova 2, Spiš-
ská Belá

6./  Michal Pitoňák – LUMI, 
Spišská Belá – prevádzka 
pracovných odevov a obuvi 
– presťahovanie existujúcej 
prevádzky z Petzvalovej 15, 
Spišská Belá

7./ Kvety Kristína, Spišská 
Belá – kvetinárstvo a darčekové 
predmety – presťahovanie exist. 
prevádzky z priestorov z Hviez-
doslavovej 5, Spišská Belá

8./ Gabriela Andrášová, Spiš-
ská Belá – papiernictvo NATY 
– presťahovanie existujúcej 
prevádzky z priestorov na ul. 
SNP, Spišská Belá  (autobusová 
zastávka)

9./ Martin Groman, Spišská 
Belá – reklamná agentúra – pre-
sťahovanie exist. prevádzky 
z Petzvalovej 15, Spišská Belá.

O výbere nového nájomcu 
rozhodovalo na svojom zasad-
nutí mestské zastupiteľstvo 17. 
mája 2018. Po dlhšej diskusii 
poslanci usúdili, že medzi do-
ručenými žiadosťami je viacero 
takých, ktorým by bolo vhodné 
vyhovieť. Preto sa poslanci roz-
hodli, že o výbere konkrétneho 
nájomcu sa rozhodne losovaním. 
A šťastie sa usmialo na Strednú 
odbornú školu v Kežmarku. 
Za prvého náhradníka bola 
vylosovaná Gabriela Andrášo-
vá a za 2. náhradníka Michal 
Pitoňák-LUMI.

A na aký účel chce využiť 
uvedené priestory Stredná od-
borná škola v Kežmarku (ul. 
Kušnierska brána 2)? Podľa 
predloženého zámeru chce táto 
škola zriadiť a prevádzkovať 
predajňu regionálnych produk-
tov od farmárov a producentov 
z nášho regiónu a z produkcie 
prevádzok tejto školy. Uvedená 
stredná odborná škola (v minu-
losti s prívlastkom „poľnohos-
podárska”) pre zabezpečenie 
rozvoja školy a zabezpečenie 
kvalitného poskytovania vzde-
lávacích služieb v schválených 
študijných a učebných odboroch 
vyvíja doplnkovú hospodársku 
činnosť. Táto škola sa zapojila 
aj do realizácie Akčného plánu 
rozvoja okresu Kežmarok, na 
podporu jedného z najmenej 
rozvinutých okresov, ktorý 
schválila Vláda SR.

Kľúčovou aktivitou uvede-
ného Akčného plánu rozvoja 
okresu Kežmarok vo vzťahu 
k navrhovanej prevádzke v Mes-
te Spišská Belá je vytvorenie 

predajného miesta pre miest-
nych farmárov a producentov, 
ktorí majú limitované možnosti 
predaja svojich výrobkov a majú 
veľké problém umiestňovať svo-
je výrobky vo veľkoobchodných 
reťazcoch.

Pilotná spoločná prezentácia 
– stánok producentov počas 
Spišského zemiakarského jar-
moku na jeseň 2017 preukázala 
záujem miestnych obyvateľov 
o výrobky regionálnych pro-
ducentov, kde najväčším prob-
lémom sa javí ich dostupnosť 
a koncentrácia ich predaja na 
jednom stálom mieste – na čo 
prioritne reaguje návrh zriade-
nia takejto špecifickej obchodnej 
prevádzky.

V prevádzke by sa propago-
vali a distribuovali regionálne 
produkty podľa aktuálnej 
sezónnej dostupnosti, s mož-
nosťami priestorového uspo-
riadania v zmysle požiadaviek 
hygieny. Podporované sú 
regionálne produkty, ktoré sa 
vyznačujú vysokým podielom 
ručnej práce, vysokou kvalitou 
a citlivým prístupom k prírode. 
V rámci budovaného krátkeho 
regionálneho potravinového 
reťazca, ktorého súčasťou majú 
byť aj malé predajne, sa plánuje 
distribúcia produktov od nasle-
dovných regionálnych farmárov 
a producentov:

Spišské zemiaky a polo-
tovary Slovsolanum Spišská 
Belá a Slovbys s.r.o. Spišská 
Belá • produkty AT Tatry spol. 
s r.o. Spišská Belá, TIS Farma 
Toporec• Toporecký ovčí syr 
• Toporecký ovčí syr ochu-
tený medvedím cesnakom • 
Toporecký FITNESS ovčí syr • 
Domáca kvasená kapusta; Pieni-
nica – Lechnica – sušené bylinky 

z PIENIN; Dunajec s.r.o. Spišská 
Stará Ves • Domáca Dunajecká 
klobása • Domáca tlačenka 
v žalúdku • Huspenina „Stu-
dzenina“ • Jaternice „Hurky“ • 
Údená slanina • Bôčik • Údená 
šunka „Šoudra“ • Zabíjačkové 
paštéty; Produkty od medá-
rov z okresu Kežmarok vráta-
ne Zamaguria, Salaš Pieniny 
– Majere • 100% ovčia bryndza 
• Čerstvý ovčí syr • Údený ovčí 
syr • Ovčí syr v olivovom ole-
ji; PD GORAL Veľká Franková • 
Frankovská plnotučná bryndza 
• Frankovská ovčia plnotučná 
bryndza (100%) • Frankovský 
slaný syr • Zamagurský ovčí 
slaný syr • Goralský syrový 
korbáčik; Agrozami spol. s r.o.  
Tvarožná • Domáca klobása • 
Údené stehno „Štep“ • Údené 
karé • Údený bôčik • Domáce 
kravské mlieko; TATRAPRIM 
s.r.o – Vrbov – Vrbovské pirohy, 
šúľance, knedlíčky v rôznych 
variáciách, GB FAMILY SLO-
VENSKO, s.r.o. – Tvarožná  • 
Smažené pirôžky • Kapustníky 
• Ovocné koláče, Syrové torty 
z Ľubice, Spišské šípkové lek-
váre, produkty z medvedieho 
cesnaku od producenta z Vl-
koviec a produkty od ďalších 
producentov podľa sezónnej 
ponuky.

Keďže sa nenašiel iný 
subjekt, ktorý by bol ochotný 
zastrešiť predaj produktov 
od regionálnych producentov 
na jednom mieste, tak sa tejto 
úlohy chce uchopiť uvedená 
stredná škola, ktorá už určité 
skúsenosti  s maloobchodným 
predajom a ktorá chce takto 
podporiť najmä miestnych far-
márov a prvovýrobcov, keďže 
výchova agropodnikateľov je 
jedna priorít tejto školy.

O prenájme nebytových priestorov v centre mesta rozhodol los

Spišská Belá sa zapojila do 5. 
ročníka celoslovenskej kampane 
Do práce na bicykli. Kampaň má 
zábavnou formou podporiť roz-
voj trvalo udržateľnej mobility v 
mestách a podnietiť samosprávy, 
aby vytvárali na svojom území 
vhodné podmienky na vyu-
žívanie cyklistickej dopravy. 
Zároveň má motivovať aj za-
mestnávateľov, aby vytvorili vo 
svojich sídlach podmienky pre 
zamestnancov, ktorí dochádzajú 
do práce na bicykli.

Do práce na bicykli bude v máji chodiť 12 tímov zo Sp. Belej
V minulom ročníku sa do 

kampane zapojilo 11 belian-
skych tímov a tento rok to je o 
jeden tím viac. V máji sa teda 
rozhodlo chodiť do práce na 
bicykli dvanásť tímov a doko-
py 39 Beľanov so športovým 
duchom.

Do súťaže, ktorá bude pre-
biehať celý mesiac máj 2018, sa 
zapojili tieto družstvá: ZŠ J. M. 
Petzvala bude reprezentovať 
tím Ani dážď nás nezastaví, za 
firmu SPP – distribúcia, a.s. bu-

dú bicyklovať dva tímy Goral-
skí jazdci a Plynári, do Kaštieľa 
Strážky pôjde na bicykli tím 
Kaštieľníci. Zapojili sa znovu 
aj víťazi spred dvoch rokov z 
kežmarskej firmy PLASTIF-
LEX Slovakia, spol. s r.o. a ich 
tím Plastiflex. Ďalej si tento 
rok zapedálujeaj tím Vtáčatá 
z firmy Hengstler, s.r.o., ako 
aj tím Domáci v zastúpení fir-
my TATRAPONK, s.r.o. Za AT 
TATRY spol. s.r.o. si zasúťaží 
tím Tatranky. Srdečne vítame 

aj nováčikov z popradskej 
firmy  WHIRLPOOL SLOVA-
KIA spol. s r.o. v tíme Tour de 
Whirlpool, ktorí sa môžu stať z 
pochopiteľných dôvodov bez-
konkurenčne absolútnymi ví-
ťazmi. A napokon, za C.I.M.A. 
Slovakia, s.r.o. sa do kampane 
sa zapojili až dva tímy repre-
zentujúce túto firmu – CIMACI 
1 a CIMACI 2.

Všetkým belianskym tímom 
prajeme veľa šťastne najazde-
ných kilometrov v tejto súťaži!
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Spoločenská kronika 
V APRÍLI 2018

• narodili sa: Vincent Novák, René Blanár, Lea Bočkayová, 
Lenka Fajová, KiaraHangurbadžová, ChiaraKriššáková, Aleš 
Pompa, Nela Romanová, Tadeáš Strišovský.

• navždy nás opustili: Eva Andrášová vo veku 65 rokov, Jozef 
Budzák vo veku 81 rokov, Jozef Krišák vo veku 71 rokov, Jozef 
Zamiška vo veku 54 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Žofia Žideková – 94 rokov, 
Zuzana Liszyová – 90 rokov, Anna Rezničáková – 80 rokov, 
Elena Slodičová – 80 rokov, Ľudmila Kňazovická – 75 rokov, Ján 
Lešundák – 75 rokov, Anna Mlynarčíková – 75 rokov, Ing. Július 
Daniš – 70 rokov, Danka Galliková – 70 rokov, Viera Hatalová 
– 70 rokov, Adorján Horničák – 70 rokov.

8. máj nie je len dňom, na kto-
rý sa tešíme, pretože nemusíme 
ísť do práce. Je to deň, ktorým 
si pripomíname ukončenie 
strašnej 2. svetovej vojny.Už 
73. rokov uplynulo odvtedy, 
čo 8. mája 1945 kapitulovalo 
fašistické Nemecko a jeho spo-
jenci. 2. svetová vojna priniesla 
obrovské ľudské obetetak z ra-
dov vojakov bojujúcich armád 

ako i civilného obyvateľstva na 
všetkých stranách vojnového 
konfliktu.V pondelok 7. mája sa 
na cintoríne v našom meste, pri 
hrobe neznámeho vojaka, zišli 
členovia Občianskeho združe-
nia protifašistických bojovníkov 
Spišská Belá, aby spolu s pánom 
primátorom Štefanom Bieľakom 
vzdali hold a úctu všetkým pad-
lým vojakom, ktorí položili svoje 

životy v boji proti fašizmu a pri 
oslobodzovaní našej vlasti.Pani 
Daniela Líneková, predsedníč-
ka združenia sa po zvukoch 
slovenskej hymny ujala slova a 
priblížila zúčastneným priebeh 
nemeckej kapitulácie. Štefan 
Bieľak vo svojom príhovore vy-
jadril ľútosť nad tým, že sa ľudia 
ani takouto hroznou udalosťou 
nepoučili a vojnové konflikty na 

svete ďalej prebiehajú.Sovietsky 
vojak, ktorý leží na belianskom 
cintoríne sa už z vojny nevrátil. 
Jeho blízki mu nikdy nemohli 
položiť na hrob kvety, či zapáliť 
sviečku.Urobili to za nich tí, 
ktorí nechcú zabudnúť na hrô-
zy vojny, ktorí sa chcú poučiť z 
toho čo bolo a nedovoliť, aby sa 
už niečo podobné v budúcnosti 
zopakovalo.

Mesto Spišská Belá začalo 
s evidenciou záujemcov o zberné 
nádoby na bioodpad v minulom 
kalendárnom roku. Následne 
boli z vlastných zdrojov zakúpe-
né plastové nádoby hnedej farby 
na zber biologicky rozložiteľného 
odpadu (bioodpadu). Prvé ná-
doby boli do rodinných domov 
bezplatne odovzdané v auguste 
2017. Ďalšie odovzdávanie 
zberných nádob na bioodpad 
prebehlo v januári 2018. V prie-
behu mesiaca apríl 2018 bolo 

Odovzdali sme obyvateľom mesta spolu už 410 nádob na zber 
bioodpadu

obyvateľom rodinných domov, 
ktorí o to požiadali, odovzda-
ných ďalších 200 ks zberných 
nádob oproti podpisu žiadateľa. 
Spoločne už bolo v našom mes-
te odovzdaných 410 ks nádob na 
zber bioodpadu (vo veľkosti 120 l, 
alebo 240 l). 

Nádoby na bioodpad sú urče-
né na odpad z domových záhrad 
(najmä pokosená tráva, kvety, 
štiepka, piliny, lístie, odpad 
z ovocia a zeleniny, či burina). 
Neodporúčame umiestňovať 

do týchto nádob živočíšny od-
pad (najmä z hygienických 
dôvodov). Vyprázdňovanie 
nádob na zber bioodpadu bude 
zabezpečovať sezónne (v tzv. 
“vegetačnom období”) Mest-
ský podnik Spišská Belá s.r.o. 
v zmysle zverejneného harmo-
nogramu. So zberom začíname 
v pondelok 7. mája a zber bude 
prebiehať pravidelne každý 
druhý týždeň až do konca no-
vembra.

Obyvatelia, ktorí majú zá-

ujem o takúto zbernú nádobu 
(aby nemuseli biooodpad 
uskladňovať v plastových vre-
ciach) a doposiaľ neprejavili 
záujem, majú naďalej možnosť 
kontaktovať mestský úrad – Bc. 
Danielu Hudačekovú, tel.: 052/
468 05 08, osobne č. dverí 2 na 
prízemí mestského úradu, alebo 
mailom hudacekova@spisska-
bela.sk. U tejto zamestnankyne 
mesta je vedený zoznam záu-
jemcov aj tých, ktorým už bola 
nádoba poskytnutá.

Spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom

Budova „školskej družiny“ 
alebo elokované pracovisko 
Základnej školy M. R. Štefánika 
na Štefánikovej ulici č. 39 má 
nové zrekonštruované toalety 
pre žiakov i pedagógov. V tejto 
budove školy je umiestnených 5 
tried, školský klub detí a školská 
kuchyňa s jedálňou. Okrem toho 
sa v rámci údržby vo vnútri na 
prízemí osadili nové plastové 
dvere na chodbe a tiež do škol-
skej jedálne. A počas letných 
prázdnin škola ešte plánuje 
výmenu dlažby na chodbách 

Modernizácia priestorov budovy 
školy na Štefánikovej 39

a úprava soklov stien. Aj tým-
to spôsobom sa škola postupe 
modernizuje a dobieha mo-
dernizačný dlh. Tieto opravy 
škola môže vykonávať najmä 
vďaka tomu, že jej rastie počet 
žiakov, čo jej prináša viac finan-
cií a teda možnosť použiť ich aj 
na údržbu priestorov školy. Aj 
týmto spôsobom sa škola stáva 
atraktívnejšou pre žiakov aj ich 
rodičov a vytvára tiež prijemné 
prostredie aj pre samotných 
pedagógov a ostatných zamest-
nancov školy.

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

K dnešnému dňu si vyžia-
dalo súťažné podklady už 34 
záujemcov.  Lehota na prevzatie 
súťažných podkladov pre prí-
padných ostatných záujemcov 
uplynie 1. júna 2018.

Cieľom verejnej anonymnej 

slovenských miest), aby sa dané 
miesto s jeho dominantami stalo 
jedinečným vychádzajúc z jeho 
historických daností a zároveň 
budúcich potrieb využitia dané-
ho priestoru.

Nasledovné termíny:
Termín odovzdania návrhov: 

do 29. 6. 2018 do 14.00 hod.
Dátum hodnotiaceho za-

sadnutia súťažnej poroty: do 
16. 7. 2018

Lehota na vyhlásenie vý-
sledkov súťaže: do 25. 7. 2018

Účastníkom súťaže môže byť 

jednokolovej ideovej urbanis-
ticko – architektonickej súťaže 
„Revitalizácia námestia v Spiš-
skej Belej“ je získanie návrhov 
najvhodnejšieho riešenia a 
využitia verejného mestského 
priestranstva – námestia ako 
zhromažďovacieho, tranzitné-
ho a pobytového priestoru s 
dlhodobou víziou do budúcna 
(aj na obdobie 50 rokov). Zá-
merom vyhlasovateľa je nájsť 
„geniusloci“ daného miesta s 
cieľom priznať danému miestu 
(územiu) jeho výnimočnosť (od-
líšiť ho od centrálnych zón iných 

každá právnická alebo fyzická 
osoba, resp. skupina právnic-
kých alebo fyzických osôb, 
s minimálnym vzdelaním 1. 
stupňa v odboroch Architektúra, 
Urbanizmus, Pozemné staviteľ-
stvo, Krajinné inžinierstvo, Zá-
hradná 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@spis-
skabela.sk.

V urbanisticko-architektonickej súťaži máme už 34 prihlášok
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Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo na svojom aprílovom zasadnutí Akčný plán stavebných a investičných akcií 
mesta pre rok 2018.  Plán je rozdelený na 2 časti – na akcie, ktoré sú už dnes finančne kryté v rozpočte mesta alebo je reálny predpo-
klad zabezpečenia ich finančného krytia ešte v tomto roku. Druhú časť tvoria akcie, ktoré sa budú realizovať len v prípade získania 
externých, resp. ďalších príjmov mesta. 

Akčný plán stavebných a iných investičných akcií mesta

Názov akcie / projektu Zdroje fi nancovania  Popis akcie

1
Stavebná úprava chodníka na 
Medňanského ulici v Strážkach od 
kostola po bývalú sálu (3. etapa)

z rozpočtu mesta na rok 2018
Dokončenie modernizácie existujúceho poškodeného povrchu 
chodníka a nahradenie novým povrchom -  betónovou dlažbou 

2
Zriadenie parkovacích miest na 
Družstevnej ulici – od Zimnej ulici 
(za panelákmi) 

z rozpočtu mesta na rok 2018 Zriadenie parkovania za panelákmi na Družstevnej ulici od č. 16 
po č. 20

3
Stavebná úprava chodníka na 
Kúpeľnej ulici od č. 15 po č. 61

z rozpočtu mesta na rok 2018
Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka 
a nahradenie novým povrchom -  betónovou dlažbou s osadením 
chodníkových obrubníkov   

4
Stavebná úprava chodníka na 
Novej ulici od č. 1 po č. 11 po 
oboch stranách 

z rozpočtu mesta na rok 2018
Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka 
a nahradenie novým povrchom -  betónovou dlažbou s osadením 
chodníkových obrubníkov   

5
Stavebná úprava chodníka na 
Krátkej ulici po oboch stranách 

z rozpočtu mesta na rok 2018
Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka 
a nahradenie novým povrchom -  betónovou dlažbou s osadením 
chodníkových obrubníkov   

6
Stavebná úprava chodníka na 
Hviezdoslavovej ulici od č. 58 po 
č. 63

z rozpočtu mesta na rok 2018
Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka 
a nahradenie novým povrchom -  betónovou dlažbou s osadením 
chodníkových obrubníkov   

7
Modernizácia verejného osvetlenia 
– Družstevná ulica od č. 87 až po 
95 (od Geomery po Drepal)

z rozpočtu mesta na rok 2018

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

8
Rekonštrukcia chodníkov 
a miestnej komunikácie na  
Novomeského ulici

z rozpočtu mesta na rok 2018

Modernizácia existujúcich chodníkov po rekonštrukcii 
inžinierskych sietí - betónovou dlažbou s osadením chodníkových 
obrubníkova rekonštrukcia cesty – položením nových obrubníkov 
a asfaltového povrchu po výmene vodovodu  

9
Stavebná úprava miestnej 
komunikácie na Moskovskej ulici 
pred základnou školou 

z rozpočtu mesta na rok 2018 Výmena dlažby na chodníku a parkovisku a dobudovanie 
chýbajúceho chodníka od vstupu do školy až po Kúpeľnú ulicu  

10
Výstavba bike parku – pumptracku 
pri Belianskom rybníku  

Zo zdrojov EÚ + rozpočet mesta 2018
Výstavba špeciálneho bike parku – pumptracku  (schválený 
projekt cezhraničnej spolupráce PL-SR) 

11
Výstavba workoutového ihriska pri 
Belianskom rybníku

Zo zdrojov EÚ + rozpočet mesta 2018
Výstavba vonkajšieho fi tnes parku –workoutu = cvičiacich 
strojov(schválený projekt cezhraničnej spolupráce PL-SR)

12
Výstavba hokejbalovej (športovej) 
haly - pri futbalovom štadióne na 
Športovej ulici 

Z dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 
PSK a mesta

Realizovať výstavbu tejto haly etapovite – v roku 2018 realizovať 1. 
etapu - hrubá stavba s opláštením       

13
 Cyklotrasa Spišská Belá (Strážky) 
– Kežmarok

Zo zdrojov EÚ + rozpočet mesta 2018
Ide o výstavbunového cyklochodníkana úseku Kežmarok 
– Spišská Belá(Strážky) v dĺžke cca 2,1 km 

14
 Cyklotrasa Tatranská Kotlina 
– Ždiar (Kardolína) 

Zo zdroje EÚ + rozpočet mesta 2018
Ide o výstavbu nového cyklochodníkav k.ú. Tatranská Lomnica 
v dĺžke cca 3 km - bude mať štrkový povrch

15
Rekonštrukcia Parku Štefánikova 
(4. etapa)

z rozpočtu mesta na rok 2018
Stavebná úprava parku pri evanjelickom kostole v súvislosti 
s umiestením sochy M. R. Štefánika  

16
Zriadenie Centra sociálnych 
služieb Spišská Belá (v Strážkach) 

Z regionálneho príspevku (zo štátneho 
rozpočtu) v rámci Akčného plánu okresu 
KK, z fondov EÚa z rozpočtu mesta 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity 
Zariadenia opatrovateľskej služby Spišská Belá (v Strážkach) 
a na poskytovanie ďalších sociálnych služieb – v rámci vytvorenia 
nového Centra soc. služieb

17
Vybudovanie komunitného centra 
v Spišskej Belej 

Zdroje z fondov EÚ a z rozpočtu mesta na 
rok 2018

Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie 
komunitného centra a príprava výstavby centra v prípade získania 
zdrojov – úspešnosti projektu EÚ 

18
Oprava fasády zvonice v Sp. Belej 
– 4. etapa

Z dotáciezo štátneho rozpočtu  a z rozpočtu 
mesta na rok 2018

Dokončenie opravy fasády – sanácia omietok (2 strán) 
– pokračovanie  z roku 2018

19

Príprava IBV v Strážkach – Nad 
kaštieľom (2. etapa- výstavba 
rodinných domov) 

z rozpočtu mesta na rok 2018

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

20
Príprava IBV Webera – 2. etapa
(výstavba rodinných domov)

z rozpočtu mesta na rok 2018

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

21
Rozšírenie kapacity Materskej 
školyna Mierovej ulici

Zo zdrojov EÚ+ z rozpočtu mesta
realizácia projektu EÚ – rozšírenie kapacity materskej školy 
formou prístavby k súčasnej budove na Mierovej ulici (v zadnej 
časti)

22
Dobudovanie občianskej 
vybavenostiv Strážkach

Z grantov a z rozpočtu mesta 2018, z 
dotácie zo štátneho rozpočtu a z iných 
zdrojov

1./ Výstavba detského ihriska v Strážkach s terénnymi úpravami
2./ v prípade získania štátnej dotácie - výstavba viacúčelového 
ihriska s umelou trávou
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23 Hasičský štadión v Strážkach Z rozpočtu mesta na rok 2018 a z iných zdrojov Stavebná úprava futbalového ihriska – pre potreby hasičského športu

24
Rekonštrukcia cintorínskeho múra 
- oplotenia na starom a novom 
cintoríne v Spišskej Belej

z rozpočtu mesta na rok 2018
Rekonštrukcia poškodených omietok obvodového múru – nové 
omietky z vnútornej strany cintorína - pokračovanie aktivity 
z predošlých rokov

25 Oprava hrobiek a kaplniek  na 
starom cintoríne v Spišskej Belej

Z rozpočtu mesta na rok 2018 
Oprava starej márnice a hrobky Gresch – oprava fasády a náter 
strechy – pokračovanie aktivity z predošlých rokov 

26
Dobudovanie chodníka v novej 
časti cintorína  

Z rozpočtu mesta na rok 2018 Príprava podložia s obrubníkmi – zatiaľ bez fi nálnej úpravy  

27
Výstavba a rekonštrukcia mestskej 
komunikácie na Mierovej ulici – 1. 
etapa

z rozpočtu mesta na rok 2018
Výstavbu časti novej mestskej cesty pri novobudovaných 
polyfunkčných objektoch na Mierovej ulici (za obchodným 
domom) a rekonštrukcia časti cesty k týmto novým prevádzkam

28
Výstavba nájomných bytov 4x7 bj 
pri Belianskych kúpeľoch – „Južná 
ulica“ 

Príprava z rozpočtu mesta na rok 2018 
a realizácia v roku 2019 – v prípade získania 
dotácie a úveru zo ŠFRB

Výstavba mestských nájomných bytov bežného štandardu 
– 28 bytov – spracovaná PD, príprava potrebných povolení pre 
výstavbu

29
Prestavba a nadstavba 
meštianskeho domu na 
Hviezdoslavovej ulici č. 1 

Príprava z rozpočtu mesta na rok 2018 
a realizácia v roku 2019 – v prípade získania 
dotácie a úveru zo ŠFRB

Vytvorenie 9 bytových jednotiek – 3 byty na 2. poschodí a 6 bytov 
v podkroví (pôjde o mestské nájomné byty bežného štandardu)  
fi nancované cez ŠFRB a Min. výstavby 

30

Osadenie polopodzemných 
kontajnerov na komunálny odpad 
(triedený a ostatný) na sídlisku 
Mierová ulica  

rozpočet mesta na rok 2018 
Postupné riešenie zberu komunálneho odpadu na sídliskách 
a iných určených miestach systémom veľkokapacitných 
polopodzemných kontajnerov  

31
Rozšírenie riadenej skládky 
odpadov v Spišskej Belej  

z fi nancií Mestského podniku Spišská Belá 
s.r.o.   

Dobudovanie (rozšírenie) úložného skládkovacieho priestoru 
– realizácia 2018-2019

32
Výstavba oplotenia na futbalovom 
štadióne    

Z dotácie zo SFZ   Dobudovanie chýbajúceho oplotenia na futbalovom štadióne

33
Zriadenie priechodu pre chodcov 
na ul. SNP – pri železničnom 
priecestí     

Z rozpočtu mesta na rok 2018
Vybudovanie nového priechodu pre chodcov – cez cestu 1/66 
pri želez. priecestí 

Stavebné a investičné akcie – realizácia v roku 2018 v prípade získania dodatočných fi nančných prostriedkov v rozpočte mesta (najmä z iných fi nančných zdrojov) 

34
Prístavba telocvične Základnej 
školy M.R. Štefánika, Spišská 
Belá  (dokončenie)

Z rozpočtu mesta na rok 2018 a z iných 
zdrojov

Realizácia prístavby – šatní a zázemia k telocvični – postupná 
realizácia – pokračovanie z roku 2017 

35
Dokončenie podkrovia Základnej 
školy M. R. Štefánika, Spišská 
Belá  

z rozpočtu mesta na rok 2018
a z iných dotačných zdrojov  

Čiastočná príprava priestorov pre vytvorenie odborných učební 
a menších kabinetov v podkrovných priestoroch v zadnej budove 
na Štef. ul. 19 (čaká sa na schválenie projektu EÚ)

36
Rekonštrukcia kotolne a 
vykurovania Základnej školy M. R. 
Štefánika, Spišská Belá

zo štátnej dotácie + z rozpočtu mesta na 
rok 2018

Nevyhnutná rekonštrukcia vykurovania školy - zmena systému 
vykurovania v oboch budovách na Štef. 19 - realizácia v prípade 
získania štátnej dotácie  

37
Odvodnenie Tatranskej ulici (pri 
býv. kolkárni)

z rozpočtu mesta na rok 2018
(ak budú fi nančné zdroje)

Vybudovanie drenážneho dažďového kanála pozdĺž miestnej 
cesty oproti bývalej kolkárni v dĺžke cca 250 -300 m so zaústením 
do Belianskeho potoka 

38
Modernizácia športového areálu 
na Moskovskej ulici v Spišskej 
Belej 

Ak bude úspešný projekt – zo štátnej 
dotácie, resp. ak budú  iné fi nančné zdroje

rekonštrukcia pôvodne atletickej dráhy - osadením nových 
obrubníkov, nového štrkového podkladu a následne nového 
tartanového umelého povrchu

39
Výstavba a rekonštrukcia mestskej 
komunikácie na Mierovej ulici – 2. 
etapa

z rozpočtu mesta a z iných zdrojov 
Rekonštrukcia cesty za bytovými domami na sídlisku na Mierovej 
ulici vrátanie vybudovania parkovacích miest

40
Stavebná úprava chodníka na 
Zimnej ulici – od č.d. 54po č. 68

Z rozpočtu mesta na rok 2018
osadenie nových obrubníkov, úprava vjazdov k rodinným domom 
a položenie novej betónovej dlažby   

41
Mestská (komunitná) záhrada na 
Tatranskej ulici

z rozpočtu mesta na rok 2018 a zo zdrojov 
EÚ 

Príprava zriadenia tejto komunitnej záhrady vrátane detského 
ihriska, oddychovým miest, verejnej zelene – v rámci projektu 
výstavby komunitného centra

42
Postupná rekonštrukcia chaty Fľak 
(Tatranská Kotlina

z rozpočtu mesta na rok 2018 Stavebná úprava vnútorných priestorov chaty na Fľaku  (pôvodnej 
horárne)  – postupná rekonštrukcia 

43
Rekonštrukcia Denného centra 
(klubu dôchodcov) v Spišskej 
Belej  

z rozpočtu mesta na rok 2018 a z iných 
zdrojov

Rekonštrukcia súčasných priestorov denného centra (klubu 
dôchodcov) v priestoroch zadnej časti mestskej knižnice 
– prestavba a nadstavba, resp. aj prístavba k objektu      

44
Stavebná úprava chodníka na ulici 
Osloboditeľov – po strane domov 
nepárnymi číslami

z rozpočtu mesta na rok 2018
Položenie nového asfaltu na súčasný asfaltový chodník a vjazdy 
do dvorov rodinných domov, ktoré sú v havarijnom stave (predtým 
realizácie novej telekomun. siete T-COM-u v chodníku)

45
Dokončenie výstavby miestnej 
komunikácie na Športovej ulici (2. 
etapa) 

z rozpočtu mesta na rok 2018 Odvodnenie cesty a začatie výstavby cesty od futbalového 
štadióna po parkovisko pred Belianskymi kúpeľmi 

46
Vybudovanie detského 
dopravného ihriska 

z rozpočtu mesta na rok 2018 a z iných 
zdrojov 

V úseku od starého cintorína až po Zimnú ulicu č. 34 

47
Stavebná úprava parkovania na 
Slnečnej ulici 

z rozpočtu mesta na rok 2018
v úseku oproti domom č. 16-20, resp. na zeleni pred domamipo 
odsúhlasení KPÚ Prešov a získaní potrebných fi nančných zdrojov

48

Stavebná úprava miestnej 
komunikácie na Slnečnej ulici č. 
46-59 vrátane riešenia oporného 
múra

Z rozpočtu mesta na rok 2018 
Realizácia v prípade zabezpečenia potrebných fi nančných 
prostriedkov v rozpočte mesta  

49
Stavebná úprava - asfaltácia – 
miestnej komunikácie Družstevnej 
ulici  

z rozpočtu mesta na rok 2018 a z iných 
zdrojov 

V úseku od starého cintorína až po Zimnú ulicu č. 34 
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Členovia cyklistickej skupi-
ny MTBikers zo Spišskej Belej 
sa aj tento rok rozhodli pomôcť 
prírode v okolí nášho mesta 
a opätovne sa zišli, aby vyčis-
tili prostredie od odpadkov. Po 
minuloročnom nultom roční-
ku, kedy vyzbierali na Spišskej 
Magure až 25 vriec odpadkov, 
sa rozhodli tentokrát vyčistiť 
okolie pozdĺž cyklotrasy pri 
Krížovej Vsi.

V sobotu 12. mája 2018 sa 
skupinka dobrovoľníkov, tento 
krát bez bicyklov, pustila do 
práce. „Zber odpadkov sa za-

„Bajkeri” zo Sp. Belej vyčistili 
okolie cyklotrás od odpadkov

čal na cyklokrižovatke zvanej 
Horný tankodróm, tam sa naša 
partia rozdelila na dve skupin-
ky. Prvá skupina odišla zbierať 
odpadky smerom k Štoparku 
a odtiaľ smerom na Krížovú Ves 
– Barvis, čo je úsek dlhý cca 6,7 
km. Druhá skupina odišla zbie-
rať odpadky smerom k Dvom 
lipám, následne cez kalváriu 
smerom do Krížovej Vsi, na 
odbočku ku kaplnke a ďalej 
smerom na lokalitu zvanú 
„Žaburinec”, čo predstavu-
je úsek dlhý cca 6 km. Každý 
člen skupiny nazbieral jedno 
plné vrece odpadkov. Nebola 
núdza o rôzne predmety ako 
korman z bicykla, lyža, rôzne 
kabáty a svetre,” opisuje prie-
beh akcie jeden z organizátorov 
Matej Miko.

Po niekoľkých hodinách 
mravenčej práce, sa dobrovoľní-
ci potešili, že odpadkov v príro-
de neležalo pohodených toľko, 
koľko očakávali (vyzbierali 
deväť 60-litrových vriec odpa-
du): „Tešíme sa z toho, že ľudia 
v regióne začali zmýšľať enviro-
mentálnejšie a odpadu je čoraz 
menej. Dôležité je uvedomiť si, 
že odpad netreba vyrábať. Ďa-
kujem všetkým zúčastneným 
a vďaka patrí aj mestu Spišská 
Belá za podporu, poskytnutie 
odpadkových vriec a odvozu,“ 
dopĺňa Matej Miko.

Všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí sa zišli, aby podporili 
dobrú vec a spoločne vyčistili 
okolie cyklotrasy od odpadu 
ďakujeme!

V kinosále Mestského úradu v Spišskej Belej sa v 
utorok 15. mája uskutočnil mimoriadny cimbalový 
koncert. V rámci Cimbal Tour 2018, sa aj v našom 
meste predstavili so svojím programom študenti 
Akadémie umení v Banskej Bystrici pod vedením 
predsedkyne Svetovej cimbalovej asociácie Viktórie 
Herencsár z Budapešti. Účinkujúci predstavili plnej 
kinosále cimbal v rôznych podobách. Účinkovanie 
mladých cimbalistov v Spišskej Belej nebolo náhod-
né. Pod pedagogickým dozorom Viktórie Heren-
csár vyštudoval hru na cimbal aj učiteľ belianskej 
ZUŠ Michal Paľko: “Teší ma, že sme mohli hostiť 
podujatie v rámci tejto cimbalovej tour. Trieda 
profesorky Herencsár zastáva významné posta-
venie na európskej cimbalovej scéne a študenti 
už vyše 20 rokov obsadzujú miesta prestížnych 
medzinárodných súťaží”. Na konci koncertu po-
ďakovala riaditeľka ZUŠ Zuzana Kosturko i Michal 
Paľko všetkým účinkujúcim za vynikajúci koncert 
a odovzdali malú pozornosť významným hosťom 
podujatia Viktórii Herencsár, ako aj predsedovi 
Slovenskej cimbalovej asociácie Martinovi Budin-
skému. Podujatie podporil z verejných zdrojov 
Fond na podporu umenia.

Spišská Belá bola súčasťou Cimbal tour 2018

Máj je mesiacom, v ktorom 
už aj my podtatranci odkladáme 
zimníky a ťahá nás to do prírody 
opekať alebo si iba tak posedieť 
s priateľmi. 

Možnosť vychutnať si pek-
né počasie pre belianskom 
rybníku, využili mnohí práve 
v nedeľu 20. mája na podujatí 
Beliansky majáles. Najväčšiu 
radosť mali samozrejme deti, 
ktoré nevedeli či majú najprv 
zjesť cukrovú vatu, dať si 
namaľovať obrázok na tvár 
alebo ísť šantiť do obrovského 
skákacieho hradu. Tí starší si 
radšej posedeli pri dobrom 
jedle a hudbe.Na ľudovú nôtu 
to na začiatku roztočil folklór-

Beliansky majáles
ny súbor Frankovčan z Malej 
Frakovej. Pokračovala hudob-
ná zábava so skupinou QTY 
a iskrivým humorom prispela 
k zábave ľudová rozprávačka 
Aranka z Jarovníc.Napätie za-
čalo stúpať, keď sa na pódium 
začali nosiť ceny do tomboly. 
Lákalo hlavne prvé miesto: 
vysávač. No aj tie ostatné ceny 
stáli za to. Úžasné torty, nádher-
ná kvetinová výzdoba, mnoho 
darčekových košov a darčeko-
vých poukážok urobili radosť 
všetkým výhercom.Veríme, že 
takéto prijemné chvíle všetci 
spolu strávime aj na ďalších 
akciách, ktoré si pre vás tento 
rok naše mesto pripravilo.

Spúsťame prihlasovanie do 
denných anglických jazyko-
vých kempov v rámci projektu 
Sme Svetoví. Vďaka podpore 
z participatívneho rozpočtu 
mesta Spišská Belá pre rok 
2018 môžeme opätovne or-
ganizovať jazykové kempy 
v angličtine, ktoré ponúknu 
nezabudnuteľný zážitok, nové 
priateľstvá, dobrodružstvá, 
zbúranie strachu z cudzieho 
jazyka, a taktiež posun v komu-
nikačných schopnostiach. Jazy-
kové kempy budú prebiehať na 
princípe denného tábora počas 
piatich dní v týždni, konkrétne 
v termínoch:

9. 7. – 13. 7. – úroveň Začia-
točník

16. 7. – 20. 7. – úroveň Po-
kročilý

20. 8. – 24. 8. – úroveň Za-
čiatočník

Každá skupina bude mať 
vlastných lektorov a program 
bude obsahovať hry, aktivity, 
prácu v tímoch, prácu na pro-
jektoch, výjazdy do prírody či 
do iných zaujímavých kútov 
mesta. Výučba nebude prebie-
hať bežnou formou, ale práve 
naopak, cez bežné denné situ-
ácie budeme pracovať na zdo-
konalení vyjadrovania, slovnej 

Anglické jazykové kempy 
vo FaceClube sú späť

zásoby a najmä na odbúraní 
strachu z rozprávania. Na kaž-
dý kurz budeme prijímať 10 
účastníkov, pre zaručenie indi-
viduálneho prístupu. Náklady, 
ktoré bude nutné uhradiť sú 
obedy pre účastníkov a nákla-
dy pri výjazde na výlet či inú 
expedíciu (cestovné, vstupné), 
bližšie informácie po registrácií 
a vzájomnej dohode.

Oproti minulému roku sme 
sa projekt jazykových kempov 
rozhodli rozšíriť o večerné 
štvrtkové konverzácie od 18.30 
h, ktoré by boli určené širokej 
verejnosti. Keďže sme sa po 
minuloročných kempoch stretli 
s ohlasmi, že aj dospelí obyvate-
lia nášho mesta by mali záujem 
zlepšiť svoju angličtinu, zhodli 
sme sa na tom, že vyčleníme 
špeciálny čas aj pre nich. Každý 
štvrtok, počas letných prázdnin, 
preto budú prebiehať anglické 
konverzácie vedené lektormi, 
pričom účastníci budú rozdele-
ní taktiež do dvoch úrovní a to 
začiatočník a pokročilý.

Zaregistrovať sa môžete cez 
internetovú aplikáciu, stačí si 
nájsť článok na webe mesta 
Spišská Belá alebo na FB stránke 
Faceclubu a zaregistrovať sa.

SeeYou ☺

www.spisskabela.sk
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V sobotu 5. mája sa zástupco-
via mesta Spišská Belá zúčastnili 
každoročného stretnutia part-
nerských miest v poľskom meste 
Szczawnica. 

Prítomní boli okrem domá-
cej Szczawnice predstavitelia 
mesta Chmielnik (Ukrajina), 
Harkany (Maďarsko), Perle-
berg (Nemecko), Olivetto Citra 
(Taliansko) a Spišskej Belej. Už 

Stretnutie partnerských miest 
v poľskej Szczawnici

v piatok 4. mája dobrovoľní 
hasiči mesta Szczawnica, Per-
leberg a Spišská Belá podpísali 
zmluvu o vzájomnej spoluprá-
ci. Na stretnutí partnerských 
miest Spišskú Belú zastupoval 
Štefan Bieľak, primátor mesta, 
Jozef Kuna, viceprimátor mesta 
a spišskobelianski dobrovoľ-
ní  hasiči s ich predsedom Ma-
rošom Vaverčákom.

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

ácie spojené so stratou krvi,
-  darovanie krvi prispieva k regenerácií organizmu. Úbytok 

krvi pri darovaní “vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, 
neopotrebovaných krviniek,

-  darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorý nedarujú a hovoria 
tiež o „omladnutí“, pri darovaní sa urobí komplexné vyšetrenie 
krvi,

-  darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou 
súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on 
alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...

ODBER SA USKUTOČNÍ
dňa 15. 6. 2018 (piatok)

od 8.00 h do 11.00 h,
 v zasadačke MsÚ Sp. Belá,
kde Vás srdečne pozývame.

KTO MÔŽE DAROVAŤ KRV? 
Každý, kto: 
- má vek od 18 - 60 rokov 
- váži viac ako 50 kg 
- nemal 2 týždne hnačky ani horúčky 
- je mesiac po užití antibiotík 
- je aspoň 48 h po očkovaní 
-  posledných 6 mesiacov nebol na operácii, tetovaní a nepod-

stúpil akupunktúru, piercing 
- nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený 
- neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom 
- nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou 
- nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok.

Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a naj-
skôr 6 mesiacov po pôrode, ukončení tehotenstva, alebo 
dojčenia.

ČO ROBIŤ PRED ODBEROM?
- večer a ráno piť čo najviac tekutín,
-  večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie, pred odberom jesť pečivo, 

med, džem, ovocie, zeleninu
- nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca

AKO BUDE PREBIEHAŤ ODBER? 

 - vyplníte dotazník, 
 -  lekár Vám poradí v prípade, ak si nieste istý, či môžete da-

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

krvi 

PRIMÁTORSKÁ 
KVAPKA KRVI

Riaditeľka Základnej umeleckej školy (ďalej len ZUŠ), 
Zimná 12, 059 01 Spišská Belá v súlade s § 5 ods. 2 
a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej 

škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky
do hudobného, výtvarného  a tanečného odboru

základnej umeleckej školy na školský rok 2018/2019.

Termín konania prijímacích skúšok:

7. 6. 2018 a 8. 6. 2018 od 13.00 do 17.00 h.
Miesto:   •  hudobný a tanečný odbor –  budova ZUŠ, 

Zimná 12, Spišská Belá
  •  výtvarný odbor – budova elok. prac. AT TATRY, 

Petzvalova 37, Spišská Belá

Prihláška: Zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku počas 
talentových skúšok na mieste podľa rodného listu ale-
bo  zdravotnej kartičky dieťaťa.

Podmienky prijatia: Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ-
ka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na 
štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení 
prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do 
základného štúdia.

HUDOBNÝ ODBOR: spev ľudovej alebo umelej piesne, 
zopakovanie vytlieskaného rytmu, intonácia zahraného 
tónu, rozoznávanie výšky tónov.
VÝTVARNÝ ODBOR: predloženie minimálne jednej vlast-
nej výtvarnej práce dieťaťa.
TANEČNÝ ODBOR: zopakovanie vytlieskaného rytmu, 
spev ľudovej alebo umelej piesne.

Štúdium je rozdelené na:
  Prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka 
základnej školy)
  Prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl 
od 5 rokov)
  Základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na pri-
márny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
 Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
 Štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Hudobný odbor – študijné zameranie hra na hudobnom 
nástroji – hra na cimbale, hra na klavíri, hra na akordeó-
ne, hra na keyboarde, hra na gitare, hra na husliach, hra 
na zobcovej fl aute, hra na priečnej fl aute, hra na klarine-
te, hra na saxofóne, sólový spev.
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Sedem vlajkonosičov na 
čele, niekoľkometrový dôstojný 
zástup členov deviatich dob-
rovoľných hasičských zborov 
a početný konvoj hasičských 
áut za zvuku sirény… takýto 
pompézny sprievod dobrovoľ-
ných hasičov zo Spišskej Belej 
a dobrovoľných hasičských 
zborov z nášho okolia a poľskej 
Szczawnice, slávnostne otvoril 
každoročné svätofloriánske 
oslavy v našom meste, spojené 
so 140. výročím založenia Dob-
rovoľného hasičského zboru.

V nedeľu 29. apríla 2018 pri-
pravili členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru v Spišskej 
Belej pri príležitosti sviatku sv. 
Floriána, patróna hasičov, už po 
deviaty krát celodenný zaujíma-
vý program, ktorý bol určený 
aj pre verejnosť. Pozvanie na 
svätofloriánsku slávnosť prijali 
aj členovia DHZ Lendak, DHZ 
Podhorany, DHZ Vojňany, DHZ 
Slovenská Ves, DHZ Toporec, 
DHZ Ihľany, DHZ Holumnica 
a DHZ Spišská Stará Ves, ako 
aj dobrovoľní hasiči z poľskej 
Szczawnice (OSP Szczawnica), 
ktorá je partnerským mestom 
Spišskej Belej. Slávnosti za 
zúčastnili aj velitelia zmien 
a predstavitelia HaZZ Kež-
marok pod vedením riaditeľa 
Okresného riaditeľstva plk. 
Ing. Eduarda Kolodzeja, veliteľ 
Vedľajšej hasičskej stanice HaZZ 
pre okres Kežmarok Pavol Dlhý, 
prezident Asociácie samaritánov 
SR MUDr. Marcel Sedlačko, člen 
prezídia DPO SR Marián Rušin 
a predseda ÚzO DPO pre okres 
KK Peter Duda.

V úvode oficiálnej časti 
programu si naši hasiči najprv 
uctili pamiatku zosnulých 
hasičov na miestom cintoríne. 
Slávnosť pokračovala aj za 
prítomnosti primátora Spišskej 
Belej Štefana Bieľakasvätoflori-
ánskou svätou omšou v rímsko-
katolíckom kostole sv. Antona 
Pustovníka, ktorú celebroval 
Jakub Grich. Kroky slávnost-
ného sprievodu pokračovali 
do evanjelického kostola, kde 
si členovia DHZ pri pamätnej 
tabuli uctili pamiatku Samuela 
Webera, zakladateľa a prvého 
predsedu dobrovoľného hasič-
ského zboru v našom meste, aj za 
prítomnosti evanjelickej farárky 

Dobrovoľnému hasičskému zboru v Spišskej Belej bola udelená 
Čestná zástava Slovenskej republiky

Evy Germanovej. V tomto roku 
si členovia DHZ, ako aj mesto 
Spišská Belá zároveň pripomína-
jú 110. výročie úmrtia Samuela 
Webera, jednej z najvýraznejších 
osobností nášho mesta.

Mimoriadne slávnostný 
náboj tomuto roku, kedy si náš 
zbor pripomína svoje 140. jubi-
leum založenia, dodalo aj udele-
nie Čestnej zástavy Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Slovenskej 
republiky. Z iniciatívy predse-
du DHZ Spišská Belá Maroša 
Vaverčáka, bola nášmu zboru 
táto zástava udelená Prezídiom 
DPO SR na základe splnenia 
viacerých kritérií (udeľuje sa pri 
100. a vyššom okrúhlom výročí 
založenia zboru; za vynikajúcu, 
dlhodobú, obetavú prácu v 
Dobrovoľnej požiarnej ochrane 
SR; za vysokú akcieschopnosť 
zásahovej jednotky, za odbornú 
prípravu, údržbu techniky a 
pravidelné vykonávanie preven-
tívno-výchovnej činnosti;  DHZ 
musí byť držiteľom medaily Za 
mimoriadne zásluhy; DHZ musí 
byť aktívny).

Predsedovi DHZ Spišská 
Belá Marošovi Vaverčákovi 
odovzdal v evanjelickom kos-
tole túto čestnú zástavu člen 
prezídia Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Slovenskej republiky 
Marián Rušin.

V evanjelickom kostole boli 
zároveň odovzdané a udelené 
predsedom DHZ vyznamena-
nia a povýšenia do hodností 
nasledujúcim členom DHZ:

Do vyšších hodností boli 
povýšení:

• Starší hasič: Jozef Olekšák, 
Veronika Ivančáková, Ján Kon-
koľ

• Vrchný hasič: Jozef Somr, 
Matúš Dlubač

• Rotník: JUDr. Štefan Bieľak, 
Štefan Želonka

• Nadrotník: Štefan Čupka, 
Lukáš Hlavenka

• Mladší zbormajster: Jozef 
Lorenčík

V zmysle štatútu o udeľovaní 
vyznamenaní a čestných titulov 
DPO SR sa udelila Stužka Za 
vernosť nasledujúcim členom 
DHZ Spišská Belá:

• Za 10 rokov: Kamil Svi-
tana

• Za 20 rokov: Marián 
Fiamčík, Peter Fiamčík, Dušan 

Neupauer
• Za 30 rokov: Vladimír 

Hlavenka, Michal Goduš, On-
drej Šelep, Osvald Majer

• Za 40 rokov: Juraj Čižík, Ján 
Majerčák, Daniel Porubovič

• Za 50 rokov: Jozef Kovalčík, 
Jozef Jakubčák

• Za 70 rokov: Albín Poru-
bovič

V zmysle štatútu o udeľovaní 
vyznamenaní a čestných titulov 
DPO SR sa udelila medaila Za 
spoluprácu III. stupňa:

• Asociácia samaritánov Slo-
venskej republiky – za pomoc 
a aktívny prístup pri medziná-
rodnom cvičení integrovaného 
záchranného systému okresu 
Kežmarok a Asociácie samari-
tánov SR.

• Občianske združenie Ján-
ske blato – za spoluprácu pri 
projektoch, ktoré zviditeľňujú 
DHZ Spišská Belá (adrenalíno-
vá súťaž Jánske blato a Železný 
hasič).

• Lukasz Mastalsky, OSP 
Szczawnica – za spoluprácu 
a pomoc pri kúpe a doplnení 
materiálno-technického vyba-
venia DHZ Spišská Belá a re-
alizáciu medzizahraničných 
projektov 2014-18.

• Peter Frankovský, 
KRAFT – za dlhodobú spoluprá-
cu a podporu pri obnove DHZ 
Spišská Belá a aktívne zapájanie 
sa pri kultúrnych podujatiach.

• Ján Britaňák – za podporu 

a pomoc pri obnove hasičského 
športu a hasičského družstva.

Po slávnostnom akte ude-
ľovania povýšení a medailí v 
evanjelickom kostole slávnosť 
pokračovala Dňom otvorených 
dverí na hasičskej zbrojnici pre 
širokú verejnosť, kde bolo mož-
né si prehliadnuť celú hasičskú 
zbrojnicu a hasičskú techniku. 
Zaujímavou časťou programu 
pre verejnosť bola ukážka hasič-
ského zásahu pri hasení požiaru 
auta. Aj tento krát spolupraco-
vali na slávnosti s našim DHZ 
aj členovia Belanského asistent-
ského spolku, ktorým patrí za 
ich pomoc veľká vďaka.

Rovnako sa v tento deň ko-
nala na hasičskej zbrojnici súťaž 
o najkrajšie hasičské autíčko, do 
ktorej sa aj tento rok zapojilo 
mnoho detí. Zároveň prebiehala 
na hasičskej zbrojnici výstava 
výkresov s hasičskou tematikou 
žiakov oboch základných škôl 
v meste a detí z materskej školy.

Poďakovanie za organizáciu 
a spoluprácu v rámci tohtoroč-
nej Svätofloriánskej slávnosti 
vyslovuje predseda DHZ Maroš 
Vaverčák všetkým členom be-
lianskeho DHZ, ktorí sa podieľa-
li na priebehu tejto slávnosti, ako 
aj Mestu Spišská Belá, p. farárovi 
Jakubovi Grichovi, farárke Eve 
Germanovej, Belanskému asis-
tentskému spolku a všetkým 
zúčastneným dobrovoľným 
hasičským zborom.

Miestna organizácia Slo-
venského rybárskeho zväzu 
zorganizovala rybárske preteky 
v love kapra pre dospelých i deti, 
ktoré sa konali v sobotu 12. mája 
2018 na Belianskom rybníku. Na 
pretekoch, ktoré zároveň otvori-
li tohtoročnú rybársku sezónu, 
sa ráno stretlo 53 súťažiacich, 
z toho 17 detí, aby zabojovali 
o prvé miesto. Súťažiaci boli 
v priebehu rybárskych pretekov 
bodovaní podľa počtu chytených 
rýb a dĺžky kapra (chytal sa len 
kapor od 40 cm). Spolu sa chy-
tilo 105 ks kapra. Po zhliadnutí 
a premeraní úlovku hodnotia-
cou komisiou boli ryby vrátené 
naspäť do rybníka. Po ukončení 
rybárskych pretekov sa súťažia-

cim podával chutný kotlíkový 
guláš, ktorý pripravili členovia 
SRZ. Po tri a pol hodinovom 
súboji napokon vzišli víťazi pre-
tekov, ktorým odovzdal ceny 
primátor mesta Štefan Bieľak a 
zástupcovia MO SRZ.

Konečné poradie:
Dospelí: 1. Branislav Nebus 

– 779 bodov – 16 ks, 2. Fudaly 
Vladimír – 667 bodov – 14 ks, 
3. Micaľuk Viktor – 407 bodov 
– 8 ks

Deti: 1. Sokol Rastislav – 269 
bodov, 2. Heldák Pavol – 263 
bodov, 3. Heldák Andrej – 99 
bodov

Najväčšieho kapra, ktorý 
meral 77 cm, ulovil Rastislav 
Sokol.

Rybársku sezónu otvorili 
preteky v love kapra
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Meno a priezvisko:

Kontaktné údaje (telefón alebo e-mail): 

Dňa 11. mája sa na pracovnom 
rokovaní stretli členovia Regio-
nálneho združenia tatranských 
a podtatranských obcí so sídlom 
v Spišskej Belej (regionálneho 
ZMOS-u okresu Kežmarok a 
Poprad). Predseda združenia 
Štefan Bieľak predniesol závery 
z rokovania Rady ZMOS-u z 10. 
a 11. apríla 2018 a zároveň infor-
moval o aktuálnych otázkach v 
oblasti školstva, o pripravovanej 
zmeny odmeňovania vo verejnej 
správe vrátane školstva, o nove-

le zákona o obecnom zriadení 
a o dopadoch novely zákona o 
sociálnych službách na rozpočty 
obcí. Prítomní hovorili aj o aktuál-
nej situácii pri usporiadaní vlast-
níctva k štátnym pozemkom pod 
verejnými stavbami miest a obcí 
v správe Slovenského pozem-
kového fondu (SPF). V prípade 
SPF nastal posun, ale naďalej 
najväčším problémom zostávajú 
nevysporiadané pozemky vo 
vlastníctve súkromných osôb 
pod cestami a stavbami miest 

a obcí. Tu samospráva očakáva 
zásadne aktívnejší postoj štátu 
k vyriešeniu tohto problému. Sta-
rostovia a primátori diskutovali 
aj o zmene zákona o pozemných 
komunikáciách, ktorý zaviedol 
mestám a obciam novú povin-
nosť – starostlivosť o údržbu 
všetkých chodníkov na ich úze-
mí. Prítomní sa zhodli na tom, že 
táto zmena legislatívy spôsobí 
samospráve vážne problémy 
a reálne sa nebude dať naplniť 
v každej samospráve z dôvodu 

chýbajúcej techniky (na zimnú 
údržbu), ľudí a financií.

Starostovia a primátori boli 
informovaní aj o zámere Minis-
terstva dopravy a výstavby SR 
pripraviť nový stavebný zákon. 
Veľmi dôležitou témou bol stav 
čerpania fondov EÚ v pod-
mienkach miest a obcí. Disku-
tovalo sa najmä o problémoch 
implementácie IROP 2014-2020 
a problémoch pri schvaľovaní 
projektov obcí z Programu roz-
voja vidieka 2014 – 2020. Naviac 
diskutovanou témou bola téma 
„Ako ďalej samospráva“ alebo 
komunálna reforma. Starostovia 
sa zhodli na tom, že reforma 
v samospráve je nevyhnutná. 
Súčasný stav je dlhodobo neu-
držateľný, nakoľko malá obec 
nemôže mať rovnaké kompe-
tencie ako okresné, či krajské 
mesto. Ale veľmi dôležitý bude 
obsah tejto reformy, nakoľko 
reforma nemá byť o rušení obcí, 
ale o prerozdelení kompetencií 
a vnútornej štruktúre obcí. Re-
forma v samospráve však nie 
je možná bez dokončenia, resp. 
prehodnotenia reformy verej-
nej správy, ku ktorej je nutné 
sa vrátiť. Táto reforma zostala 
nedokončená a po viac ako 15 
rokoch ju treba prehodnotiť. 
A práve reforma verejnej správy 
vrátane územnej samosprávy 
by mala byť najväčšou prioritou 
ZMOS-u v najbližšom období. 
Prítomní starostovia a primátori 
súhlasili s prijatím obce Jurské za 
nového člena tohto združenia.

Starostovia a primátori diskutovali aj o komunálnej reforme

V oblasti vzdelávania k ľud-
ským právam naša škola zorga-
nizovala besedu Ty a zodpoved-
nosť s verejnou obhajkyňou práv, 
prof. JUDr. Máriou Patakyovou.
Spojili sme sa s ňou prostredníc-
tvom telemostu cez sociálne mé-
dia a ona si pre žiakov pripravila 
krátku prezentáciu zameranú na 
ochranu základných práv a slo-
bôd. Vďaka tejto interaktívnej 
besede, žiaci získali nové ve-
domosti, ktoré posilňujú rozvoj 
ich osobnosti a spájajú školské 
prostredie s reálnym životom. 
Naše poďakovanie patrí pani 
ombudsmanke, za čas, ktorý 
venovala nám aj našim žiakom. 
 Mgr. Edita Modlová

ŠZŠ Spišská Belá

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

Ty a 
zodpovednosť

Pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej 
zmienky o Spišskej Belej sme v mesiaci apríl 
vyhlásili vedomostnú súťaž Poznáš svoje mesto?, 
vďaka ktorej môžete získať mnoho zaujímavých 
cien a v neposlednom rade si preveríte svoje po-
znatky o našom malebnom mestečku…

Prvá otázka znela: Jedno priezvisko spišsko-
belianskych richtárov sa v histórii nášho mesta 
vyskytuje najčastejšie. Viacerí richtári s týmto 
rovnakým priezviskom boli do úradu zvolení 
spolu viac ako 25 krát. O aké priezvisko ide?

Z ponúkaných odpovedí bola správnou 
možnosť C, a teda najčastejším priezviskom 
spišskobelianskych richtárov zaznamenaným v 
mestských záznamoch je priezvisko HAASZ.

Prvým richtárom s týmto priezviskom bol Val-
ten Haasz za richtára zvolený v roku 1600, posled-
ným Ondrej Haasz, ktorý bol za richtára zvolený 
v roku 1795. S priezviskom Haasz na richtárskej 
stoličke pôsobili aj Ján Haasz, Juraj Haasz, Valen-
tín Haasz, Jakub Haasz, či Matej Haasz a iní. Azda 
najznámejším richtárom s týmto priezviskom bol 
Daniel Haasz, ktorý nastúpil do funkcie richtára 
v roku 1767 a zotrval v nej dlhých 28 rokov až do 
svojej smrti v roku 1795 (Pozri aj: Predstavujeme 
vám unikátnu podobizeň spišskobelianskeho 
richtára Danie la Haasza).

Výhercom súťaže za mesiac apríl sa stal 
Stanislav SZEKELY zo Spišskej Belej. 

Gratulujeme!
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V sobotu 5. mája sa v Spišskej Belej uskutočnil tretí ročník Kon-
ferencie #MladíMladým. 7 úspešných mladých hostí na pódiu, 70 
mladých ľudí v hľadisku a jedna nezabudnuteľná atmosféra. Kon-
ferenciu #MladíMladým je možné označiť za unikátnu v našom 
regióne nielen štýlom a zameraním, ale i tým, že skutočne spĺňa 
zmysel zachytený v jej názve. Skupina mladých dobrovoľníkov 
niekoľko mesiacov tvrdo pracovalo na prípravách konferencie a po-
darilo sa im odovzdať mladým nášho mesta i regiónu inšpiráciu, 
smerovanie, motiváciu i novú chuť a odhodlanie pre dosiahnutie 
vlastných cieľov.

Heslo tohtoročnej konferencie „K úspechu s hodnotami“ bolo 
reakciou na súčasnú situáciu mladých v našom okolí, ale i na ce-
lom Slovensku. Uvedomujeme si, že je nutné ukazovať pravé vzory 
úspešných ľudí, ktorí buď bojujú za spoločenské hodnoty alebo 
ich sami dokazujú vlastným životom. Hostia ako: Lucia Supeková, 
Karolína Farská, Peter Hajduček, Martin Hrabovec, Zuzana Ľos-
-Božíková, Filip Jančík či Marek Sabol,dokázali počas pár hodín 
odkryť zákutia vlastnej cesty k úspechu a odovzdať dôležité myš-
lienky, ktoré sú kľúčové v ich životoch.

Počas programu boli mladým predstavené aj ďalšie možnosti, ako 
byť aktívny, ako sa zapojiť do zaujímavých projektov, a tak makať na 
tom, po čom túžim, či zmeniť niečo k lepšiemu. Predstavený bol pro-
jekt Zmeňme.to, ktorého zmyslom je šírenie dobrovoľníctva, ďalej 
rozvojový program Cena Vojvodu z Edinburgu a členovia Mladiinfo 
priblížili mladým možnosti Erasmus+ projektov.

Hlavné posolstvá rečníkov Konferencie #MladíMladým 
2018:

• Vytváraj na seba tlak.

Konferencia #MladíMladým predstavila už po tretí krát 
mladých a úspešných ľudí

• Choď míľu naviac.
• Dôležité je to, čo robíš, keď ťa ľudia nevidia.
•  Nejde o to, čo chcete, ale o to, čo ste ochotní pre úspech obe-

tovať.
• Tajomstvo napredovania je v tom, kedy začneš.
• Buď pokorný, buď autentický.
• Pracuj, ako keby si nepotreboval peniaze.
• Miluj to, čo robíš.
Chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí podporili túto myš-

lienku. V prvom rade veľké ďakujem patrí mestu Spišská Belá, kto-
ré už dlhoročne podporuje mladých a ich rozvoj v našom meste. 
Taktiež ďakujeme sponzorom: Sli.do, Cinemax Poprad, Denník N, 
Tatry Games, Marko Tatry, Ihcy, elzerolito. Za všetkým však v prvom 
rade stoja mladí dobrovoľníci občianskeho združenia Expression o. 
z., ktorým patrí veľká vďaka a obdiv. Práve energia mladých ľudí 
dodáva tejto konferencii jedinečnosť a vytvára z nej niečo nezabud-
nuteľné. Tešíme sa na každého z vás už o rok.

Tím Expression o.z.
Z ohlasov:
„Z akcie som bol nadšený. Ďakujem organizátorom, ktorí dotiahli do 

malého mesta skvelých hostí, známych doma aj v zahraničí.”
„Z konferencie som si odniesla to, že byť pokorným je v dnešnom 

svete najviac potrebné a že keď niečo chceš, nesmieš sa báť podniknúť tie 
správne kroky.”

„Utvrdil som sa a nabral ešte viac istoty do toho, že mám byť odvážny 
a iný #bebrave #bedifferent ”

Viac informácií a fotografií z činnosti Faceclubu nájdete na Fa-
cebook FACE CLUB

Dňa 30. apríla 2018 sa v ki-
nosále mesta uskutočnil už 
tradične výborný učiteľský 
koncert Základnej umeleckej 
školy v Spišskej Belej. 

O skutočne skvelý hudobný 
zážitok sa postarali pedagógovia 
školy a ich hostia. Postupne sa 
predstavili: Emil Gabčo (sólo 
spev), Michal Štupák (gitara), 
Zuzana Strelová (sólo spev), 
Radoslava Čekovská (klavír), 
Mária Jakubčová (sólo spev), 
Alena Zreľaková (sólo spev), 
Miroslava Nestorovičová (kla-
vír), Ján Zreľák (sólo spev), 
Michal Paľko (cimbal, kontra-

Učiteľský koncert a výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ

bas), Zuzana Kosturko (klavír), 
Peter Strela (gitara), Dušan 
Koky (klavír) a Daniel Motyka 

(klavír).Po skončení koncertu 
sa uskutočnila vernisáž výsta-
vy výtvarných prác žiakov tejto 

školy v priestoroch elokovaného 
pracoviska (budova AT Tatry, 
Petzvalova 37).

Mesto Spišská Belá aj tento 
rok vysadí niekoľko desiatok 
stromov v rámci už niekoľko-
ročnej stratégie mesta postupne 
obnovovať, resp. dopĺňať ve-
rejnú mestskú zeleň. Ak dôjde 
k nevyhnutnému výrubu 
alebo vyschnutiu stromov, tak 
snahou mesta je tieto odstrá-
nené stromy nahradiť novými 
stromami.  A tak občania 
mesta pracujúci v rámci verej-

Výsadba nových stromov 
v Strážkach

noprospešných služieb mesta 
v týchto dňoch vysadili prvých 
10 javorov okolo regulovaného 
potoka Čierna voda v Stráž-
kach. Následne sa ďalšie javory 
vysadia okolo cyklotrasy v tejto 
lokalite smerom ku kaštieľu (po 
výstavbe detského ihriska). Ďal-
šie stromy sa plánujú vysadiť na 
uliciach, kde sa budú postupne 
rekonštruovať chodníky (napr. 
Nová, či Kúpeľná ulica).

Druhá májová nedeľa je 
každoročne venovaná mamič-
kám. Na tie svoje nezabudli 
ani žiaci Základnej školy J. M. 
Petzvala a pod vedením svojich 
paní učiteliek si pre mamičky 
pripravili nádherný program.
Príbeh dievčatka, ktoré sa pohá-
dalo so svojou mamkou a vybra-
lo sa hľadať si lepšiu skončil, ako 
inak, šťastne. Dievčatko zistilo, 

Deň matiek
že má tú najlepšiu mamu na sve-
te a s radosťou sa vrátilo domov. 
Celé predstavenie bolo popre-
tkávané krásnymi básničkami 
a skvelými tanečnými a spe-
váckymi vystúpeniami žiakov.
Každej mamičke želáme, aby jej 
deti robili iba radosť a každému 
dieťaťu želáme, aby si mohlo 
povedať, že práve „ja“ mám tú 
najlepšiu mamku na svete.

www.spisskabela.sk
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Pri príležitosti 99. výročia 
úmrtia Milana Rastislava Šte-
fánika sme na našej škole uspo-
riadali Slávnostnú akadémiu. Po 
úvodnom príhovore pani riadi-
teľky sa našim žiakom pred-
stavil astronóm RNDr. Vojtech 
Rušin, DrSc. z Astronomického 
ústavu SAV. Potom boli žiaci 
našej školy rozdelení do dvoch 
družstiev, súťažili proti sebe v 
rôznych disciplínach. Väčšina z 
nich bola vedomostných a týkala 
sa práve života a pôsobenia M. 
R. Štefánika a Spišskej Belej a 
nášho blízkeho regiónu. Celý 

Žiaci 3.A zo ZŠ M. R. Šte-
fánika v Spišskej Belej sa za-
pojili do projektu „Tajný život 
mesta.“ Cieľom projektu bolo 
vytvoriť quest. Quest-hľadačka 
je vychádzka s príbehom, u 
ktorej je najdôležitejšia cesta 
a poznanie. Prostredníctvom 
questu, teda prostredníctvom 
hry poznávame naše mesto, 
jeho okolie a biodiverzitu.Deti 
predstavili našu školu a jej 
okolie netradičným spôsobom. 
Za každú správne vyriešenú 
tajničku dostali deti na jednotli-

Stáva sa už tradíciou, že sa 
každoročne zapájame do týždňa 
hlasného čítania. Tretí aprílový 
týždeň sa niesol v znamení mes-
ta Spišská Belá. Prostredníctvom 
projektu, „Týždeň s knihou 
a mestom“, žiaci získali nové 
poznatky a vedomosti o našom 
meste. Pomocou čítania príbe-
hov, rozprávok, básní a piesni 

18. apríla sme na exkurzii 
spoznávali krásy mesta Kremni-
ca a navštívili sme stred Európy 
ležiaci v katastrálnom území 
Kremnických baní. Našou prvou 
zastávkou bolo Múzeum mincí 
a medailí Národnej banky Slo-
venska. Po prehliadke expozície 
Líce a rub peňazí  sme navštívili 
mestský hrad. Nádhernými vý-
hľadmi nás potešila renesančná 
veža, ktorá bola ku kostolu 
bola pristavaná v 15. storočí. Po 

V dňoch 10. - 13. apríla do 
našej školy zavítal pán John 
Graham, ktorý si pre žiakov 
pripravil mnoho zážitkových 
aktivít, pomocou ktorých sa 
mu podarilo žiakov motivo-
vať, aby využili svoje doterajšie 
vedomosti a používali anglický 
jazyk bez strachu z prípadných 
chýb.  

Celé podujatie sa nieslo vo 
veľmi uvoľnenej a priateľskej 
atmosfére. Práve takéto prí-
jemné spestrenie vyučovania 
môže žiakov pozitívne moti-
vovať k tomu, aby sa aj počas 

Jar, to je obdobie, kedy všet-
ko ožíva, príroda sa prebúdza 
zo zimného spánku, celý svet 
razom hýri nádhernými farbami 
a všade cítiť teplé slnečné lúče. 
Mnohí sa z toho tešia a my nie 
sme výnimkou. Aj v našej škole 
cítiť, že jar už zavítala k nám, o 
čom svedčia práce našich žiakov, 
ktoré zdobia priestory našej 
školy. Tento krát žiaci svoju 
tvorivosť, kreativitu a šikov-

Základná škola M. R. Štefá-
nika usporiadala dňa 20. apríla 
2018 už tretí ročník Detskej 
športovej olympiády pre pred-
školákov Materskej školy Mesta 
Spišská Belá.

V športovom areáli súťažilo 
130 malých športovcov v de-
siatich disciplínach, v ktorých 
si mohli overiť svoju rýchlosť, 
obratnosť i schopnosť sústrediť 
sa. Aj keď sa všetci účastníci 

Cieľom projektu My a naše 
mesto bolo spoznať a oboznámiť 
sa s historickými a kultúrnymi 
dominantami mesta Spišská 
Belá. Súčasťou celoročného 
projektu bol čiastkový projekt 
“Kaštieľ Strážky a jeho tajom-
stvá“. Spoznať históriu kaštieľa, 
bolo spojené s prvým vzdeláva-
cím programom Kaštieľ v pre-
menách času. Ďalšou súčasťou 
projektu bol program tvorivých 
dielni pod názvom Farby dúhy. 
Prostredníctvom projektu žiaci 
absolvovali tvorivé dielne pod 
názvom Strom je veľký dom. 
Výtvarnou technikou - suchá 

Spomienka na M. R. Štefánika
program vynikajúco odmodero-
val žiak 9.B Jaroslav Krigovský. 
Prestávky medzi jednotlivými 
disciplínami oživil program 
mažoretiek, ľudové vystúpenie 
žiakov prvého stupňa a tanečné 
a spevácke číslo žiakov druhé-
ho stupňa z krúžku anglického 
jazyka. Všetkým účinkujúcim, 
súťažiacim a hosťom ďakujeme 
za vytvorenie príjemnej atmosfé-
ry a za skvelý kultúrny zážitok.

Mgr. M. Fudalyová, 
Mgr. M. Neupauerová, 

Mgr. J. Šavelová, Mgr. M. 
Varjan ZŠ M. R. Štefánika

Tajný život mesta s Milanom 
Rastislavom Štefánikom 

vých stanovištiach indície, ktoré 
po doplnení do výslednej tajnič-
ky prezradia, kto stráži poklad. 
Okrem rozprávkových postavi-
čiek deti sprevádzala aj postava 
generála M. R. Štefánika. Pre 
svojich malých kamarátov si 
náš tím pripravil aj mapu, na 
ktorej bol nakreslený smer cesty 
k pokladu. Za správne vyrieše-
nie tajničiek boli deti odmenené 
sladkosťami a obrázkami Milana 
Rastislava Štefánika.  

Mgr. Ľudmila Lešundáková, 
ZŠ M. R. Štefánika Týždeň s knihou a mestom

sa žiaci oboznámili s históriou 
mesta, významnými osobnos-
ťami, historickými a prírodnými 
dominantami mesta i blízkeho 
okolia. Výsledkom projektu 
bola spoločná práca žiakov 
a zhrnutie informácií o Spišskej 
Belej, tvorba prezentácie a mapy 
mesta.  Mgr. Lucia Pardusová, 

ŠZŠ Spišská Belá

My a naše mesto
ihla vytvorili strom, ktorý na-
treli vrstvou farby a pretlačili 
na výkres. Vyskúšali si aj tkanie 
kobercov na malých krosnách, 
čo prinieslo žiakom veľa rados-
ti. Zúčastniť sa vzdelávacích 
programov a tvorivých dielní 
pod vedením lektorov SNG 
Kaštieľa Strážky bolo zaujímavé. 
Posunuli žiakov za hranice toho, 
čo môžu deti so zdravotným a so-
ciálnym znevýhodnením vidieť, 
zažiť a dokázať. (Celý príspevok 
„My a naše mesto“ nájdete na 
www.spisskabela.sk)

Mgr. Edita Modlová, 
ŠZŠ Spišská Belá

Žiaci ZŠ J. M. Petzvala v strede 
Európy

stáročia v nej sídlili strážcovia a 
ohlasovali nebezpečenstvo. Po 
prehliadke mesta Kremnica sme 
sa presunuli do Kremnických 
baní. Vedľa starobylého Kostola 
svätého Jána Krstiteľa je vztýčený 
kameň s pamätnou tabuľou, ktorá 
nás oboznamuje s geografickým 
významom tohto miesta. Ďalšia 
tabuľa pripomínajúca historické 
medzníky Slovenska.  

RNDr. Emil Valek, PhD., 
ZŠ J. M. Petzvala

Englishweek
klasických hodín angličtiny vo 
svojom školskom rozvrhu pre-
javovali aktívne. Pánovi Gra-
hamovi patrí veľká vďaka za 
úsilie, ktoré vložil do prípravy 
tohto milého stretnutia. To ur-
čite prispelo k tomu, že žiaci sa 
cítili príjemne a Englishweek im 
tak priniesol mnoho zážikov, na 
ktoré budú určite spomínať. A 
aby spomienka na tento týždeň 
nevybledla, na záver dostali žia-
ci účastnícky diplom a odfotili 
sa spolu s pánom Grahamom. 

Mgr. Michaela Česánková, 
ZŠ J. M. Petzvala

Jar našimi očami
nosť ukázali vo svojich prácach 
s jarnou tematikou. Každá práca 
je niečím zaujímavá, či už techni-
kou, materiálom a nakoniec sa-
motným výsledným výrobkom. 
Žiaci vytvorili rôznorodé jarné 
výtvory, ktoré zdobia priestory 
chodby a určite potešia oko aj 
dušu. A to je len malá ukážka 
toho, čo dokážeme. 

Mgr. Edita Modlová, 
ŠZŠ Spišská Belá

Prváci a predškoláci si opäť 
zašportovali

usilovali dosiahnuť čo najlepšie 
výsledky, hlavným cieľom olym-
piády bol rozvoj pohybových 
zručností a výchova k aktívnemu 
využívaniu voľného času. A kto 
vlastne zvíťazil? Jednoznačne 
všetci! Každý predškolák a pr-
vák si domov odniesol diplom, 
medailu a úsmev na tvári.

Mgr. K. Čížiková, 
Mgr. D. Sekeráková, 

ZŠ M. R. Štefánika
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Belianskym hokejbalistom pribudla tento víkend do zbierky ďal-
šia zlatá trofej! Na Slovenskom pohári, ktorý je známy aj ako Mamut 
Cup, si 12. mája vybojovala kategória U14 v Prešove prvé miesto. 
Okrem zlata si naši hráči odniesli aj ocenenia pre jednotlivcov. Oce-
nenie Najlepší útočník získal Adrián Kubis a Najužitočnejším hrá-
čom sa stal Denis Kuchta. Z ďalšieho úspechu tímu sa teší aj tréner 
Miroslav Burdíček: „Vo finále sme nad družstvom Kométa Vrútky 
vyhrali 5:4. Ďakujem chlapcom za doterajšiu drinu na tréningoch. 
Oplatí sa na sebe pracovať! Rodičom ďakujem za podporu.”

ZOSTAVA: Pavlikovic Marko., Knapik Timotej., Kuchta Denis, 
Kubis Adrián, Novajovsky Dávid, Burdíček Kristián, Knapík Peter, 
Bockai Timotej, Kostka Peter, Zibura Samuel, Pajer Lukáš, Kubis 
Lukáš, Grich Ján , tréner Miroslav Burdíček.

SOBOTA 12. 5. 2018
• HK Sršne Košice – MŠK Spišská Belá 2:9 (1:1, 1:8) 1. Góly: 

Mandelík, Priščák – Kuchta 3, Novajovský 2, A. Kubis, Burdíček, 
L. Kubis, Knapík

• MŠK Spišská Belá – L2 Hockey Gajary Flames 6:2 (1:1, 5:1) 
3. Góly: Burdíček, A. Kubis po 2, Novajovský, Bočkai – Cibulka, 
Vrábel

• MŠK Sp. Belá – HBK Kometa Vrútky 5:4 (3:1, 2:3) 3. Góly: A. Kubis, 
Burdíček po 2, Knapík – M. Ivan, Pekarčík, Palaj, Bartakovics

KONEČNÁ TABUĽKA
 1.  MŠK Spišská Belá   3  3  0  0  20:8  6
 2.  HBK Kometa Vrútky   3  2  0  1  12:8  4
 3.  HK Sršne Košice   3  1  0  2  9:13  2
 4.  L2 Hockey Gajary Flames   3  0  0  3  2:14  0

Lesy mesta Spišská Belá 
usporiadali pre obyvateľov 
Spišskej Belej už po tretí krát 
dobrovoľnícku akciu s názvom 
Zasaď si svoj strom. Aj tento rok 
prišli dobrovoľníci pomôcť s vý-
sadbou stromčekov v lokalitách, 
ktoré boli poznačené následka-
mi víchrice alebo napadnuté 
lykožrútom. Tieto vyhladené 
plochy potrebujú byť nutne 
opätovne zalesnené.

Vo štvrtok ráno 10. mája sa 
stretla veľká skupina 81 dobro-
voľníkov tvorená zamestnanca-
mi mestského úradu v Spišskej 
Belej a žiakmi i pedagógmi 
zo ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. 
R. Štefánika, aby pomohli Be-
lianskym Tatrám aj vlastnými 
rukami. V lokalite Čierny po-
tok pri Kardolíne sa tentokrát 
vysádzali buk a smrek. Po 

Dobrovoľníci vysadili vyše 
sedemsto stromčekov

názornej odbornej ukážke les-
ných pedagógov ako správne 
vysádzať mladé stromčeky, 
sa už skupinka dobrovoľní-
kov pustila do práce. Všetky 
vysadené stromky pochádzali 
z vlastnej škôlky mestských 
lesov. Toto pracovné doobedie 
prinieslo potešujúci rezultát 725 
vysadených stromkov. 

Vedúci lesnej správy Ing. 
František Pisarčík je s akciou 
spokojný aj po tretí krát: “Tento 
rok sme sa rozhodli do akcie 
Zasaď si svoj strom pozvať aj 
obe základné školy v meste 
a aj takýmto spôsobom názorne 
ukázať žiakom, ako sa správne 
vysádzajú stromy a zároveň 
vzbudiť záujem o našu okolitú 
prírodu. Zároveň by som sa rád 
krátko vrátil k predchádzajú-
cemu ročníku akcie. V lokalite 
Kohútová na kopci Pálenica sme 
vykonali obhliadku vysadených 
stromčekov a zistili sme až viac 
ako 90% ujatosť. Môžeme teda 
s radosťou konštatovať, že táto 
dobrovoľnícka akcia má naozaj 
badateľný úspech.” Po ukončení 
brigády si dobrovoľníci pochut-
nali na kotlíkovom guláši, ktorý 
pre nich pripravili zamestnanci 
mestských lesov.

So zalesňovaním mestských 
lesov začali zamestnanci Lesov 
mesta v apríli a momentálne je 
už ukončené. Spolu sa vysa-
dilo viac ako 185 000 stromov 
rôzneho druhu. Čo sa týka 
drevinového zloženia najviac 
bolo vysadených bukov (viac 
ako polovica), ďalej sa vysá-
dzala jedľa, borovica, smrek, 
smrekovec a v menšom počte 
aj jelša a lipa. Mestské lesy 
však tohto roku nečakali len 

Mesto Spišská Belá v prí-
pade získania štátnej dotácie 
z Environmentálneho fondu 
SR plánuje kúpiť prvý elektro-
mobil v meste. V súlade s filo-
zofiou „Smartcities“ (hľadenie 
inteligentných riešení), ktorú 
chce aj naše mesto aplikovať 

v konkrétnych projektoch mesto 
pripravilo a podalo projektovú 
žiadosť s názvom „Podpora 
ochrany ovzdušia – rozšírenie 
vozového parku mesta Spišská 
Belá o elektromobil“.

Aj naše mesto chce postup-
ne zavádzať elektromobilitu 

na svojom území, čím chce tiež 
prispieť  k zlepšeniu a ochrane 
životného prostredia (k ochra-
ne ovzdušia pred znečisťujúci-
mi látkami a ostatnými emisiami 
plynov spôsobujúcimi skleníko-
vý efekt). V prípade získania 
podpory bude zo štátnej dotá-
cie zakúpené nové osobné mo-
torové vozidlo ešte do konca 
tohto roka.  Nové auto s plne 
elektrickým pohonom by malo 
slúžiť ako referentské auto pre 
potreby mestského úradu.

Na základe tohto zámeru 
mesto požiadalo o dotáciu 
vo výške 25 460 EUR na nákup 
nového elektromobilu. Predpo-
kladané (odhadované) náklady 
na kúpu tohto auta predstavujú 
sumu 26 800 EUR, pričom mesto 
prispeje sumou cca 1340 EUR 
(ako 5 %-né spolufinancovanie z 
rozpočtu). V prípade úspešnos-
ti projektu a získania dotácie až 
výsledok verejného obstarávania 
určí konečné celkové náklady na 
nákup tohto auta.

Spišská Belá má záujem podporiť elektromobilitu

Hokejbalisti U14 sú víťazom 
Mamut Cupu!
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pozitívne správy. Veľké škody 
v belianskych lesoch spôsobili 
aj nedávne požiare, o ktorých 
sme vás informovali. Počas 
nich bolo poškodených až 3,5 
hektárov územia mestských 
lesov a náprava si bude vyža-
dovať investíciu 14 000 EUR. 
Podľa slov Ing. Pisarčíka sa so 
zalesňovaním týchto plôch môže 
začať už budúci rok, avšak naj-
prv je nutné tieto plochy vyčistiť, 
vyrezať a následne pripraviť na 
zalesňovanie.

Škola opäť 
v projekte

ZŠ M. R. Štefánika sa opäť 
zapojila do projektu, ktorého 
vyhlasovateľom je TESCO.  Cie-
ľom nášho projektu „Podpora 
zdravého životného štýlu“ je 
vytvárať si pozitívny vzťah 
k jedlu, uvedomiť si, že zdravé 
jedlo je predpokladom kvalitné-
ho života, vzdelávať sa v oblasti 
potravín a výživy a získavať čo 
najviac informácií o jedle a zdra-
vom životnom štýle. Už teraz 
vieme, že aj naši žiaci sa počas 
realizácie projektu „Podpora 
zdravého životného štýlu“ veľa 
naučia a poznatky budú vyu-
žívať v reálnom živote. Tešíme 
sa na nové nápady a aktivity 
našich žiakov a pomoc rodičov 
a priateľov školy. Ako nám mô-
žete pomôcť? Stačí, keď budete 
nakupovať v Tescu a podporíte 
náš projekt hlasovaním od 
7. mája do 4. júna 2018.

Mladí speváci
V piatok 6. 4. 2018 sme sa 

zúčastnili verejného koncertu 
97 semifinalistov, kde dievča-
tá Sindy Alexyová,  Jennifer 
Alexyo vá, žiačky našej školy bo-
jovali  o postup do finále súťaže 
Česko zpívá. Súťaže sa zúčast-
nila aj Sára Šimkuláková, ktorá 
doprevádzala Sindy Alexyovú  
na klávesoch. Koncert prebiehal 
v Spoločenskom centre-UFFO 
v Trutnove. Konkurencia  bola 
veľmi veľká. Spevácke výkony 
hodnotila odborná  porota zlo-
žená z producentov, manažérov 
a  hudobných profesionálov.  
Hoci dievčatá nepostúpili do 
finále, získali  skúsenosti, ktoré 
môžu využiť v prípadnej budúcej 
speváckej kariére. 

Mgr.  Mária Pavlarčíková, 
ZŠ J. M. Petzvala

Srdečne pozývame všetkých na tohtoročné Kaštieľne hry, ktoré sa budú konať v nedeľu 1. 7. 
2018. Nedeľné popoludnie bude venované deťom, na ktoré čaká množstvo atrakcií a zaujímavý 
program. Viac informácií o podujatí nájdete na www.spisskabela.sk. Zároveň vás srdečne pozývame 
na večerné divadelné predstavenie 1. júla a zároveň aj v pondelok 2. júla (viď plagát).

V sobotu 19. 5. v parku 
Kaštieľa Strážky sa stretlo viac 
než 40 rodín zo Spišskej Belej 
či okolia a strávili spoločný 
čas aktívne, zábavne a hlavne 
spolu. 

Dobrovoľníci Expression 
o.z. pripravili adrenalínový 
deň plný netradičných špor-

Prvá rodinná sobota z cyklu Fajna Rodina je 
za nami

tov, kedy ste si mohli zasúťažiť 
a vyskúšať bumperbally, ská-
kacie nohy, slackline, kanjam, 
kubb a iné.Premeškali ste to? 
Nevadí pretože ideme ďalej!

Pripravujeme pre Vás 
a Vaše rodiny ďalšiu špeciál-
nu sobotu,  počas ktorej na 
námestí mesta Spišská Belá 

vznikne HERNÉ MESTEČKO, 
v ktorom si budete môcť vy-
skúšať rôzne spoločenské hry. 
Priestor bude pre všetkých, 
od tých najmenších až po 
dospelých.

Tešíme sa na Vás už 16. 6. 
od 14.00 h na námestí.

Tím Expression o. z.
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20. mája 2018 sa na cyklotra-
se Spišská Belá – Tatranská 
Kotlina zišlo 13 detí, ktoré mali 
chuť športovať a hlavne súťažiť. 
Cyklisticko – korčuliarske prete-
ky detí od 9 do 15 rokov sa začali 
o 10.00 hod. a ani zamračená 
obloha a vietor deti neodradili. 
Ich motiváciu určite podporili 
aj krásne vecné ceny, ktoré sme 
im mohli odovzdať s prispením 
predajne Bicykle Kostka. No 
ani jeden súťažiaci neodišiel na 
prázdno. Cenu útechy dostali 
od Mesta Spišská Belá, ale jed-

Cyklisticko-korčuliarske 
preteky detí

nu cenu si udelili sami – urobili 
niečo pre svoje zdravie a strávili 
zábavné dopoludnie.

Kategória cyklisti 9 – 12 ro-
kov: 1. miesto: Daniel Eliáš, 2. 
miesto: Tomáš Malich, 3. miesto: 
Daniel Fudaly

Kategória cyklisti 13 – 15 
rokov: 1. miesto: Peter Kostka, 
2. miesto: Samuel Šimkulák, 3. 
miesto: Michal Vida

Kategória korčuliari 9 – 12 
rokov: 1. miesto: Daniel Eliáš, 
2. miesto: Emily Mária Hudá-
čeková

Anton Kuchta zo Spišskej 
Belej naše mesto opäť úspešne 
reprezentoval na prestížnej me-
dzinárodnej súťaži v armwrest-
lingu. Súťaž sa konala 12. mája 
2018 vo švajčiarskom meste 
Amriswil. Po minuloročnom 
úspechu, kedy si zo súťaže v 
armwrestlingu (resp. pretláča-
niu rukou) odniesol bronz, sa 
mu tento krát podarilo výhru 
zdvojnásobiť. V pretláčaní ľavou 
rukou získal zlato a v pretláča-
ní pravou rukou striebro: „Opäť 
som súťažil v kategórii do 80 kg 
a o titul som zabojoval v pre-

Armwrestler Anton Kuchta si 
doniesol zo Švajčiarska zlato

tláčaní pravou i ľavou rukou, 
aj napriek zdravotným prob-
lémom s pravačkou,” opisuje 
Anton Kuchta. Dodatočne mu 
gratulujeme aj ku skoršiemu 
fantastickému úspechu, kedy 
koncom januára tohto roka 
vyhral turnaj vo švajčiarskom 
Bazileji a stal sa víťazom v pre-
tláčaní pravou i ľavou rukou. K 
tomuto výnimočnému úspechu 
mu gratulujeme a prajeme 
mnoho ďalších vynikajúcich 
výsledkov. Anton, ďakujeme za 
výbornú reprezentáciu Spišskej 
Belej v zahraničí!

Každoročne sa naša škola 
zapája do jedinečnej verejno-
-prospešnej zbierky Deň na-
rcisov, ktorú organizuje Liga 
proti rakovine. Táto zbierka sa 
vykonáva za účelom získavania 
prostriedkov na pomoc onkolo-
gickým pacientom a ich rodi-
nám, na podporu výskumných 
a klinických projektov. Touto 
dobrovoľnou činnosťou sa 
snažíme žiakom vštepovať 
spolupatričnosť s tými, ktorí 
bojujú s rakovinou, vedieme 
ich k ľudskosti a empatii. Tohto 
roku sa nám podarilo vyzbierať 
1 079,90 eur. Za tieto finančné 

V boji proti rakovine aj tento rok

prostriedky patrí vďaka žia-
kom a občanom nášho mesta. 
Ďakujeme našim žiačkam, 
ktoré túto zbierku vykonávali 
a obetovali svoj čas: Magdaléna 
Dudušová, Tatiana Bučáková, 
Dominika Kováčiková, Júlia 
Olekšáková, Zuzana Bujňáko-
vá, Klaudia Polačeková, Denisa 
Boďová a Paulína Kostková.
Za organizáciu a realizáciu Dňa 
narcisov ďakujeme pani uči-
teľkám Mgr. Baksovej, Dlugo-
šovej a Kostkovej. Vďaka patrí 
všetkým, ktorí kúpou žltého 
narcisu podporili tento projekt.

ZŠ M. R. Štefánika

Viac na Facebookovej stránke mesta 
Mesto Spišská Belá
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DOBROVOĽNÍ HASIČI SI UCTILI SVOJHO PATRÓNA

• Člen prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky Marián Rušin odovzdáva 
Čestnú zástavu DPO SR predsedovi DHZ Spiš-
ská Belá Marošovi Vaverčákovi.

• V evanjelickom kostole boli slávnostne odovzdané a udelené predsedom DHZ vyznamenania a 
povýšenia do hodností niektorým členom DHZ.

• Na cyklisticko-korčuliarskych pretekoch detí vládla veselá atmosféra. Našli 
sa aj nadšení športovci, ktorí sa odhodlali súťažiť v oboch disciplínach.

• Mesto Spišská Belá začalo realizáciu mikroprojektu v rámci cezhraničnej 
slovensko-poľskej spolupráce pod názvom Podpora rozvoja cykloturistiky 
v meste Spišská Belá.  V rámci tohto projektu sa dnes začala výstavba bike 
parku – „pumptracku v Spišskej Belej“ pri Belianskom rybníku.

• Beliansky majáles otvoril tohtoročnú sezónu podujatí na otvorenom 
priestranstve tancom a spevom.
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