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• Tohtoročné Jánske blato prilákalo rekordných viac ako 500 súťažiacich, 
ktorí si prišli zmerať svoje sily na 33 náročných prekážkach.

• Kaštieľne hry oslávili jubilejný 20. ročníkKaštieľne hry oslávili jubilejný 20. ročník. V divadelnom predstavení Majster a Margaréta sa predstavili 
slovenské herecké hviezdy ako Lukáš Latinák, Róbert Jakab, Marián Miezga, Milan Ondrík, Juraj Kemka a ďalší.

• V anglickom parku Kaštieľa Strážky sa uskutočnil jubilejný 20. ročník volejbalového turnaja Belá mix voley cup.
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• Primátor mesta Štefan Bieľak prijal v obradnej sále MsÚ belianskych jubilantov a novonarodené deti.

• Koncom júla odmenil primátor mesta Štefan Bieľak najlepších žiakov oboch základných škôl v Spišskej Belej.

• Na Kúpeľnej ulici sa zrekonštruoval chodník. • Na Mierovej ulici pribudli polopodzemné kontajnery na komunálny 
odpad.

•  Mesto Spišská Belá stavebne upravilo chodník pri starom cintoríne pri 
štátnej ceste 1. triedy na ul. SNP na bezbariérový.

• V kinosále mesta sa koncom júna rozlúčili so svojou škôlkou malí pred-
školáci.
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(PSK) na súčasnú výstavbu 
cyklotrasy v Spišskej Belej – 2. 
etapa Cesty okolo Tatier – vo 
výške 11 825 Eur (je to 50 % z 5% 
spolufinancovania projektu)

7./ dotácia z rozpočtu 
PSK na modernizáciu ihriska 
v Strážkach (hasičský štadión) 
– 2 000 Eur

8./ NFP (grant) z Interreg 
V-A 2014 - 2020 na výstavby 
cyklotrasy v Spišskej Belej 
– cezhraničný slovensko-poľ-
ský projekt Cesta okolo Tatier 
– 3. etapa - vo výške 439 000 
EUR pre Spišskú Belú.

Dotácia pre denný stacionár
• MsZ schválilo poskytnutie 

mimoriadnej dotácie z rozpočtu 
mesta pre rok 2018 pre Spišskú 
katolícku charitu so sídlom Je-
senského 5, Spišská Nová Ves na 
prevádzku denného stacionára 
v Spišskej Belej na Hviezdosla-
vovej ul. č. 27 vo výške 2 000 
EUR.

Zmena rozpočtu mesta 
č. 4/2018

• MsZ schválilo použitie 
rezervného fondu mesta na ur-
čené investičné aktivity vo výške 
35 000 EUR a schválilo návrh na 
zmenu rozpočtu mesta Spišská 
Belá na rok 2018 rozpočtovým 
opatrením č. 4/2018 (návrh tejto 
zmeny rozpočtu mesta je zverej-
nený na https://spisskabela.sk/
samosprava/rozpocet-a-
hospodarenie-mesta/rozpocet-
mesta/rozpocet-mesta-2018/)

Konsolidovaná účtovná zá-
vierka mesta za rok 2017
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu o výročnej správe 
ku konsolidovanej účtovnej 
závierke mesta Spišská Belá za 
rok 2017 a jej audite vykonanej 
audítorom

Výstavba centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti
• MsZ vzalo na vedomie 

podanie projektového zá-
meru o nenávratný finančný 
príspevok v rámci výzvy č. 
IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 
z Integrovaného regionálneho 
operačného programu vyhlá-
senej Ministerstvom zdravot-
níctva SR na projekt „Výstavba 
centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti Spišská Belá“ 
s predpokladanými celkovými 

oprávnenými výdavkami do 
výšky 823 529 EUR a s finanč-
nou spoluúčasťou mesta vo 
výške 5 % nákladov.

Výstavba komunitného centra 
v Spišskej Belej

• MsZ vzalo na vedomie po-
danie žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok (z fondov EÚ) 
za účelom realizácie projektu 
s názvom „Komunitné centrum 
v Spišskej Belej“ v rámci výzvy 
OPLZ-PO6-SC613-2017-2 s cel-
kovými oprávnenými výdavka-
mi do 350 000 EUR a s finančnou 
spoluúčasťou mesta vo výške 
5 % nákladov.

Výstavba Centra sociálnych 
služieb v Spišskej Belej
• MsZ vzalo na vedomie po-

danie projektového zámeru o ne-
návratný finančný príspevok 
na projekt: Centrum sociálnych 
služieb v Spišskej Belej v rámci 
výzvy č. IROP-PO2-SC211-PZ-
2018-6 z Integrovaného regi-
onálneho operačného progra-
mu vyhlásenej Ministerstvo 
pôdohospodárstva a Rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky 
s predpokladanými celkovými 
oprávnenými výdavkami do 
výšky 1 552 tis. EUR a s finanč-
nou spoluúčasťou mesta vo 
výške 5 % nákladov.

Nízkouhlíková stratégia pre 
spádovú oblasť mesta 

Spišská Belá
• MsZ schválilo predloženie 

žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok z Operačného 
programu Kvalita životného 
prostredia (z fondov EÚ) za 
účelom realizácie projektu s ná-
zvom „Vypracovanie regionálnej 
nízkouhlíkovej stratégie pre spá-
dovú oblasť mesta Spišská Belá“ 
realizovaného v rámci výzvy 
OPKZP–PO4–SC441–2018– 39 
s celkovými oprávnenými vý-
davkami do 62 849,- EUR a so 
spolufinancovaním vo výške 
5% z celkových oprávnených 
výdavkov.

Vybudovanie vodozádržných 
opatrení v Spišskej Belej
• MsZ schválilo predloženie 

žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok z Operačného 
programu Kvalita životného 
prostredia (z fondov EÚ) za 
účelom realizácie projektu 

s názvom „Vybudovanie vodo-
zádržných opatrení v Spišskej 
Belej“ v rámci č. výzvy OPKZP-
-PO2-SC211-2018-40 s celkovými 
oprávnenými výdavkami do 
600 000 EUR so spolufinancova-
ním z rozpočtu mesta vo výške 
do 5% z celkových oprávnených 
výdavkov.

Aktualizácia Komunitného 
plánu sociálnych služieb
• MsZ schválilo aktualizáciu 

Komunitného plánu sociálnych 
služieb mesta Spišská Belá na 
roky 2017-2023 (komunitný plán 
je zverejnený na www.spisska-
bela.sk) z dôvodu zmeny zákona 
o sociálnych službách.

Začatie obstarávania čiastko-
vej zmeny územného plánu 

mesta
• MsZ schválilo začatie 

procesu obstarávania čiastkovej 
zmeny územného plánu mesta 
Spišská Belá v predloženom 
rozsahu. Zároveň MsZ určilo, že 
žiadatelia sú povinní sa podieľať 
alikvotnou časťou na nákladoch 
spojených s obstarávaním tejto 
zmeny územného plánu.

Vymenovanie náčelníka 
mestskej polície

• Na návrh primátora mesta 
MsZ vymenovalo Mgr. Jána Po-
krivčáka za náčelníka Mestskej 
polície v Spišskej Belej s účin-
nosťou od 1. 7. 2018 (doposiaľ 
bol od septembra 2017 poverený 
riadením mestskej polície).

Prenájom lesníckych horárni 
a prístreškov

• MsZ schválilo prenájom 
týchto lesníckych horárni 
a prístreškov nachádzajúcich 
sa na území mestských lesov 
Spišská Belá:

1./ Areál Horárne Šarpanec 
s pozemkami a s príslušen-
stvom

2./ Horáreň Monková dolina 
(v Ždiari) s pozemkom a s hos-
podárskou budovou

3./ Prístrešok Červená skala 
nájomcovi – Lesy mesta  Spišská 
Belá s.r.o., Továrenská 30, Spiš-
ská Belá za ročné nájomné 1 EUR. 
Ide len o formálne rozhodnutie, 
nakoľko doposiaľ tieto objekty 
mal v nájme Mestský podnik 
Spišská Belá s.r.o. a fyzicky ich 
užívali mestské lesy.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 

zasadnutí dňa 28. 6. 2018
 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Komunálne voľby 2018
• MsZ určilo, že mestské 

zastupiteľstvo v Spišskej Belej 
vo volebnom období 2018-2022 
bude mať 11 poslancov, ktorí 
budú volení v dvoch volebných 
obvodoch:

1./ vo volebnom obvode č. 
1 bude volených 10  poslancov 
a tento obvod zahŕňa mesto 
Spišská Belá (okrem mestskej 
časti Strážky)

2./ vo volebnom obvode č. 2 
bude volený 1 poslanec a tento 
obvod zahŕňa celú mestskú časť 
Strážky.

Zároveň MsZ určilo v súlade 
s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, že 
výkon funkcie primátora mesta 
Spišská Belá v novom volebnom 
období  r. 2018 – 2022 bude 
v rozsahu  1,0 (100 % úväzok).

Poskytnuté dotácie a granty 
z EÚ

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o úspešných projektoch mesta 
a získaných dotáciách a NFP 
z fondov EÚ (v priebehu me-
siaca máj a jún):

1./ dotácia z Ministerstva kul-
túry SR – 20 000 EUR na obnovu 
mestskej zvonice v Sp. Belej

2./ dotácia z Ministerstva 
kultúry SR – 1 800 EUR na ná-
kup kníh pre mestskú knižnicu 
v Sp. Belej

3./ dotácia z Environmen-
tálneho fondu SR – 90 000 
EUR na rekonštrukciu kotolne 
a zateplenie strechy budov ZŠ 
M. R. Štefánika, Štefánikova 19, 
Spišská Belá

4./ NFP (grant) z IROP 2014-
2020 – vo výške 166 147 EUR 
na Zriadenie odbor. učební pre 
žiakov ZŠ J. M. Petzvala – z toho 
148 658 Eur z EÚ a 17 489 Eur zo 
štátneho rozpočtu

5./ NFP (grant) z IROP 2014-
2020 –  vo výške 174 258 EUR 
na Zriadenie odbor. učební pre 
žiakov ZŠ M.R.Štefánika – z to-
ho 155 915 Eur z EÚ a 18 343 Eur 
zo štátneho rozpočtu

6./ dotácia z rozpočtu Pre-
šovského samosprávneho kraja 
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Prenájom zrubu Hučava
• MsZ schválilo prenájom 

zrubu Hučava nachádzajúcom 
sa na území mestských lesov 
Spišská Belá (nad Tatranskou 
Kotlinou) nájomcovi Mestské-
mu poľovnému spolku Poľana 
Spišská Belá za nájomné 1 EUR 
ročne. Doposiaľ tento zrub mal 
v nájme Mestský podnik Spišská 
Belá s.r.o. a fyzicky ho užívali 
poľovníci.

Otvorí sa predajňa 
regionálnych produktov
• MsZ potvrdilo prenájom 

nebytového priestoru 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.

Predaje, prenájmy, kúpy 
pozemkov

1./ MsZ schválilo zámer na 
prenájom časti pozemku na 
parkovisku v Tatranskej Kot-
line pod predajným stánkom 
nájomcovi Františkovi Gricho-
vi, bytom Spišská Belá, gen. L. 
Svobodu 15

2./ MsZ schválilo zámer na 
prenájom časti pozemku loka-
lita „Poľko“ žiadateľovi: Peter 
Zimmermann, trvale bytom  
Ždiar 155, Ždiar  a Karolovi Ba-
selidesovi, trvale bytom Ždiar 
155, Ždiar

3./ MsZ schválilo predaj čas-
ti pozemku Margite Jurčovej, 
trvale bytom Tatranská Kotlina 
7 a Milana Jurčovi, trvale bytom 
Mlynčeky 38 z dôvodu majetko-
voprávneho vysporiadania  po-
zemku nachádzajúceho sa okolo 
rodinného domu

4./ MsZ schválilo prenájom 
časti pozemku – lokalita „Ždiar 
– Monkova dolina“ žiadateľovi 
Dušanovi  Pitoňákovi, Ždiar 
466

5./ MsZ schválilo bezodplat-
né zriadenie vecného bremena 
pre účely prechodu a prejazdu  

s možnosťou uloženia inži-
nierskych sietí v k.ú. Tatranská 
Lomnica okolo objektu (RD 
a hospodárska budova býv. 
Pomfy) vo vlastníctve FIMA 
INVEST s.r.o., Záborského 19, 
Bratislava

6./ MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemku v okolí 
rodinného domu na ul. Letnej 
vo vlastníctve žiadateľa Erika 
Hangurbadžová, Tatranská 48, 
Spišská Belá z dôvodu majet-
kovoprávneho vysporiadania 
pozemku

7./ MsZ schválilo predaj 
časti pozemku nachádzajúceho 
sa pod garážou vo vlastníctve 
žiadateľa Ing. Ladislava Cho-
vaňáka, Hviezdoslavova 31, 
Spišská Belá z dôvodu majet-
kovoprávneho vysporiadania

8./ MsZ schválilo pokračo-
vanie prenájmu poľnohospo-
dárskych pozemkov na ďalších 
5 rokov žiadateľovi Jánovi Ne-
busovi Školská 4, Lendak

9./ MsZ schválilo zámer na 
predaj pozemku pod garážami 
na ul. Družstevnej v Spišskej 
Belej žiadateľovi –doterajšie-
mu užívateľovi: Slovenský 
zväz chovateľov poštových 
holubov, Kostolná 386, Toporec 
z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania  s podmienkou 
zriadenia predkupného práva 
v prospech mesta

10./ MsZ schválilo odkúpenie 
pozemku, ktorý sa nachádza 
pod miestnou komunikáciou na 
ul. Továrenskej v Spišskej Belej 
z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku od 
vlastníka: Daniel Čupka, Letná 
18, Stará Ľubovňa.

11./ MsZ schválilo prenájom 
časti pozemku v k.ú. Tatranská 
Lomnica, osada T. Kotlina o vý-
mere 20 m2 (okolo predajného 
stánku suvenírov vo vlastníc-
tve žiadateľa) žiadateľovi Ľu-
bomírovi Bachárovi, Tatranská 
252/52, Veľká Lomnica

12./ MsZ schválilo predaj 
časti pozemku v k.ú. Tatranská 
Lomnica – lokalita „Poľko“ 
v Ždiari  nachádzajúceho sa 
vedľa objektu vo vlastníctve 
žiadateľa: Ing. Pavol Bekeš, 
Ždiar 103

13./ MsZ schválilo odkúpenie 
časti pozemkov v k. ú. Spišská 
Belá z dôvodu majetkovopráv-
neho vysporiadania pozemku 
pri riadenej skládke odpadov 

od vlastníka ValteraSimonisa, 
Bakossova 24, Banská Bystrica.

14./ MsZ schválilo prená-
jom časti pozemku nájomcovi 
V – penzión s.r.o.,  Hviezdosla-
vova 15, Spišská Belá na účely 
umiestnenia dočasnej celoročnej 
terasy na dobu 5 rokov

15./ MsZ schválilo predaj 
časti pozemkov v lokalite 
„Priemyselný areál „Sever“ 
v Spišskej Belej (na Továrenskej 
ul.) pre žiadateľa Bronislava 
Šperku s manž., trvale bytom 
Mierová 6, Spišská Belá

16./ MsZ schválilo zámer 
na zámenu pozemkov v k.ú. 
Spišská Belá medzi Mestom 
Spišská Belá a spoluvlastníkmi 
pozemku za ul. SNP v lokalite 
IBV Okružná v Spišskej Belej 
s cieľom vysporiadania priesto-
ru medzi exist. a novou IBV).

Prepožičania čestného 
názvu ZUŠ 

Ladislava Mednyánszkeho
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o schválení prepožičania čestné-
ho názvu – Základná umelecká 
škola Ladislava Mednyánszkeho 
v Spišskej Belej

Pridelenie mestského 
nájomného bytu

• MsZ schválilo pridelenie 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
mestského nájomného bytu 
nižšieho štandardu – garzónky  
na prízemí  bytového domu na 
Slnečná č. 72 v Spišskej Belej do 
nájmu Lukášovi Schrammovi, 
trvale bytom Spišská Belá, 
Hviezdoslavova 42.

Memorandum o spolupráci 
medzi mestom 

a mládežníckym parlamentom
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o založení mládežníckeho par-
lamentu Spišská Belá a o pod-
písaní Memoranda o spolupráci 
medzi mestom a mládežníckym 
parlamentom.

Predĺženie prevádzkovej 
doby v prevádzke KEBABELA

• MsZ schválilo predĺženie 
prevádzkovej doby v prevádz-
ke KEBABELA na Zimnej 1 
v Spišskej Belej žiadateľovi 
– spoločnosti Rival FINANCE 
s.r.o. Továrenská 12, Spišská 
Belá  nasledovne: v piatok 
a v sobotu do 24.00 hod.

Činnosť hlavnej kontrolórky
• MsZ vzalo na vedomie in-

formáciu hlavného kontrolóra 
mesta o priebežne vykonaných 
kontrolách. MsZ zároveň schvá-
lilo Plán činnosti hlavného kon-
trolóra na 2. polrok 2018.

Mesto realizovalo v mesiaci 
júl osadenie polopodzemných 
kontajnerov na komunálny 
odpad na Mierovej ulici. Na 
tomto sídlisku vzniknú tri 
nové stojiská – každé so 6 po-
lopodzemnými zapustenými 
kontajnermi – 2 kontajnery na 
zmesový komunálny odpad 
(každý o veľkosti 5 m3), jeden 
kontajner na PLAST (veľkosť 5 
m3), jeden kontajner na PAPIER 
(veľkosť 3 m3), jeden kontajner 
na SKLO (veľkosť 3 m3) a jeden 
kontajner na KOVY (veľkosť 1,5 
m3). Prvé stojisko sa posnulo 
z pôvodného miesta stojiska 
bližšie ku kotolni, čím sa na 
doterajšom stojisku vytvoria 
4 nové parkovacie miesta. 
Zároveň sa týmto posunom 
umožnilo obyvateľom aj z by-
tového domu na Mierovej 13 
a 14 ukladať odpad do týchto 

Na Mierovej ulici sa osadili 
nové polopodzemné kontajnery 

nových kontajnerov. To zároveň 
umožňuje zrušiť stojisko s kon-
tajnermi za týmito bytovými 
domami (Mierová 13 a 14), čím 
sa na tomto pôvodnom stojisku 
vytvorí parkovanie pre ďalších 
5 áut. Okolie nového stojiska 
s polopodzemnými kontaj-
nermi pri kotolni sa stavebne 
upraví (vydlaždí sa) vrátane 
chodníkov tak, že sa zabezpečí 
bezbariérovosť týchto chod-
níkov (zrušia sa 3 schodiská 
pri kotolni pred Mierovou č. 
11). Práce budú ukončené do 
konca júla 2018.

Následne sa vybudujú ďalšie 
dve stojiská – každé so 6 polo-
podzemnými kontajnermi na 
mieste súčasných dvoch stojísk 
– v strede sídliska a pri Mierovej 
č. 1. Osadenie polopodzených 
kontajnerov realizuje Mestský 
podnik Spišská Belá s.r.o. 
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Delegácia nášho mesta nav-
štívila poľské partnerské mesto 
Ožarow, aby na pozvanie bur-
mistrza Marcina Majchera sa 
zúčastnila Dní mesta Ožarow 
v dňoch 23. a 24. júna 2018. Už 
tradičné podujatie bolo obo-
hatené aj oslavami 40. výročia 
založenia Cementárne Ožarow 
(dnes najväčšej cementárne 
v strednej Európe). V rámci 
týchto osláv zástupcovia oboch 
miest spoločne zasadili strom 

Na návšteve v poľskom 
partnerskom meste Ožarow

– špeciálny dub ako spomien-
ku na sté výročie nezávislosti 
Poľska, ktoré si pripomínajú 
v tomto roku. Tieto dni mesta 
boli obohatené aj priateľským 
futbalovým zápasom medzi 
starými pánmi Spišskej Belej 
a Ožarowa na futbalovom 
štadióne v Ožarowe, v ktorom 
Beľania zvíťazili 2:1. Našim 
futbalistom ďakujeme za 
reprezentáciu nášho mesta v 
Ožarowe.

Nepriaznivé počasie a veľký 
úhrn zrážok z 18. na 19. júla 
2018 spôsobili aj v lesoch mesta 
Spišská Belá povodňové škody, 
aj keď nie v takom veľkom roz-
sahu ako v iných častiach Tatier 
(napr. v Tatranskej Javorine 
či v Ždiari). Veľké množstvo 
spadnutých zrážok v krátkom 
čase boli príčinou, že priekopy, 
odrážky a priepusty nestíhali 
odviesť zrážkovú vodu a tá sa 
vylievala na lesné cesty a zváž-
nice, kde spôsobila škody v od-

V piatok 22. júna si talento-
vané deti Základnej umeleckej 
školy vyzdvihli z rúk primátora 
Spišskej Belej JUDr. Štefana Bie-
ľaka ocenenia a ďakovné listy za 
reprezentáciu mesta. Ocenených 
bolo 78 žiakov, ktorí získali po-
predné ocenenia na výtvarných 
súťažiach organizovaných v Slo-
venských mestách – napr.: Vrút-
ky, Hlohovec, Stará Ľubovňa, ale 

ZUŠ ocenila najlepších 
výtvarníkov

aj za hranicami Slovenska- Bitola 
– Macedónsko, Lidice – Česko, 
Maďarsko, Toruň – Poľsko a iné. 
Oceneným žiakom touto cestou 
blahoželáme za dosiahnuté 
úspechy a rodičom ďakujeme 
zato, že podporujú svoje deti na 
ceste za umením. Prajeme vám 
počas prázdnin veľa oddychu 
a načerpania nových tvorivých 
síl.      Kolektív ZUŠ

Dňa 20. júna 2018 prijal v do-
poludňajších hodinách primátor 
mesta Štefan Bieľak jubilantov, 
ktorí sa dožili v posledných 
troch mesiacoch okrúhleho ale-
bo vysokého jubilea. V obradnej 
sieni mestského úradu sa na 
túto počesť zišlo 34 oslávencov. 
Každému z jubilantov osobitne 
zablahoželal k narodeninám 
a zároveň odovzdal finančný 
dar a kyticu kvetov. Na záver 
si všetci prítomní štrngli na 
zdravie s čašou vína a spoločne 

zaspievali s belianskou skupinou 
Belan „Živio.“ Hneď popoludní 
sa konal slávnostný obrad aj pre 
20 najmladších občiankov mesta 
Spišská Belá. Primátor odovzdal 
rodičom novonarodených detí 
finančný dar a kyticu kvetov. 
Zároveň im poprial veľa zdravia, 
lásky a radostných chvíľ stráve-
ných s ich ratolesťami.  O pekný 
program počas obradu prijatia 
novonarodených detí sa postarali 
mažoretky z CVČ, ako aj žiačky 
zo ZŠ M. R. Štefánika.

Prijatie jubilantov 
a novonarodených detí

Dňa 16. 6. 2018 – v sobo-
tu ráno, sa stretla skupinka 
dobrovoľníkov, aby spoločne 
vyčistila približne 400 m úsek 
Belianskeho potoka preteka-
júceho centrom mesta Spišská 
Belá. Akciu finančne podporil 
aj Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p., OZ Košice, Správa 
povodia Dunajca a Popradu (do-
vedna necelých 15 eur). Vďaka 
tomu boli zakúpené pracovné 
rukavice na zber odpadu.
Čistený bol úsek od predajne 

Bicykle Kostka po Wellness & Fit-
ness centrum Aquabela. Okrem 
množstva bežných odpadkov, 
kartónových obalov, stavebné-
ho odpadu, drevených dosiek 
a pod., dobrovoľníci vybrali 

Dobrovoľníci vyčistili časť 
Belianskeho potoka

Silné dažde zasiahli aj naše 
mestské lesy

hadovanom rozsahu asi 8 000 €. 
Okrem lesných ciest boli poško-
dené aj mosty v lokalite pri Tatre 
a na Solniskách v Ždiari. Najviac 
bola zasiahnutá časť v lokalite 
Ždiar a v uzávere Babej doliny 
pri Kardolíne. Poškodené úseky 
lesných ciest si vyžadujú akút-
nu stavebnú úpravu použitím 
väčšej techniky, aby sa mohli čo 
najskôr sprístupniť. Spomínané 
mimoriadne opravy mestské 
lesy budú financovať z vlast-
ných zdrojov.

z koryta Belianskeho potoka aj 
mobilný telefón, dáždnik, skrut-
kovač, cumeľ, zlomené sánky či 
alkalickú tužkovú batériu.

Odvoz vyzbieraného odpa-
du bol zabezpečený prostred-
níctvom pracovníkov Verejno-
-prospešných služieb mesta 
Spišská Belá. Napriek tomu, 
že v posledných dňoch vďaka 
výdatnejším zrážkam prietok 
v potoku zosilnel a niektorý 
odpad bol zrejme odplavený až 
do rieky Poprad, dobrovoľníci 
počas sobotňajšieho čistenia 
Belianskeho potoka vyzbierali 
odpad, ktorý dosiahol hmotnosť 
spolu až 200 kilogramov.

Všetkým účastníkom akcie 
patrí poďakovanie!

Gréckokatolícky kňaz a 
správca farnosti Ihľany, pod 
ktorú patrí aj filiálka Spišská 
Belá, mení miesto svojho ďalšie-
ho kňazského pôsobenia po 7 ro-
koch kňazskej služby v Ihľanoch 
a v Spišskej Belej (2011 - 2018).

S veriacimi v Spišskej Belej 
sa rozlúčil na sv. omši v nedeľu 
15. júla 2018 v gréckokatolíckom 
kostole sv. Cyrila a Metoda. Na 
záver nedeľnej bohoslužby 
primátor nášho mesta Štefan 
Bieľak spolu s manželkou po-
ďakovali v mene nášho mesta 
za Boží dar – za dar 7-ročnej 
intenzívnej kňazskej služby 
duchovného otca Mikuláša aj 
v Spišskej Belej, za šírenie viery 
a evanjelia, za slová povzbude-
nia aj za príjemné osobné stret-
nutia, za podporu myšlienky 

Poďakovanie za kňazskú 
službu Mikuláša Chanátha

ekumenizmu v našom meste 
a za výnimočnú spoluprácu 
svetskej i v duchovnej oblasti 
(s mestom i s ostatnými cir-
kevnými spoločenstvami), za 
obohatenie duchovného života 
v našom meste, ako aj za podpo-
ru a za priateľský vzťah k mestu 
a k jeho veriacim.

Do ďalších rokov života 
i kňazskej služby želáme du-
chovnému otcovi Mikulášovi 
a jeho rodinke veľa Božích mi-
lostí, veľa Božieho požehnania 
a popri pevnom zdraví prajeme 
dostatok fyzických i duševných 
síl pri napĺňaní jeho kňazského 
poslania. Mikuláš Chanáth 
odchádza do farnosti Geraltov 
(okres Prešov).

V mene všetkých Beľanov, 
ĎAKUJEME !
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Mesto Spišská Belá aj na 
podnet obyvateľov ul. SNP osa-
dilo svetelný digitálny merač 
rýchlosti áut vchádzajúcich do 
zastavenej časti mesta po štátnej 
ceste 1. triedy č. 66. Dôvod je 
jasný: nedodržiavanie rýchlosti 
50 km/h zo strany vodičov áut.

Zariadenia meria rýchlosť 
motorových vozidiel, a na 
informačnej tabuli zobrazujú 
nameranú rýchlosť od 10 do 
199 km/h. Pri prekročení po-
volenej rýchlosti číslice blikajú 
a rozsvieti sa varovný nápis 
“SPOMAĽ”. Meranie rýchlosti 
vozidla a jej zobrazenia má silný 
psychologický efekt, vodič au-
tomaticky spomaľuje. Vďaka 
tomu zariadenie funguje ako 
bezbariérový spomaľovač.

Červené LED číslice svietia 
s vysokou intenzitou a sú či-
tateľné z diaľky 150 až 200m. 
Zariadenie má automatickú 
reguláciu intenzity svietivosti 
s výhodou nerušenia vodiča v 
noci a úspornejšej spotreby za-
riadenia. Na meranie rýchlosti 
používame dopplerový radar 
s presnosťou 1km/h.  Merač 
umožňuje spočítať vozidlá, 
ktoré vstúpili do mesta a ktoré 
z nich dodržali, alebo ktoré 
prekročili rýchlosť. Tieto údaje 
zálohuje na internú pamäť až 
na 270 dní.

Uvedené zariadenie dodala 
firma BELLIMPEX s.r.o. Štúro-
vo. Dodanie a osadenie tohto 
merača rýchlosti financovalo 
mesto zo svojho rozpočtu.

Merač rýchlosti pri vjazde do 
mesta na ulici SNP

Mesto Spišská Belá v marci 
tohto roka podalo projekt na 
Environmentálny fond SR na 
zmenu systému vykurovania 
a zateplenie striech Základnej 
školy M. R. Štefánika na Štefá-
nikovej ulici v Spišskej Belej. 
Po vyhodnotení podaných pro-
jektov bolo mestu oznámené, že 
bolo úspešné a získalo dotáciu 
zo štátneho rozpočtu vo výške 
90 tis. EUR (žiadaná bola suma 
95 tis. EUR).

V rámci tohto projektu sa 
zrealizuje zmena systému vy-
kurovania 2 objektov Základnej 
školy M.R. Štefánika v Spišskej 
Belej (prednej a zadnej budova na 

Mesto získalo dotáciu 90 tis. EUR na rekonštrukciu 
vykurovania ZŠ M. R. Štefánika

ul. Štefánikovej 19). Zároveň sa 
tiež zateplí strecha 2 objektov ZŠ 
– telocvične na ul. Štefánikovej 
č.19 a elokovaného pracoviska 
na Štefánikovej ul. č.39 v zmysle 
spracovanej projektovej doku-
mentácie. V rámci tzv. zmeny 
systému vykurovania ZŠ M.R. 
Štefánika v Spišskej Belej budú 
zriadené 2 nové samostatné 
plynové kotolne – jedna pre 
prednú budovu ZŠ a jedna pre 
zadnú budovu ZŠ s telocvičňou 
(na Štefánikovej 19). Tento nový 
systém vykurovania nahradí 
súčasnú starú centrálnu kotolňu 
s teplovodným potrubím, ktoré 
sú v havarijnom stave a zároveň 

sú energeticky a ekonomicky 
maximálne nevyhovujúce. 

V rámci tohto projektu dôjde 
aj k zatepleniu strechy telocvične 
fúkanou tepelnou izoláciou na 
báze minerálnej vlny a zateple-
nie stropu a strechy elokovaného 
pracoviska školy na  Štefánikovej 
č. 39 zateplením stropu na po-
schodí a vyplnením konštrukcie 
strechy fúkanou tepelnou izolá-
ciou na báze minerálnej vlny.

Hlavným prínosom tohto 
projektu je zníženie energetickej 
náročnosti, zvýšenie energetic-
kej účinnosti, zlepšenie energe-
tickej hospodárnosti a zníženie 
prevádzkových nákladov na 

spotrebu energie objektov ZŠ 
M.R. Štefánika v Spišskej Belej. 
Po realizácii tohto projektu sa 
zníži spotreba plynu a zároveň 
dôjde k zníženiu emisií, ako aj k 
úspore prevádzkových nákladov 
na dodávku energií.

K uvedenej dotácii vo výške 
90 tis. EUR je mesto povinné 
poskytnúť z rozpočtu mesta 
spoluúčasť minimálne vo výške 
4 737 EUR. Tento projekt musí 
byť zrealizovaný do konca ok-
tóbra 2018.  Zrealizovaním tohto 
projektu sa odstráni jeden veľmi 
závažný problém tejto školy – od-
stráni sa havarijný stav kotolne 
a vykurovania školy.

Každý občan mesta Spišská Belá vie, že mesto ma svoju „infor-
mačku“ , ale vie aj to čo je možné v tomto Regionálnom turistickom 
a informačnom centre získať okrem informácií?

Regionálne turistické a informačné centrum (RTIC) Spišská Belá 
ponúka široký sortiment reklamných, ale aj predajných predmetov 
s motívom mesta.

Medzi vyhľadávané predmety patria pohľadnice mesta, ale aj 
knihy, ktoré obsahujú mnohé užitočné informácie o významných 
osobnostiach v Spišskej Belej, ale aj informácie o meste, ako naprí-
klad: Kniha Spišská Belá – 12 €, SPIŠ z neba – 10 €, TATRY A ZA-
MAGURIE z neba – 10 €, Dr. Michal Greisiger – 5 €, J. M. Petzval – 4 
€, Samuel Weber – 4 €, Kúzelník spod Kahlenbergu (J. M. Petzval) 
– 5 €, Lesy Mesta Spišská Belá – 8 €, Pohľadnice – 0,20 € a 0,30 €, 
Magnetky s motívom mesta – 1,20 €

Čo sa dá kúpiť v Regionálnom 
turistickom a informačnom centre?

Mesto v súčasnosti začalo 
s rekonštrukciou chodníka na 
Kúpeľnej ulici od domu č. 15 až 
smerom k Belanskym kúpeľom 
(k Novej ulici). V minulom roku 
boli zrealizované niektoré sta-
vebné práce na tomto chodníku 
– bol vymenený verejný vodovod 
a položená optická sieť po odstrá-
není starého chodníka. V týchto 
dňoch stavebné práce pokračujú 

– osadzujú sa nové chodníkové 
obrubníky a následne sa položí 
nová betónová dlažba, upravia 
sa vjazdy k rodinným domom a 
časť zelene sa upraví na parkova-
nie osobných áut. Zvyšok zelene 
sa upraví na verejnú trávnikovú 
plochu. Stavebné práce realizuje 
Mestský podnik Spišská Belá 
s.r.o. Práce budú ukončené do 
konca júla 2018.

Rekonštrukcia chodníka 
na Kúpeľnej ulici
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V piatok 15. 6. sa uskutočnil 
prvý ročník Mládežníckeho 
sympózia organizovaného no-
vovzniknutým mládežníckym 
parlamentom v spolupráci s 
mestom Spišská Belá, v rámci 
ktorého bol pripravený bohatý 
program pre študentov i budú-
cich členov parlamentu. Mladí 
si vypočuli inšpiratívne prí-
behy aktívnych mladých ľudí, 
zúčastnili sa workshopov, ktoré 
sa zaoberali témou participácie 
a angažovanosti, pripravené 
boli tiež panelové diskusie, a to 
všetko absolvovali v príjemnej 
neformálnej atmosfére. Hlav-
ným bodom programu bolo 
podpísanie deklarácie o vzniku 
Mládežníckeho parlamentu 
Spišská Belá a memoranda o 
spolupráci s mestom Spišská 
Belá (celé znenie v prílohe).

Ján Amos Komenský: „Ne-
sľubuj, že to spravíš, nehonos sa, 
že si to vykonal, ale nech tvoje 

Prvý ročník Mládežníckeho sympózia – Mladým záleží

• Deklaráciu o vzniku Mládežníckeho parlamentu Spišská Belá a Me-
morandum o spolupráci s mestom Spišská Belá slávnostne podpísali za 
mesto Sp. Belá primátor Štefan Bieľak a za mládežnícky parlament Miriam 
Bachledová.

skutky hovoria za teba.“
Mládežnícky parlament 

mesta Spišská Belá (MPSB) je 
politicky nezávislá a neformál-
na mládežnícka skupina, ktorá 
zjednocuje všetkých mladých 
ľudí v rámci mesta a okolia a 
pracuje ako poradný a iniciatív-
ny orgán primátora mesta.

Mládežnícky parlament 
mesta tvoria študenti stredných 
a vysokých škôl blízkeho okolia 
a iní mladí ľudia, ktorí majú 
chuť a záujem podieľať sa na 
dianí v našom meste. MPSB 
má momentálne 8 členov a 
koordinátorkou sa stala Miriam 
Bachledová. Hlavným cieľom 
mládežníckeho parlamentu je 
zaktivizovať a zjednotiť mladých 
ľudí v Spišskej Belej, napĺňať ich 
potreby a podporiť mládežnícku 
spoluúčasť na miestnom živote.
Práve Mládežnícky parlament 
mesta Spišská Belá je tá správ-
na možnosť pre všetkých ambi-

cióznych, kreatívnych a akčných 
mladých ľudí, ktorí by chceli 
participovať v oblasti mládež-
níckej politiky. Ak sa chceš aj ty 
stať súčasťou alebo vidíš potreby 
či problémy, príď a poďme spo-
ločne diskutovať na rôzne témy 
a prichádzať s riešeniami.  Prvé 
zasadnutie MPSB sa uskutoční 

29. 6. od 17.00 h v zasadačne 
mesta, ktoré je otvorené širokej 
verejnosti.

Veľká vďaka patrí CeNef za 
sprevádzanie procesom vzniku 
mládežníckeho parlamentu.

Projekt bol podporený z 
participatívneho rozpočtu mesta 
Spišská Belá na rok 2018.

V krásnom historickom 
prostredí SNG Kaštieľa Stráž-
ky sa dňa 20. júna udiali dve 
významné udalosti Základnej 
umeleckej školy v Spišskej Belej. 
Na tomto mieste jej bolo udele-
né meno po maliarovi, ktorý 
tu „nedávno“ tvoril, žil a pre-
chádzal sa po našich uliciach.  
Táto udalosť bola sprevádzaná 
slávnostným vyradením absol-
ventov výtvarného a hudobného 
odboru. V úvode podvečera hos-
tia postupne spoznali všetkých 
absolventov, ktorí si z rúk 
svojich vyučujúcich prevzali 
záverečné vysvedčenia. Po ver-
nisáži absolventskej výstavy sa 
hosťom prihovorila riaditeľka 
ZUŠ Mgr. Zuzana Kosturko, 
ktorá prítomným, prierezom 
histórie a súčasnosti, priblížila 
fungovanie školy. Po príhovore 
Mgr. Márie Šelepovej, riaditeľky 
vysunutého pracoviska SNG 
Kaštieľa Strážky, odovzdal 
primátor Mesta Spišská Belá 
JUDr. Štefan Bieľak riaditeľke 
ZUŠ certifikát o udelení čest-
ného názvu škole – „Základná 
umelecká škola Ladislava Med-
nyánszkeho“, spolu s darčekom 
pre školu – s portrétom umelca. 
Vo svojom príhovore oboznámil 
prítomných s dôvodmi prečo 

Na slávnostnej akadémii ZUŠ bol odovzdaný aj certifi kát 
o udelení čestného názvu školy

požiadalo mesto ako zriaďova-
teľ školy o pridelenie čestného 
názvu a s okolnosťami udele-
nia názvu.

Oficiálnu časť programu uza-
tvorili výkony absolventov hu-
dobného odboru interpretáciou 
svojich absolventských skladieb. 
Odzneli aj diela, ktoré si na túto 
príležitosť naštudovali absol-
ventky hry na klavír. Autorkou 
bola totiž Anna SzirmayKeczer 
– stará mama slávneho umelca. 
Počas koncertu sa poslucháči 
mali možnosť započúvať do 
citácií z Denníkov Mednyán-

szkeho za účelom čo najviac 
sprostredkovať jeho osobnosť 
a pocity, ktoré si zaznamenával 
v prostredí Strážok a Tatier. 
Umocnením zážitku bola 
prehliadka priestorov a stálej 
expozície diel Ladislava Medny-
ánszkeho, kde lektor Lukáš Lisý 
pútavým výkladom priblížil ži-
vot umelca. Záver patril členom 
detskej ľudovej hudby Belave zo 
Základnej umeleckej školy, ktorí 
zabavili prítomných na nádvorí 
po oficiálnej časti programu.

Srdečne ďakujeme sponzorom 
tejto akadémie – Mestu Spišská 

Belá, podnikateľom zo Spišskej 
Belej – Bohušovi Bohunickému, 
Petrovi Ziburovi, Lukášovi 
Hotarymu, Damiánovi Pajerovi 
a Občianskemu združeniu pri 
Základnej umeleckej škole, za 
finančný príspevok. Výstava 
absolventov je inštalovaná 
v priestoroch Kaštieľa Strážky do 
3.7.2018. Ak máte chuť, zájdite si 
na voňavú kávičku na nádvorie 
Kaštieľa a presvedčte sa sami, 
akých mladých umelcov v Spiš-
skej Belej máme.

Mgr. Zuzana Kosturko, 
riaditeľka ZUŠ
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Švajčiarska spoločnosť Mu-
bea Engineering AG, sa rozhodla 
preinvestovať 51 miliónov EUR 
v našom regióne a plánuje za-
mestnať 500 ľudí, z toho asi 100 
ľudí v oblasti výskumu a vývoja. 
Výrobu vysoko výkonných pru-
žín a ďalších komponentov pre 
automobilový priemysel chce 
rozbehnúť už v budúcom roku. 
Medzi hlavných odberateľov 
tejto firmy patria výrobcovia 
áut Audi, BMW, Kia, Hyundai, 
Jaguar LandRover či Renault.

V sobotu 23. júna pokle-
paním základného kameňa 
potvrdil túto investíciu  majiteľ 

spoločnosti Mubea Thomas 
Muhr, predseda vlády SR Peter 
Pellegrini, minister hospodár-
stva Peter Žiga a primátor mesta 
Kežmarok Ján Ferenčák. Závod 
vyrastie v priemyselnej zóne na 
okraji Kežmarku v časti Pradia-
reň na hranici katastra Mesta 
Spišská Belá. V tejto lokalite je 
v súčasnosti etablovaných už 
šesť investorov, ktorí spolu 
zamestnávajú takmer sedem-
sto ľudí.

Vláda chce nového investora 
pod Tatrami podporiť aj inves-
tičnými stimulmi. Schváliť by ich 
mala už na svojom poslednom 

Do mesta a okresu Kežmarok prichádza významný zahraničný 
investor

zasadnutí 11. júla. Podľa minis-
tra hospodárstva Petra Žigu by 
pomoc mala spočívať v schválení 
daňových úľav vo výške 11,5 mi-
lióna eur, či v priamej finančnej 
pomoci vo výške 2,7 milióna eur. 
Pomôcť chce aj mestu Kežmarok 
sumou 2 milióny na dobudova-
nie infraštruktúry v priemysel-
nom par ku. Ide o pomoc celému 
okresu Kežmarok patriacemu do 
skupiny najmenej rozvinutých 
okresov a táto investícia je jed-
nou z aktivít, ktoré ešte v roku 
2016 schválila vláda SR v rámci 
Akčného plánu okresu Kežma-
rok na podporu zamestnanosti.

Spoločnosť Mubea je pova-
žovaná za rodinnú firmu, ktorá 
vznikla pred vyše sto rokmi. Vo 
svete má okolo 40 prevádzok 
a zamestnáva vyše 12 tisíc 
ľudí. V súčasnosti pôsobí aj 
v Čechách, kde v niekoľkých 
závodoch zamestnáva asi 
3 500 ľudí.

Závod by mal spustiť vý-
robu v druhom kvartáli roku 
2019. V roku 2025, kedy sa po-
číta s využitím plnej kapacity 
výroby, by mal kežmarský zá-
vod ročne vyrábať 24 miliónov 
liniek stabilizátora a 30 miliónov 
automobilových svoriek.

Projekt s názvom “Cesty k 
zdravým lesom” v cezhraničnom 
Karpatskom regióne Ukrajiny 
a Slovenska patrí medzi niekoľ-
ko veľkých infraštruktúrnych 
projektov v rámci programu ce-
zhraničnej spolupráce Maďar-
sko-Slovensko-Rumunsko-Ukra-
jina (ENI 2014 - 2020), ktoré boli 
úspešné v procese hodnotenia 
podaných projektov. Jedným 
z partnerov tohto projektu sú aj 
Mestské Lesy Spišská Belá s.r.o., 
ktoré sa do tohto projektu zapojili 
vďaka iniciatíve ich riaditeľa Ing. 
Františka Pisarčíka.

Projekt je zameraný na zvýše-
nie stability a adaptability Kar-
patských lesných ekosystémov v 
súvislosti s dopadmi klimatickej 
zmeny v cezhraničnom regióne 
Ukrajiny a Slovenska. Slovenská 
časť projektu bude implemen-
tovaná v lesných porastoch 

Mestské lesy Spišská Belá získajú z fondov EÚ sumu 773 tis. EUR
Štátnych lesov TANAP-u, Lesov 
Mesta Kežmarok, s.r.o., a Lesov 
Mesta Spišská Belá, s.r.o., ktoré 
sa nachádzajú na území silne 
ohrozenom týmto fenoménom. 
Okrem uvedených slovenských 
partnerov tzv. hlavným part-
nerom projektu sú ukrajinské 
Štátne lesy so sídlom v Užhoro-
de a ďalším partnermi sú štátne 
lesy „Les Vygoda“ a Ukrajinská 
rozvojová agentúra karpatského 
regiónu “FORZA”.

Lesy Mesta Spišská Belá 
v rámci schválených aktivít 
projektu vysadia nové lesné 
porasty a opravia lesné cesty. 
Ďalšími spoločnými aktivitami, 
na ktorých sa budú podieľať 
všetci partneri projektu budú 
odborné workshopy, stretnutia 
partnerov, výmena skúseností 
prostredníctvom školení a bu-
dovanie náučných chodníkov 

s realizovaním akcií pre deti, 
dospelých i seniorov.

Plánované aktivity smerujú 
k pestovaniu ekologicky sta-
bilnejších multidruhových les-
ných porastov prostredníctvom 
rekonštrukcie infraštruktúry 
protipožiarnych lesných ciest a 
taktiež k zvýšeniu povedomia 
odbornej i laickej  verejnosti a 
dopadov klimatickej zmeny a 
možnostiam ich zmierňovania, 
čo výrazne prispeje k zlepšeniu 
životného prostredia na Ukrajine 
aj na Slovensku.

Celkový schválený roz-
počet projektu predstavuje 
sumu 3 380 634,99 EUR, pričom 
z toho pre Štátne Lesy TANAP-u 
suma 342 tis. EUR, pre Lesy 
Mesta Spišská Belá suma 773 tis. 
EUR a pre Lesy Mesta Kežmarok 
suma 367 tis. EUR.

Z uvedenej priznanej sumy 

Lesy Mesta Spišská Belá pou-
žijú na rekonštrukciu lesných 
ciest sumu 551 690 EUR (3 cesty 
– Čierny potok, Suchý potok, 
Vojenská) a zvyšné výdavky sa 
použijú najmä na obnovu lesa 
(zalesňovaním) v rozsahu 24 ha 
a na starostlivosť o mladé lesné 
porasty – vyžínaním v rozsahu 
52 ha.

Realizácia projektu sa pred-
pokladá počas trvanie 3 rokov: 
2019 - 2021. Vedeniu mestských 
lesov gratulujeme a ďakujeme 
za získané zdroje a držíme 
palce, nakoľko implementácia 
projektu bude prebiehať súbež-
ne s ukrajinskými partnermi (čo 
nebude jednoduché) a zároveň 
riadiacom orgánom je príslušné 
maďarské ministerstvo, takže 
všetka, aj písomná  komunikácia 
bude prebiehať výlučne v anglic-
kom jazyku.

V pondelok 25. júna 2018 
zasadalo Zastupiteľstvo Pre-
šovského samosprávneho kraja 
(PSK). Poslanci schválili poskyt-
nutie dotácii z rozpočtu PSK na  
podporu kultúrnych a športo-
vých aktivít v mestách a obciach 
nášho kraja. Pre okres Kežmarok 
na tento účel boli schválené dotá-
cie v celkovej sume 46 tis. EUR. 
O prerozdelení tejto sumy medzi 
jednotlivých žiadateľov rozhodli 
poslanci PSK za okres Kežma-
rok. Mesto Spišská Belá získalo 
podporu 2000 EUR na úprav 
ihriska v Strážkach na zriadenie 

porený aj projekt výstavby cyk-
lotrás „Cesta okolo Tatier – 2. 
etapa“. O podpore tohto projek-
tu sa rozhodlo v Zastupiteľstve 
PSK ešte v roku 2016, kedy sa 
rozhodlo, že prioritné projekty 
na podporu cyklotrás na území 
Prešovského kraja budú podpo-
rené z rozpočtu PSK do výšky 50 
% výdavkov na spolufinancova-
nie týchto projektov jednotlivými 
partnermi projektu. Čo v praxi 
znamená, že z povinného 5% 
-spolufinancovania tohto projek-
tu na polovicu výdavkov prispeje 
PSK zo svojho rozpočtu. Avšak 

Z rozpočtu PSK sa podporí aj súčasná výstavba cyklotrasy 
v Spišskej Belej

hasičského štadióna. Občianske 
združenie Jánske blato bude 
podporené sumou 2 000 EUR na 
organizáciu podujatia JÁNSKE 
BLATO 2018.  Automotoklub 
Spišská dostane 1 500 EUR na 
zhotovenie štartovacej rampy 
pre Medzinárodné automobi-
lové preteky o Pohár Slavomila 
Rusiňáka. Občianske združenie 
Runners Rose získa 1000 EUR 
na bežecké preteky GORAL 
RUN 2018, ktorých 2. ročník sa 
bude konať v októbri v Spišskej 
Belej.

Z rozpočtu PSK bude pod-

až po uskutočnení verejných 
obstarávaní a poznaní celko-
vých oprávnených výdavkov 
na jednotlivé úseky cyklotrás 
bolo možné poskytnúť presnú 
finančnú podporu a to formou 
dotácie z rozpočtu PSK. A tak 
túto dotáciu na spolufinancova-
nie konkrétnych cyklotrás získajú 
mestá Kežmarok, Stará Ľubovňa 
a Spišská Belá, ktorí sú sloven-
skými partnermi v známom ce-
zhraničnom slovensko-poľskom 
projekte. A teda Kežmarok získa 
13 748 EUR, Stará Ľubovňa 10 283 
EUR a Spišská Belá 11 825 EUR.
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Mesto Spišská Belá spolu 
s ďalšími 8 partnermi boli úspeš-
ní s cezhraničným slovensko- 
poľským projektom „Historicko 
– kultúrno – prírodná cesta okolo 
Tatier – III. Etapa“. Celková hod-
nota projektu je 4 706 601 EUR, 
z toho požadovaný finančný 
príspevok z fondov EÚ (EFRR) 
je 4 000 611 EUR. Projekt bol 
podaný v rámci Cezhraničného 
programu Interreg V-A Poľsko 
– Slovensko 2014 – 2020. Vďaka 
tomuto projektu sa dostaneme 
zo Ždiaru až po Poprad po sa-
mostatnej cyklotrase.

Projekt pripravovali 8 part-
neri a Európske zoskupenie 
územnej spolupráce TATRY 
(EZUS TATRY) ako vedúci 
partner. Žiadosť bola podaná 
v novembri 2017 v druhej vý-
zve na predkladanie žiadostí 
v Programe Interreg V-A Poľsko 
– Slovensko 2014 – 2020. EZÚS 
TATRY bolo zodpovedné za 
napísanie aplikačnej žiadosti, 
zhromaždenie celej dokumen-
tácie, prípravu opisných častí 
finančných a ekonomických 
analýz a prípravu príloh poža-
dovaných v podmienkach výzvy. 
Zoskupenie plní v tomto projek-
te úlohu vedúceho partnera zod-
povedného za riadenie projektu 
a za realizáciu mäkkých aktivít. 
Projekt predpokladá rozšírenie 
a rozvoj poľsko-slovenskej Cesty 
okolo Tatier ako cezhraničného 
turistického produktu.

Úspešný ďalší projekt na výstavbu cyklotrás pod Tatrami – 
Spišská Belá získa 439 tis. EUR

Počas zasadnutia Monitoro-
vacieho výboru Programu In-
terreg V-A Poľsko – Slovensko 
2014 – 2020 v dňoch 25. – 26. 
júna 2018 v poľskej Wisle, bolo 
schválených 13 projektov, medzi 
ktorými bol aj projekt „Historic-
ko – kultúrno – prírodná cesta 
okolo Tatier – 3. etapa“, či pro-
jekt výstavby cyklotrasy okolo 
celých Tatier.

Projektoví partneri 3. etapy 
– Gmina Czarny Dunajec, Mesto 
Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, 
Gmina Szaflary, Mesto Spišská 
Belá, Obec Huncovce, Obec 
Veľká Lomnica a Obec Hniezdne 
v rokoch 2019 – 2020 budú reali-
zovať 26 km cyklistických chod-
níkov, spájajúcich existujúce 
chodníky s unikátnymi prírod-
nými a kultúrnymi hodnotami 
pohraničia a zabezpečujúcimi 
neprerušenosť cesty.

Na slovenskej strane vznik-
nú ďalšie kilometre asfaltových 
cyklistických chodníkov, ktoré 
prepoja doteraz vybudované 
cyklochodníky a tým vzniknú 
dlhšie neprerušené úseky. Sú 
tiež naplánované propagačné 
a informačné aktivity a vy-
tvorenie systému certifikácie 
poľských a slovenských miest 
priaznivých pre cyklistov na 
Ceste okolo Tatier.

Na území Mesta Spišská Belá 
sa vybudujú 2 nové úseky, kto-
ré definitívne prepoja Spišskú 
Belú s Kežmarkom.  Zároveň 

Spišská Belá príde s cyklotrasou 
aj na hranicu katastra so Sloven-
skou Vsou, čo znamená, že sa 
buduje ďalší úsek cyklotrasy 
Spišská Belá – Stará Ľubovňa 
s napojením na Eurovello 11 
(Stará Ľubovňa už v rámci 2. 
etapy vybudovala úsek Stará 
Ľubovňa – Hniezdne a v rámci 
tejto 3. etapy obec Hniezdne 
bude pokračovať vo výstavbe 
cyklotrasy v smere na Vyšné 
Ružbachy). V Spišskej Belej 
sa dobuduje chýbajúci úsek 
Strážky – Spišská Belá – 2. etapa 
v dĺžke 2,077 km a vybuduje sa 
úsek Spišská Belá – Slovenská 
Ves – od vodojemu (od sú-
časnej cyklotrasy) po hranicu 
k.ú. Spišská Belá – Slovenská 
Ves (po rieku Biela – pri malej 
vodnej elektrárni „Myší vŕšok“) 
v dĺžke 1,555 km.

Celkové náklady projektu 
pre mesto Spišská Belá sú na-
plánované na sumu 462 024,34 
€, z toho z EÚ bude poskytnu-
tá suma 392 720,68 EUR (85 %), 
zo štátneho rozpočtu suma 
46 202,43 EUR (10 %) a z roz-
počtu mesta povinné spolufi-
nancovanie (5 %) je predpokla-
dané vo výške  23 101,23 EUR. 
Obdobie realizácie projektu je 
od októbra 2018 do septembra 
2020, avšak predpokladá sa, že 
úseky v Spišskej Belej by mohli 
byť zrealizované do jesene roka 
2019.

V rámci tohto projektu 3. 

etapy Cesty okolo Tatier sa vy-
buduje cyklotrasa cez územie 
obce Huncovce a tiež prieťah 
obce Veľká Lomnica, čo umož-
ní spojiť súčasnú cyklotrasu 
za Kežmarkom pri turbíne 
v smere popri rieke Poprad cez 
Huncovce a cez Veľkú Lomnicu 
(kde budú umiestnené lávky 
cez rieku Poprad) až po čistia-
reň v Matejovciach (t. j. až na 
katastrálnu hranicu s mestom 
Poprad). Takže po úspešnom 
zrealizovaní tohto projektu 
(3. etapa) sa dostaneme po 
cyklotrase zo Ždiaru až po Ma-
tejovce (teda po Poprad) .

Rovnako v rámci tejto 
cezhraničnej výzvy boli schvá-
lené ešte aj ďalšie 2 slovensko-
-poľské projekty na podporu 
budovania cyklotrás v našom 
regióne. Mesto Vysoké Tatry 
bude budovať cyklotrasu medzi 
Tatranskou Lomnicou a Tatran-
skou Kotlinou (popri cesty 2. 
triedy – „ceste Slobody“) s na-
pojením na Beliansku cyklotrasu 
pri Čarde v Tatranskej Kotline. 
Rovnako sa bude budovať 
cyklotrasa medzi Mníškom nad 
Popradom a Starou Ľubovňou 
ako začiatok medzinárodnej 
cyklotrasy Eurovello 11 s budú-
cim pokračovaním na Lipany 
a Prešov.

Chcete vedieť viac o projekte 
Cesta okolo Tatier? Pozri-
te www.cestaokolotatier.eu ale-
bo WWW.EUWT-TATRY.EU

Dňa 27. júna 2018 prijal v do-
obedňajších hodinách v obradnej 
sále mestského úradu primátor 
mesta Štefan Bieľak najlepších 
žiakov oboch základných škôl 
v Spišskej Belej. 

Ocenený bol jeden žiak 
z každého ročníka ZŠ M. R. 
Štefánika a ZŠ J. M. Petzvala 
a výber týchto najlepších žiakov 

urobilo vedenie každej základ-
nej školy. Oceňovali sme tých 
najusilovnejších žiakov v rámci 
najrôznejších aktivít, do ktorých 
sa mohli počas školského roka 
2017/2018 zapojiť a navyše 
v nich boli úspešní. Všetci 
ocenení žiaci boli následne 
primátorom mesta pozvaní za 
ich celoročnú poctivú prácu 

Primátor mesta ocenil najlepších žiakov v tomto školskom roku
na zákusok do cukrárne. Za 
kultúrne spestrenie programu 
ďakujeme mažoretkám z CVČ 
v Spišskej Belej.

Zoznámte sa aj vy s tohtoroč-
nými šikovnými matematikmi, 
slovenčinármi, angličtinármi, 
hudobníkmi či športovcami.

Základná škola J. M. Petzvala

1. ročník – Sabína Halčinová
2. ročník – Adriana Valeková
3. ročník – Timea Vilgová
4. ročník – Zuzana Šoltýsová
5. ročník – Nikola Pitoňáková
6. ročník – Peter Porubovič
7. ročník – Margaréta Rusňáková
8. ročník – Jakub Reľovský
9. ročník – Paulína Halčínová

Základná škola M. R. Štefánika
1. ročník – Sofia Chovaňáková
2. ročník – Tomáš Halčín
3. ročník – Barbora Brežinová
4. ročník – Júlia Chovaňaková
5. ročník – Simona Fiamčiková
6. ročník – Lenka Selepová
7. ročník – Michaela Fudalyová
8. ročník – Monika Adamcová
9. ročník – Monika Grichová

Najlepším žiakom gratulujeme!
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Na záver školského roka si vedenie ZŠ M. R. Štefánika pripravilo prehľad súťaží a aktivít našich žiakov, ktorí nás reprezentovali nie-
len vo vedomostných, ale aj v športových a umeleckých súťažiach. Ceníme si ich snahu, zodpovednosť, vytrvalosť, vedomosti a talent, 
ktorými robia dobré meno našej škole a nášmu mestu. 

Za ich usilovnosť a vzornú reprezentáciu ĎAKUJEME!
• Olympiáda v slovenskom jazyku – Monika Grichová 9.A – 1. miesto v okresnej súťaži, úspešná riešiteľka krajského kola
• Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – Michaela Kaňuková 8.A – 1. miesto v obvodnej súťaži
• Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – Zuzana Chlebáková 4.A – 2. miesto v obvodnej súťaži
• Hviezdoslavov Kubín – Viktória Olšavská 4.B – 3.miesto v okresnej súťaži
• Miss bábika  – Sofia Chovaňáková 1.B – 3. miesto v obvodnej súťaži
  – Zuzana Halčinová 2.A – 3. miesto v obvodnej súťaži
•  Dejepisná olympiáda – Simona Borovská 6.A – 3. miesto v okresnom kole Michaela Fudalyová 7.A , Mária Kovalčíková 8.A, Sebastián 

Pattermann 9.A, Monika Grichová 9.A – úspešní riešitelia
• Biologická olympiáda – Lenka Selepová 6.A – 1. miesto v okresnom kole, úspešná riešiteľka krajského kola
• Spoznaj svoj región – Monika Grichová 9.A, Sebastián Pattermann 9.A, Terézia Navrátilová 7.A – 2. miesto v regionálnej súťaži
• Spoznaj svoj región – Lucia Zamkovská 9.A , Marek Zemjanek 9.A, Michaela Fudalyová 7.A – 4. miesto v regionálnej súťaži
•  Expert Geniality show – Monika Grichová 9.A – 1. miesto TOP EXPERT v rámci Slovenska z 1327 zúčastnených žiakov

Lucia Zamkovská 9.A – 46. miesto TOP Expert v rámci Slovenska z 1327 zúčastnených žiakov
• Matematická olympiáda – Ján Grich 8.A – 1. miesto v okresnej súťaži
• Matematická olympiáda – Filip Kolumber 6.A – 3. miesto v okresnej súťaži
• Pytagoriáda – Simon Škuta 8.A – úspešný riešiteľ
• Pytagoriáda – Šimon Suchý 4.A – úspešný riešiteľ
• Pytagoriáda – Natália Andrášová 4.A – úspešná riešiteľka
•  Matematický klokan – Zoran Grivalský 3.A – školský šampión – Maksík – matematická súťaž Katarína Odumorková 2.A, Barbora 

Olekšáková 3.A – najlepšie umiestnenie
• Chemická olympiáda – Marek Zemjanek 9.A – úspešný riešiteľ
• Geografická olympiáda – Marek Zemjanek 9.A – 2. miesto okresnej súťaže
• Geografická olympiáda – Patrik Pataky 5.A – úspešný riešiteľ
• Biologická olympiáda – Lenka Selepová 6.A – 1. miesto v okresnej súťaži Alžbeta Tobisová 6.A – 3. miesto v okresnej súťaži
– Englishstar – medzinárodná súťaž v anglickom jazyku: Mária Čupková 8.B – 99% úspešnosť
 Monika Adamcová 8.B – 96% úspešnosť
 Anna Nebusová 7.A – 94% úspešnosť
  Šimon Suchý 4.A, SarahVavrečáková 4.A, Samuel Ploščica 4.B, Michaela Fu-

dalyová 7.A, Benjamín Morozov 7.A, Timotej Zavadský 7.A, Lívia Koščáková 
8.B, Pavlína Alžbeta Krempaská 8.B, Martin Pliško 8.B – úspešní riešitelia

• Všetkovedko – vedomostná súťaž – Šimon Suchý 4.A – Titul Všetkovedko školy
• Učenie, ktoré motivuje – Natália Andrášová 4.A – 5. miesto v rámci Slovenska zo 6066 zúčastnených žiakov
• Ochranárik čísla tiesňového volania – Martin Kňazovický 3.A – 2. miesto v okresnej súťaži
• A slovo bolo u Boha – Grichová Monika 9.A – 1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole
•  Mikulášsky florbalový turnaj ml. žiakov – 1. miesto - majstri florbalu – Gabriel Talar, Róbert Hadzima, Erik Pisarčík, Miroslav 

Polhoš, Samuel Polhoš, Šimon Krempaský, František Korenko, Matej Zemjanek, Dominik Repka, Marek Humeňaj, Jozef Pajer, Alex 
Blažkovič

•  Florbal st. žiakov – 2. miesto v obvodnom kole – Jaroslav Krigovský, Daniel Čaban, Dávid Bernatek, Peter 
Knapík, Timotej Bočkai, KistiánBurdíček, Oliver Želonka, Dávid Jurčák, AndreasKrišák, Ján Grich, Sebastián Kiska

•  Futbal ml. žiakov – 2. miesto v obvodnom kole – Marek Humeňaj, Matej Zemjanek, Filip Kolumber, Gabriel Talar, Róbert Hadzima, 
Miroslav Polhoš, Erik Pisarčík, Dominik Repka

•  Novoročný florbalový turnaj –– 2. miesto – Štefan Bujňák, Dávid Bernatek, Peter Knapík, Timotej Bočkai, Kristián Burdíček, Oliver 
Želonka, Dávid Jurčák, AndreasKrišák, Ján Grich, Sebastián Kiska, Michal Lopatovský, Lukáš Pajer

•  Veľkonočný florbalový turnaj – 2. miesto Jaroslav Krigovský, Daniel Čaban, Dávid Bernatek, Štefan Bujňák, Ján Talar, Peter Talar, 
Peter Knapík, Timotej Bočkai, Kistián Burdíček, Dávid Jurčák, Andreas Krišák, Ján Grich, Sebastián Kiska, Tomáš Kucka

•  Florbal dievčat – 1. miesto v obvodnom kole, 2. miesto v okresnom koleZuzana Talarova, SaraPajerova, Miriam Torbíková, Lenka 
Budzáková, Michaela Bučáková, Ema Kovalčíková, Zuzana Bujňáková, Melánia Chovaňáková, Klaudia Kaňuková, Viktória Vaver-
čáková, Júlia Olekšáková, Viktória Ribovičová, Tatiana Bučáková

• Atletika – hod kriketovou loptičkou – Erik Hangurbadžo 8.A – 1. miesto v okresnom kole
• Súťaž v plávaní – Rebeka Šolcová 3.A – 3 miesto v okresnej súťaži
• Školský folklórny súbor – žiaci 1. stupňa – reprezentovanie na školských a mestských podujatiach
• Hovorme o jedle – ZŠ M. R. Štefánika – strieborný diplom v rámci Slovenska
•  Vianočné aranžovanie – družstvo žiačok Bianca Galliková 7.A , Lenka Selepová 6.A, Alžbeta Tobisová 6.A, Simona Fiamčíková 

5.A – 1. miesto v okresnom kole
• Vianočné aranžovanie – individuálna súťaž – Lenka Selepová 6.A – 1. miesto v okresnej súťaži
Okrem týchto úspechov sme boli aktívni aj v mnohých iných súťažiach a projektoch: Šaliansky Maťko, Európsky deň jazykov, Tvorivé 

dielne v Kaštieli v Strážkach, Mliečny fond, Tajný život mesta, Vianočná tržnica, Inovatívne vyučovanie s Kozmixom, Olympiáda v ang-
lickom jazyku, Prednes anglickej poézie a prózy, S lesníkom do lesa, Marec mesiac knihy, dopravná výchova pre 1. stupeň, divadlo – O 
kocúrikovi, ktorý zachránil kráľovstvo, Guľko Bombuľko, plavecký výcvik, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, Detská športová olympiáda 
s MŠ, veľkonočné a vianočné aranžovanie, Deň narcisov, Deň matiek, slávnostná akadémia – Spomienka na Milana Rastislava Štefánika, 
výtvarné súťaže, exkurzie, rôzne besedy a prednášky v rámci prevencie a ochrany zdravia.

ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Úspechy žiakov ZŠ M. R. Štefánika v školskom roku 2017/2018
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Spišská Belá sa už po tretí 
krát zapojila do celosloven-
skej kampane na podporu 
nemotorizovaných vozidiel 
s názvom Do práce na bicyk-
li. Opätovne aj tento rok sme 
zaevidovali v Spišskej Belej 
vysoký záujem o účasť  na 
kampani. Kým v roku 2016 
sa do súťaže zapojilo 5 tímov, 
v minulom (2017) i tomto roč-
níku už do práce pedálovalo 13 
tímov, ktoré boli vytvorené z 35 
jednotlivcov.

Tento týždeň sme obdržali 
od organizátorov kampane vy-
hodnotenie a výsledky vskutku 
potešili. Našich 13 belianskych 
tímov sa nedalo zahanbiť 
a za súťažný mesiac máj tí-
my spolu prešli vynikajúcich 
4 252,1 km, ktoré tak Spišskú 
Belú umiestnili na 41. priečku 
v počte najazdených km na 
obyvateľa a 36. miesto v rámci 

Spišská Belá opäť jazdila do práce na bicykli s výbornými 
výsledkami

Slovenska z celkového počtu 82 
prihlásených samospráv.

Výsledky súťaže:
Tímy zo Spišskej Belej prešli 

na bicykli 4 252,1 km a najazdili 
1 024 jázd bicyklom do práce, 
čím spolu ušetrili 1 085,6 CO2 
(kg) v meste. Celkovo sa na 
Slovensku do súťaže registro-
valo 82 samospráv, bolo vy-
tvorených 3 332 tímov z 11 061 
účastníkov, najazdilo sa spolu 
1 397 448,72 km v počte 211 656 

jázd, čím sa dohromady ušetri-
lo 408 178,75 CO2 (kg).

V počte najazdených km ob-
hájil minuloročné víťazstvo tím 
Domáci (TATRAPONK, s. r. o), 
ktorého členovia spolu prešli 
1 101,10 km. V tejto disciplíne 
zvíťazil za jednotlivcov Miro-
slav z tímu Tour de Whirlpool, 
ktorý spolu najazdil 646 km.

V počte jázd zvíťazil tím Ci-
maci 1 (C.I.M.A. Slovakia, s.r.o), 
ktorého členovia si sadli súťažne 

na bicykel až 168 krát. Víťazkou 
v disciplíne za jednotlivcov sa 
stala Katarína Stupeňová z tímu 
Vtáčatá, ktorá šla bicyklom do 
práce 43 krát.

Chceme sa poďakovať všet-
kým tímom za ich odhodlanie 
a vytrvalosť v priebehu súťaže 
a zároveň sa tešíme na všetkých, 
ktorí sa rozhodnú bicyklovať bu-
dúci rok s nami! Veď ide o myš-
lienku s ušľachtilým cieľom pri 
ktorej sa riadne zabavíte!

Mesto Spišská Belá začiat-
kom júla dokončilo obnovu 
renesančnej zvonice na námestí 
v Spišskej Belej, ktorá patrí 
k jednej z najvyšších zvoníc na 
Slovensku. Zvonica bola posta-
vená pravdepodobne v rokoch 
1589 – 1590. Za národnú kul-
túrnu pamiatku bola vyhlásená 
v roku 1963.

Mesto Spišská Belá v roku 

dotácie z Ministerstva kultúry 
SR vo výške 29 tis. EUR zača-
lo opravu fasády (vonkajších 
omietok) zvonice. Z rozpočtu 
mesta pridalo necelých 5 tis. 
EUR a tak opravilo časť fasá-
dy zvonice. Na pokračovanie 
tejto obnovy mesto pripravilo 
v tomto roku ďalší projekt pod 
názvom „Obnova renesančnej 
zvonice v Spišskej Belej – 3.eta-

Oprava renesančnej zvonice na námestí dokončená
2016 začalo postupnú rekon-
štrukciu renesančnej zvonice 
v centre mesta. V roku 2016 
získalo z Ministerstva kultúry 
SR (program Obnov si svoj 
dom) dotáciu 15 tis. EUR. K tej-
to sume z vlastného rozpočtu 
pridalo ešte niečo vyše 6 tis. 
EUR a kompletne opravilo stre-
chu zvonice s časťou dreveného 
krovu. V roku 2017 vďaka ďalšej 

pa“ v rámci programu “Obnov 
si svoj dom“. Mesto bolo úspeš-
né a z Ministerstva kultúry 
získalo dotácia vo výške 20 tis. 
EUR. Z rozpočtu mesta pridalo 
potrebných ďalších necelých 
12 tis. EUR. Pred niekoľkým 
dňami sa tak zavŕšila oprava 
celej fasády zvonice a tým sa 
ukončila plánovaná obnova 
tejto dominanty mesta.

Mesto Spišská Belá v sú-
časnosti realizuje výstavbu 
plánovaného detského ihriska 
v mestskej časti Strážky. Vý-
stavba ihriska sa realizuje v 
rámci pripravovanej občianskej 
vybavenosti v Strážkach medzi 
kaštieľom, riekou Poprad, no-
vovybudovanou cyklotrasou 
a potokom Čierna voda. V rám-
ci tejto vybavenosti okrem už 
vybudovanej cyklotrasy a tohto 
detského ihriska má byť aj viacú-
čelové športové ihrisko s umelou 
trávou a tiež spoločenský dom 
so spoločenskou sálou.

Uvedené detské ihrisko si 
realizuje samo mesto (prostred-
níctvom nezamestnaných 
z verejnoprospešných služieb) 
v spolupráci s Mestským pod-
nikom Spišská Belá s.r.o., ktorý 
vybudoval nový chodník okolo 

Detské ihrisko v Strážkach je práve vo výstavbe
územia uče-
ného pre toto 
ihrisko ako 
aj pre ďalšie 
možné aktivity 
(napr. možnosť 
v budúcnosti 
umiestniť wor-
koutové ihris-
ko). Samotné 
certifikované 
prvky det-
ského ihriska 
dodala firma 
Playsystém 
a ihrisko bude 
spĺňať všetky 
bezpečnostné 
kritéria urče-
né pre verejné detské ihriská. 
K ihrisku sa plánujú ešte osadiť 
prístrešky (odpočívadlá), lavič-
ky, odpadkové koše a tiež sto-

V sobotu 14. júla sa tím hasi-
čov DHZ Spišská Belá zúčastnil 
v Žakovciach hasičskej súťaže 
O putovný pohár starostu, na 
ktorej získal 3. miesto. V ten istý 
deň sa zároveň v Žakovciach 
konala aj nočná súťaž Tatry 
Night cup 2018, kde sa náš tím 
spomedzi silnej konkurencie 

Trojnásobný úspech belianskych hasičov
ďalších 20 družstiev umiestnil 
taktiež na 3. mieste.

V nedeľu 15. júla sa v Spiš-
skej Starej Vsi konal 1. ročník 
silovej hasičskej súťaže Železný 
hasič, kde členka nášho DHZ 
Simona Mlynarczyková v ka-
tegórii ženy zvíťazila a získala 
tak v ďalšie zlato v rámci tejto 

silovej súťaže. 
Náš dobrovoľný hasičský 

zbor si tak tento rok na svoje 
konto pripísal ďalšie tri me-
daily. GRATULUJEME a pra-
jeme veľa ďalších úspechov v 
tomto roku, kedy si náš zbor 
pripomína svoje 140. výročie 
založenia.

jany na bicykle a vysadiť nové 
stromy a nasiať trávu. Detské 
ihrisko je toho času vo výstavbe, 
uvedené miesto je ešte stavenis-

kom a je potrebné počkať s jeho 
využívaním na jeho definitívne 
dokončenie, čo bude v priebehu 
jedného až dvoch týždňov.
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Mesto Spišská Belá dokon-
čilo opravu hrobky dôstojníka 
rakúskej cisárskej armády 
– grófa Petra Rottenburga na 
miestnom cintoríne. Opravu 
hrobky financovalo mesto zo 
svojho rozpočtu. Stavebnú časť 
opravy hrobky zabezpečovala 
firma ZEVA s.r.o. Spišská Belá 
(Ing. Július Zentko) a samotnú 
finálnu úpravu hrobu Juraj Je-
zerčák zo Spišskej Belej. Podľa 
vyjadrenia primátora mesta 
Štefana Bieľaka: “Treba si vážiť 
svoju históriu vrátane histórie 
nášho mesta, nakoľko je to veľ-
mi dôležité pre našu budúcnosť 
– aby sme pamätali a nezabúda-
li. Ide o vzácny vojenský hrob 
z rokov ozbrojeného povstania 
Maďarov v Uhorsku proti cisár-
skej Habsburskej Viedni (1848 - 
1849). Preto je na mieste verejne 
poďakovať Andrejovi Novákovi 
(poslancovi mestského zastupi-
teľstva) za to, že upozornil na 
tú hrobku a zasadil sa za to, 
aby táto hrobka bola vyhlásená 
za pamätihodnosť mesta Spišská 
Belá a že následne sa táto hrobka 
aj opravila a tak zachovala pre 
budúce generácie. V minulosti 
bolo veľa významných hrobiek 

Hrobka dôstojníka rakúskej cisárskej armády – grófa Petra 
Rottenburga je opravená

na našom cintoríne definitívne 
odstránených“.

Po zvážení možnosti opravy 
zdevastovanej hrobky bolo vede-
ním mesta v roku 2017 nakoniec 
rozhodnuté hrobku po rozobratí 
klenby zasypať a hrobové miesto 
primerane upraviť. Zároveň bola 
vyhotovená kamenná tabuľka s 
náhrobným textom z pomníka, 

ktorý sa zachoval v odpise v 
monografii Spišskej Belej od 
Samuela Webera (1892). Tento 
nápis znie:

Peter Rottenburg, Graf von 
Nugent, k. k. Lieutenantun-

dAdjutant des 30. Lin. Inf. Re-
gimentes, Fandam 7. Juli 1849 
denEhren-Tod. Čo v preklade 
znamená: Peter Rottenburg, gróf 
z Nugentu, poručík a pobočník 
30. cisársko-kráľovského pešie-
ho pluku, zomrel dňa 7. júla 1849 
hrdinskou smrťou.

A o akú hrobku ide?  „Na 
belianskom cintoríne v blízkos-
ti starej brány bola donedávna 
nepovšimnutá honosná hrob-
ka, ktorá kedysi mala vysoký 
pomník a kovovú ohradu. V 
sedemdesiatych rokoch 20.sto-
ročia v období, keď sa z cintorí-
na rozkrádali kvalitné pomníky 
našich nemeckých predchodcov, 
ostal z pomníka tejto hrobky len 
travertínový podstavec, neskôr 
zmizla i pôvodná kovová ohra-
da a navyše neznámy vykrádač 
hrobiek zboku prerazil do 
hrobky otvor, cez ktorý sa z čas-
ti nasypala dovnútra odpadová 
sutina a otvor sa prikryl časťou 
pôvodnej kovovej ohrady,“  uvá-
dza Andrej Novák.

V prvé júlové dni (1. – 2. 7. 
2018)  sa uskutočnili tradičné 
a tohto roku aj výnimočné 
jubilejné dvadsiate Kaštieľne 
hry. Podujatie pre verejnosť 
organizovala Slovenská národ-
ná galéria – Kaštieľ Strážky v 
spolupráci s mestom Spišská 
Belá. V rozsiahlom areáli 
anglického parku sa na pódiu 
vystriedali rôzni umelci, ktorí 
návštevníkom ponúkli bohatý 
a rôznorodý kultúrny program 
v tanečnej, speváckej, no najmä 
divadelnej podobe.

Nedeľné popoludnie v 
kaštieli ponúkalo množstvo di-
vadelných predstavení či iných 
programov predovšetkým pre 
detských návštevníkov. Popo-
ludnie slávnostne otvoril Klaun 
Pepele a následne si deti vypoču-
li príbeh o Prešibanom kocúrovi 
v čižmách (Mestské divadlo Ac-
tores, Rožňava), divadelné pred-
stavenie Ahoj pán Sova (Divadlo 
SpozaVoza, Trnava), Červeňkráľ 

Kaštieľne hry oslávili jubilejný 
20. ročník

a Žltovláska (ThaliaTeatro, 
Zvolen) a Zajko Lajko (Divadlo 
Žihadlo, Malacky).

Už tradične sa kreatívnym a 
jedinečným spôsobom zapojili 
do tohto ďalšieho mestského 
podujatia aj naši šikovní dobro-
voľníci z Faceclubu v Cirkusovej 
dedinke. Celý park vďaka nim 
ožil divadlom a cirkusovými 
akrobaciami a postupne sa ma-
lým a veľkým návštevníkom 
predstavili povrazolezec, ak-
robát, silák, žonglér, kúzelník, 
tanečnica, krotiteľ zvierat či 
cirkusový klaun.

Dospelé publikum si tiež 
prišlo na svoje a to v podobe di-
vadelného predstavenia Majster 
a Margaréta (TeatroTatro, Nitra), 
v ktorom sa predstavili sloven-
ské herecké hviezdy ako Lukáš 
Latinák, Róbert Jakab, Marián 
Miezga, Milan Ondrík, Juraj 
Kemka, Zuzana Konečná, Agá-
ta Spišáková a ďalší (Pozri aj: 
www.teatrotatro.sk).

Mesto Spišská Belá stavebne 
upravilo chodník pri starom cin-
toríne pri štátnej ceste 1. triedy 
na ul. SNP na bezbariérový.  Ešte 
donedávna na tomto chodní-
ku cez vysoký cestný obrubník 
sa mali problém dostať mamičky 
s kočiarmi, aj starší ľudia, aj ob-
čania na invalidných vozíkoch, 
dokonca aj samotní cyklisti. Tak 
všetci spomínaní chodili okra-
jom cesty k cintorínu.  K úprave 
tohto chodníka došlo na základe 
podnetu jedného z obyvateľov 
nášho mesta – teda na zákla-
de vášho tipu.  (Poznámka: 
nastriekanie priechodov pre 
chodcov  plánuje Slovenská 
správa ciest urobiť až začiatkom 
augusta – po dopravnej zmene 
križovatky v centre mesta).

V súčasnosti mesto realizuje 
osadenie polopodzemných 
kontajnerov na sídlisku na 
Mierovej ulici a popri tom sta-
vebne upravuje okolitý chodník 
a spevnenú plochu tak, aby boli 
tiež bezbariérové, nakoľko do-
posiaľ museli chodci prekonávať 
niekoľko schodov pri kotolni na 
Mierovej ulici, dokonca v zlom 
technickom stave.

Na základe tiež vášho tipu 

Bezbariérová úprava chodníka
(podnetu) pripravujeme bez-
bariérový prístup aj v budove 
zdravotného strediska v Spiš-
skej Belej – na poschodie k am-
bulanciám lekárov (gynekológ, 
stomatológ, lekár pre dospe-
lých). Dnes sa dá k nim dostať 
z prízemia len po schodoch, čo je 
pre vozičkárov priam nemožné. 
Mesto oslovilo spoločnosti do-
dávajúce hydraulické plošiny 
na schodiská, ktoré sa montujú 
na schodiskové zábradlia. Po 
predložení ponúk ich zvážime 
a po nájdení potrebných finan-
cií by sme chceli osadiť takúto 
schodiskovú plošinu v priebehu 
najbližších 3-4 mesiacov.

Rovnako na základe vášho 
tipu sme oslovili majiteľa bu-
dovy, v ktorej je umiestnená 
Slovenská pošta v našom meste, 
aby zabezpečil bezbariérovosť 
vstupných schodísk tak, aby sa 
do priestorov pošty dostali aj 
mamičky s kočiarmi, či občania 
na invalidných vozíkoch.

Máte tip na to, že by niečo, 
čo je verejne dostupné, malo 
byť zároveň bezbariérové a nie 
je? Zašlite nám váš tip na ad-
resu:  jneupauerova@spisska-
bela.sk.
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Meno a priezvisko:

Kontaktné údaje (telefón alebo e-mail): 

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

Pri príležitosti 755. výro-
čia prvej písomnej zmienky 
o Spišskej Belej sme v mesia-
ci apríl vyhlásili vedomostnú 
súťaž “Poznáš svoje mesto?”, 
vďaka ktorej môžete získať 
mnoho zaujímavých cien 
a v neposlednom rade si pre-
veríte svoje poznatky o našom 
malebnom mestečku…

Otázka za mesiac jún 
znela: Dejiny liehovarníctva 
Spišskej Belej siahajú ďaleko 
do minulých storočí. Zo sí-
diel Provincie XVI spišských 
miest patrila popredná po-
zícia v liehovarníctve práve 
Spišskej Belej, ktorá bola po 
stáročia preslávená široko 
ďaleko za hranicami mesta vý-
robou? Z ponúkaných odpo-
vedí bola správnou možnosť 
A, teda borovičky.

Jedným z najvýznamnejších 
mestských zväzov v stredoeu-
rópskom priestore bola Provin-
cia XVI spišských miest, ktorú 
z bývalých zálohovaných miest 
Poľsku z rokov 1412 – 1772 vy-
tvorila cisárovná Mária Terézia. 
V roku 1778 udelila panovníčka 
mestám provincie (patrila tam aj 
Spišská Belá) slávnostné privilé-
gium. Pre ich ďalší hospodársky 
rozvoj boli dôležité ustanovenia 
článku 13, ktorý im povoľoval 
regálne práva, medzi inými 
„….čapovanie vína, varenie 
a čapovanie piva, pálenie 
a predaj pálenky.“ Na druhej 
strane je potrebné poznamenať, 
že pálenie a predaj pálenky, 
malo v mestách a mestečkách 
provincie stáročnú tradíciu.
Zo sídiel Provincie XVI spiš-
ských miest patrila popredná 

pozícia v liehovarníctve Spišskej 
Belej, ktorá bola po stáročia zná-
ma výrobou borovičky. Hlavnou 
surovinou na jej výrobu sú plo-
dy Borievky obyčajnej (Jalovec 
obyčajný), ktorá sa hojne vysky-
tovala aj na území Spišskej Belej. 
Latinsky sa Borievka obyčajná 
nazýva Juniperuscommunis, 
nemecky GemeinerWachol-
der, v ľudovej reči aj borovec, 
borovička, jadlovec, jalovec. 
V rozličnej spisbe sa možno do-
čítať, že sa v Spišskej Belej bo-
rovička vyrábala od roku 1778.
Uhorský almanach z roku 1778 
(Almanach von Ungarnauf das 
Jahr 1778) z pera lexikografa 
Jána Mateja Korabinského 
(1740-1811), rodáka z Prešova, 
o Spišskej Belej píše: „Die Güte-
des allhiesigen Wacholderbeer 
– Brandweins in der ganzen 

Gegendsehrhoch geschätzet 
(Kvalita tunajšej pálenky z bo-
rievok je veľmi vysoko cene-
ná v celej oblasti).“ Uvedený 
údaj z Uhorského almanachu 
z roku 1778 je prvým nateraz 
známym záznamom o výrobe 
borovičky v Spišskej Belej.

Továreň na likéry
 Kleinberger & syn

Počas stáročí sa výroba 
spišskej borovičky sústreďo-
vala v meštianskych domoch 
Spišskej Belej. Vznik liehova-
rov v meste bol totižto záleži-
tosťou až neskoršieho obdobia. 
Významnú pozíciu v tomto 
smere nadobudla tunajšia to-
váreň na likéry Kleinberger& 
syn, založená v roku 1875.
Medzi významné belianske 
liehovarníctva sa radí aj 
Borovičkáreň Adolf Gabriel, 
Hospodársky liehovar, či 
Greb&Vaverčák.

Pravá Spišsko Belanská 
jadlovcová BOROVIČKA

Lekármi bola v minulosti 
uznaná za výborný ochranný 
nápoj proti nákazlivým cho-
robám, ako tiež aj za účinku-
júci prostriedok pri všetkých 
žalúdočných a črevných 
trápeniach.

„Práve v Spišskej Belej sa 
kotol na pálenku dokázal v do-
mácnostiach udržať najdlhšie, 
tu sa vyrábala známa a obľúbená 
pálenka z borievky – borovička, tu 
vedeli ako priamo alebo nepriamo 
zužitkovať výhody vlastných pro-
duktov, tu sa intenzívne venovali 
chovaniu dobytku a obrábaniu 
pôdy. Darilo sa to o to viac, že 
chlap sa kvôli tomuto obchodu 
nemusel vzďaľovať od svojich 
ostatných činností, keďže tiež 
žena dokázala potrebné práce vy-
konať vskutku celkom dobre.“

 Samuel Weber

Výhercom súťaže za mesiac 
jún sa stala Helena Neupa-
ue rová. Gratulujeme!

Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk
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Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej na svojom 
zasadnutí dňa 28. júna 2018 
rozhodlo podľa § 166 zákona 
SNR č. 180/2014 Z. z. o pod-
mienkach výkonu volebného 
práva, že mestské zastupiteľ-
stvo v Spišskej Belej vo voleb-
nom období 2018 - 2022 bude 
mať 11 poslancov (rovnako ako 
doposiaľ).  

Podľa uvedeného zákona 
vzhľadom na počet obyvateľom 
naše mesto patrí do kategórie 
miest, ktoré môže mať 11 až 
13 poslancov. Je úlohou práve 
mestského zastupiteľstva určiť 
počet poslancov pre nasledu-
júce volebné obdobie. Budúci 
poslanci budú  rovnako volení 
v dvoch volebných obvodoch:

1./ vo volebnom obvode č. 
1 bude volených 10  poslancov 
a tento obvod zahŕňa mesto 
Spišská Belá (okrem mestskej 
časti Strážky)

2./ vo volebnom obvode č. 2 
bude volený 1 poslanec a tento 

V stredu 3. júla 2018 sa v Kež-
marku uskutočnilo zasadnutie 
najvyššieho orgánu slovensko 
-poľského Európskeho zoskupe-
nia územnej spolupráce TATRY 
(EZUS TATRY).  Rokovanie 
viedol predseda Zhromažde-
nia Štefan Bieľak a riaditeľka 
EZUS-u AgnieszkaPyzowska. 
Zhromaždenie EZUS-u tvorené 
so 7 zástupcov poľského Zväzku 
Euroregión TATRY v Nowom-
Targu a 7 zástupcov slovenského 
Združenia Euroregión TATRY 
v Kežmarku vzalo na vedomie 
získanie dotácie z poľského Mi-
nisterstva zahraničných vecí na 
realizáciu projektu zameraného 
na podporu samospráv a jej 
obyvateľov v rámci podpory 
zahraničnej politiky. V rám-
ci tohto projektu sa pripraví aj 

obvod zahŕňa celú mestskú časť 
Strážky.

Zároveň je povinnosťou 
mestského zastupiteľstva určiť 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskor-
ších predpisov rozsah výkonu 
funkcie primátora mesta. Po-
slanci určili, že výkon funkcie 
primátora mesta Spišská Belá 
v novom volebnom období  r. 
2018 – 2022 bude v rozsahu  1,0 
(100 % úväzok), takže rovnako 
ako doposiaľ.

Kandidátnu listinu na pri-
mátora mesta resp. poslanca 
mestského zastupiteľstva treba 
podať najneskôr 60 dní predo 
dňom konania volieb. 

Predseda Národnej rady Slo-
venskej republiky rozhodnutím 
č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby 
do orgánov samosprávy obcí 
a určil deň ich konania na so-
botu 10. novembra 2018.

Kandidátnu listinu je po-
trebné podať osobne najneskôr 

Komunálne voľby 2018
60 dní predo dňom konania 
volieb zapisovateľovi miestnej 
volebnej komisie. Za obecných 
či miestnych poslancov môžu 
byť zvolení obyvatelia obce 
s trvalým pobytom v nej a mu-
sia mať aspoň 18 rokov. Vyšší 
vek, teda 25 rokov, sa vyžaduje 
od kandidátov na starostov 
a primátorov s trvalým poby-
tom v obci.

Voľba je jednokolová. Za 
poslancov zastupiteľstva budú 
zvolení kandidáti, ktorí získajú 
vo volebnom obvode v poradí 
najviac platných hlasov.

Za starostu alebo primátora 
bude zvolený ten kandidát, 
ktorý získa najviac platných 
hlasov. Pri rovnosti hlasov sa 
podľa zákona vykonajú nové 
voľby. Voľby sa konajú od 07.00 
h do 22.00 h.

Právo voliť do orgánov samo-
správy obce má občan Slovenskej 
republiky a cudzinec (ďalej len 
“obyvateľ obce”), ktorý má trva-
lý pobyt v obci a najneskôr v deň 

konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku.  Prekážkou práva voliť je 
zákonom ustanovené obmedze-
nie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia.

Za poslanca obecného za-
stupiteľstva, v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave 
a v meste Košice miestneho za-
stupiteľstva, môže byť zvolený 
obyvateľ obce, ktorý má trvalý 
pobyt v obci v ktorej kandiduje, 
a najneskôr v deň volieb dovŕši 
18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť 
zvolený obyvateľ obce, ktorý 
má trvalý pobyt v obci a naj-
neskôr v deň konania volieb 
dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie 
za úmyselný trestný čin, ak 
odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na 
právne úkony.

Viac informácii na 
www.minv.sk/?volby-oso2018

Zasadalo Zhromaždenie EZUS TATRY
dvojdňová slovensko-poľská 
konferencia v novembri 2018. 
Zároveň EZUS Tatry realizuje 
cezhraničný vzdelávací projekt 
„Cezhraničné centrum vzdelá-
vacia Euroregiónu Tatry“.

Prítomní vzali na vedomie 
informáciu, že projekt, ktorého 
hlavným partnerom (nosite-
ľom) je práve EZUS TATRY 
s názvom „Historicko-kultúrno-
-prírodná cesta okolo Tatier – III. 
etapa“ (výstavba cyklotrasy 
okolo Tatier) v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce INTER-
REG V-A PL-SK 2014 – 2020 bol 
schválený a získal finančnú 
podporu vyše 4 mil. EUR. Jeho 
realizácia sa predpokladá v ro-
koch 2019-2020.
Členovia zhromaždenia 

hovorili aj o novom progra-

movacom období  EÚ pre roky 
2021 – 2027, nakoľko Európska 
komisia koncom mája 2018 pred-
stavila návrh nového rozpočtu 
pre toto obdobie vrátane jeho 
priorít. V tomto novom období 
bude mať aj naďalej významné 
miesto program „Európska 
územná spolupráca (Interreg)“, 
avšak z Politiky súdržnosti 
pôjde do toho programu 2,5 % 
z celkového rozpočtu, čo je me-
nej oproti súčasnému obdobiu 
2014 - 2020 (2,75 %). Naviac aj 
samotný rozpočet nového obdo-
bia bude nižší kvôli vystúpeniu 
Veľkej Británie z EÚ.  Aj úlohou 
EZUS-u bude zabojovať za čo 
najväčší rozpočet pre Program 
cezhraničnej spolupráce, ktorá 
je súčasťou už spomenutej Eu-
rópskej územnej spolupráce, na-
koľko v súčasnom období (2014 
- 2020) z tohto programu išlo 
na cezhraničnú spoluprácu až 
74 % financií z tohto programu, 
ale pre nové obdobie sa navrhuje 
len necelých 52,7 %. A preto by 
sa všetky zainteresované strany 
mali snažiť získať pre budúcu 
cezhraničnú spoluprácu väčšiu 
finančnú podporu.  Čo nás za-
tiaľ rovnako neteší, je návrh EÚ 
(EK), že všetky projekty Interreg 
budú financované max. do výš-

ky 70 % (v súčasnosti 85 %).
Čo vnímame veľmi pozitív-

ne je návrh, že z doterajších 11 
priorít (tematických cieľov) sa 
v nové obdobie 2021 - 2027 zúži 
na 5 hlavných priorít podpory:

1./ inteligentnejšia Eu-
rópa vďaka inovácii, digitalizá-
cii, hospodárskej transformácii 
a podpore malých a stredných 
podnikov;

2./ ekologickejšia bezuhlíko-
vá Európa, čo sa dosiahne im-
plementáciou Parížskej dohody 
a investíciami do transformácie 
energetiky, obnoviteľných 
zdrojov energie a boja proti 
zmene klímy;

3./ prepojenejšia Európa so 
strategickými dopravnými 
a digitálnymi sieťami;

4./ sociálnejšia Európa, ktorá 
bude napĺňať Európsky pilier 
sociálnych práv a podporovať 
kvalitné pracovné miesta, 
vzdelávanie, zručnosti, sociál-
ne začlenenie a rovnaký prístup 
k zdravotnej starostlivosti;

5./ Európa bližšie k obča-
nom – tým, že podporuje stra-
tégie rastu riadené na miestnej 
úrovni a udržateľný rozvoj 
miest v celej EÚ.

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

VÝPOŽIČNÁ DOBA 
mestskej knižnice 

počas letných prázdnin: 
JÚL – AUGUST

Utorok: 8.00  – 17.00 h
Štvrtok: 8.00  – 17.00 h
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Spoločenská kronika 
V JÚNI 2018

• narodili sa: Johana Bohunická, Maximilián Demčík, Gréta 
Dupňáková, Lenka Jadroňová, Lucia Kollárová, Filip Oračko, 
Patrik Žemba.

• navždy nás opustili: Michal Konopeus vo veku 88 rokov, 
Jozef Mirga vo veku 58 rokov, Anna Monkovávo veku 84 rokov, 
Vladimír Roth vo veku 57 rokov, Pavol Siskavo veku 56 rokov, 
Darina Šperková vo veku 72 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Ján Štefaniak – 94 rokov, Pavol 
Košč – 91 rokov, Jolana Frindtová – 90 rokov, Margita Adamičko-
vá – 85 rokov, Margita Boronová – 85 rokov, Ladislav Boháč – 70 
rokov, Mária Kovalčíková – 70 rokov, Alžbeta Lechová– 70 rokov, 
Emil Molčany– 70 rokov, Ing. Ján Pitoňák – 70 rokov.

Tak ako mladým záleží na tomto meste, tak aj nám záleží na 
mladých a ich potrebách. Ak máš od 13 do 30 rokov a chceš priniesť 
zmenu, vyplň tento dotazník, ktorý nám odpovie na otázky v dôle-
žitých oblastiach života mladého človeka. Možno sa Spišská Belá zdá 
malým mestom, ale dejú sa tú veľké veci. Buď toho súčasťou.

Dotazník je anonymný a výsledky si budete môcť pozrieť na 
konci augusta spolu s novou stratégiou pre mladých, ktorá vzíde 
práve z vašich odpovedí. Ďakujeme za každý názor. 

Tím mladých pre mladých
DOTAZNÍK NÁJDEŠ SEM: www.survio.com/survey/d/

mladispisskabela

Výzva pre mladých – Povedz(,) 
čo potrebuješ!

Dňa 15. 6. bolo pre deti mater-
skej školy II. a III. triedy pripra-
vené prekvapenie. Pani učiteľka 
Bc. Miška Mruková pozvala na 
besedu uja rybára Jakuba Len-
kavského. Deti netajili prekva-
penie a tejto návšteve sa veľmi 
potešili. Rozprávanie o rybách, 
živote vo vode a pri vode bolo 
veľmi zaujímavé a deti počúvali 
s veľkým záujmom. v prezentácii 
deti videli ryby, ktoré žijú v sto-
jatých vodách ale aj potokoch. 
Dozvedeli sa, ktoré ryby sú 
dravé a aj to, že šťuka má až 600 
zubov. Mohli si pozrieť udice, 
háčiky, rôzne plastové a gumené 
návnady, rybárske vlasy. Aj taký, 
ktorý sa vo vode krásne rozpustil. 
A aby nerozprával iba ujo rybár, 

Beseda s rybárom
deti mu povedali báseň o rybke 
beličke a o udici a šťuke. Deti sa 
dozvedeli o pravidlách chytania 
rýb aj to aké je rybie mäso zdravé. 
Po tom dostali priestor deti, kto-
ré dávali otázky ujovi rybárovi: 
„Koľko stojí udica? Môžem byť 
aj ja rybár? Akú veľkú rybu ste 
chytili? Nebojíte sa chytať aj ve-
čer?“ Otázky nemali konca kraja. 
Na záver deti dostali od uja ry-
bára maľovanku ryby, ktorej 
bolo potrebné dokresliť šupiny 
a rybu vymaľovať. Táto beseda 
bola príjemným spestrením 
oboznamovania sa so životom 
zvierat vo vode. 
Ďakujeme a tešíme sa na ďal-

šiu Vašu návštevu.
Pani učiteľka Šimoňáková

Príroda je naša matka. Je krás-
na, nádherná a veľmi dôležitá. 
Prečo ju však človek bezohľad-
ne ničí svojím správaním a tým 
znečisťuje životné prostredie? 

Potreba kvalitného mest-
ského životného prostredia je 
všeobecne uznávaná a žiadaná. 
Mesto Spišská Belá patrí medzi 
mestá, ktoré si uvedomujú váž-
nosť situácie, cítia zodpovednosť 
za svoje rozhodnutia a majú 
záujem problémy životného 
prostredia riešiť a tým neustále 
zlepšovať kvalitu života svojím 
obyvateľom.

Prostredníctvom projektu 
„Na našom meste nám záleží“ 
sa aj naši žiaci aktívne zapojili 

Čistenie belianskeho potoka
do environmentálnych aktivít, 
ktoré boli zamerané na ochranu 
prírody a životného prostredia. 
Jednou z takýchto aktivít bolo 
čistenie belianskeho potoka, 
jeho brehov a blízkeho okolie 
potoka. Prostredníctvom tejto 
akcie sme chceli u žiakov vzbudiť 
záujem o prírodu, rozvíjať envi-
ronmentálne cítenie a zároveň 
poukázať a vyzdvihnúť to, že 
životné prostredie je mnohokrát 
veľmi znečistené a že nám to 
nie je ľahostajné. Pretože aj keď 
príroda je veľmi silná, nie vždy 
si vie poradiť s tým, čo my ľudia 
napáchame.

Mgr. Lucia Pardusová
ŠZŠ Spišská Belá

V dňoch 4. - 6. júna sa rodiny 
našich žiakov na tri dni stali hos-
ťovskými rodinami pre žiakov 
z nemeckého partnerského mes-
ta Brück. Štyri dievčatá a traja 
chlapci sa tak zúčastnili prvého 
výmenného pobytu na Sloven-
sku. Po krátkych rozpačitých 
pohľadoch a zoznamovacích 
aktivitách vzájomné sympatie 
rozhodli.  Paulína Halčínová 
ubytovala Marie-Christine, 
LaraLaufová (Ernes)Tinu, Sofia 
ScholtzováJosephine a Jessicu, 
Adrián MiklasLeona, Lukáš Pa-
jerFarhada a Samuel Šimkulák-
Kennyho. Skupinku tínedžerov 
sprevádzali učiteľ nemeckého ja-
zyka pán StefanWiesensee a pán 
JensAhrendt, učiteľ matematiky 
a telesnej výchovy. V pondelok 
dopoludnia mali obe strany 
príležitosť bližšie sa spoznať pri 
vytváraní erbu mesta Brück a pri 
volejbale dievčat. Po futbalovom 
a florbalovom priateľskom zápa-
se chlapcov spolu s nemeckými 
učiteľmi a naším pánom uči-
teľom Dobešom sa akákoľvek 
hanblivosť vytratila.

Druhý deň sa naši nemeckí 

Výmenný pobyt žiakov 
z Brücku

hostia zoznamovali s Belian-
skymi Tatrami, vyšli  na chatu 
Plesnivec a popoludní absol-
vovali 874 schodov v Belianskej 
jaskyni. Aj napriek úctyhod-
nému športovému výkonu 
nemeckým kamarátom zostalo 
dostatok energie na večernú 
konverzáciu v rodinách.

Posledný slnečný deň sme 
si spoločne vychutnali na Sta-
roľubovnianskom hrade. Sú-
časťou prehliadky, samozrejme 
v nemeckom jazyku, bolo aj 
vystúpenie sokoliarov zo Štiav-
nických Baní.

Krátky, ale na zážitky a no-
vé skúsenosti veľmi bohatý 
výmenný pobyt ukončilo 13 
kamarátov spoločnými hrami 
a búrlivou rozlúčkou na auto-
busovej zastávke v Spišskej Be-
lej. Poďakovanie patrí vedeniu 
ZŠ J. M. Petzvala za ústretovosť 
a zriaďovateľovi za finančnú 
podporu. Osobitné poďakova-
nie patrí hosťovským rodinám 
za poskytnutie komfortu a vy-
tvorenie pocitu domova našim 
hosťom.

Mgr. Zuzana Tyborová

Hudba je maľbou, na ktorú 
sa pozeráme ušami a je jedným 
z najlepších prostriedkov k pre-
budeniu citov. Prostredníctvom 
hudby a tanca môžeme vyjadriť 
svoje pocity a emócie. Hudba 
je dôležitou súčasťou každé-
ho z nás a sprevádza nás na 
každom kroku. Je aj dôležitou 
zložkou vo výchovno-vzde-
lávacom procese u žiakov so 
zdravotným znevýhodnením. 
Pomocou hudby, spevu a tanca 
sa rozvíja osobnosť týchto detí 
a je veľmi dôležité rozvíjať 
u nich spevácky a tanečný 
potenciál. 

Ukážku hudobných a ta-
nečných výkonov sme mali 

Vyšehradský slávik IV. 
spevácka súťaž

možnosť prezentovať na 
významnej speváckej súťaži 
Vyšehradský slávik IV., ktorá 
sa konala v Poľskej republike 
v meste NowySacz v špeci-
álnom edukačnom stredisku 
Márii Grzegorzewskiej. Naši 
žiaci svoj talent predviedli 
v štyroch hudobných ukážkach, 
ktoré si pripravili pod vedením 
učiteľky Mgr. Miroslavy Černá-
kovej a pedagogickej asistent-
ky Ivany Oravcovej. V súťaži 
sme sa umiestnili na krásnom 
druhom mieste. Umiestnenie 
nás veľmi teší a je výsledkom 
práce a usilovnosti všetkých 
zúčastnených. Ivana Oravcová

ŠZŠ Spišská Belá
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V stredu 13. júna 2018  sa de-
viataci a vybraní žiaci siedmeho 
a ôsmeho ročníka pod vedením 
pedagógov Mgr. Silvie Lorenčí-
kovej, RNDr. Emila Valeka, PhD 
a Dr. Juraja Tomečka zúčastnili 
exkurzie do Serede a Bratislavy.  

V Seredi sme navštívili 
priestory Múzea holokaustu, 
ktoré predstavuje autentické 
miesto viažuce sa k tragickému 
obdobiu riešenia židovskej otáz-
ky na Slovensku počas druhej 
svetovej vojny. V múzeu sú 
vystavené dobové dokumenty, 
fotografie a predmety súvisiace 
s prenasledovaním Židov na 
území Slovenska. Po prehliadke 
nasledoval presun do Bratislavy, 
kde sme si spoločne prezreli his-

Exkurzia v duchu parlamentarizmu a rasovej znášanlivosti
torické časti Starého mesta a pre-
sunuli sa k budove NR SR. 

Mali sme šťastie, že práve 
v čase našej prehliadky vystúpil 
v parlamente pán prezident Kis-
ka so správou o stave republiky. 
Pri tejto príležitosti boli v parla-
mente prítomní nielen takmer 
všetci poslanci, ale aj predseda 
vlády a ministri. Žiaci mali zá-
žitok, že mohli vidieť najvyšších 
štátnych predstaviteľov. 

Vďaka veľmi milej a ochotnej 
pracovníčke parlamentu sme si 
mohli prezrieť priestory parla-
mentu a vypočuť veľmi pútavý 
výklad o histórii parlamenta-
rizmu na Slovensku. Sprievod-
kyňa najviac vyzdvihla prínos 
osobnosti J.M. Hurbana a M. 

R. Štefánika. Informovala nás 
o vývoji štátnych symbolov, ako 
aj o prvej vlajke zo štúrovských 
čias.  Po prezretí symbolov a 
krásnych obrazov maľovaných 
na orechovom dreve od malia-
ra Albína  Brunovského sme sa 
presunuli na balkón zasadacej 
sály parlamentu. Tam sme mali 
možnosť chvíľu sledovať roko-
vanie NR SR. Následne medzi 
nás zavítal poslanec NR SR Ing. 
Martin Fecko, ktorý nás odvie-
dol do miestnosti výboru NR 
SR pre pôdohospodárstvo a ži-
votné prostredie. Oboznámil nás 
s fungovaním výboru národnej 
rady, prácou poslanca a inými 
zaujímavosťami z prostredia 
parlamentu. Následne sme 

sa presunuli do blízkej parla-
mentnej reštaurácie, kde sme 
si dali v prítomnosti niektorých 
politikov chutný obed. Domov 
sme sa vrátili neskoro večer, no 
plný dojmov a zážitkov. Veríme, 
že sme touto exkurziou vštiepili 
žiakom prvky demokracie, par-
lamentarizmu a rasovej zná-
šanlivosti. Odteraz pravidelne 
každý rok žiaci 9. ročníka budú 
absolvovať takéto a podobné 
exkurzie, ktoré budú zamera-
né na získavanie objektívnych 
informácií  zo súčasnosti a z 
nedávnej minulosti. Na finanč-
ných nákladoch  týchto exkurzií 
(doprava a vstupné)  sa budú 
podieľať mesto a škola.

Dr. Juraj Tomeček

31. máj je vyhlásený Svetovou 
zdravotníckou organizáciou za 
Svetový deň bez tabaku. Tento 
rok sa niesol pod heslom „Fajče-
nie rozbije srdce“. Aj naša škola 
sa v tento deň venovala rôznym 
aktivitám s cieľom informovať 
žiakov o nepriaznivých zdra-
votných následkoch fajčenia v 
každom veku a chrániť najmä 
deti a mládež pred aktívnym, 
ale aj pasívnym fajčením.

Tento deň sme odštartovali 

Fajčenie rozbije srdce
školskou rozhlasovou reláciou, 
ktorou sme chceli poukázať 
na škodlivosť tabaku pre naše 
srdce a iné kardiovaskulárne 
ochorenia, ktoré sú jednou z 
hlavných príčin úmrtí vo svete. 
Odvážlivci prečítali poučné 
básničky do školského rozhlasu, 
ktoré si vypočuli aj ostatní žiaci. 
Ďalšou aktivitou bola inte-

raktívna prednáška pre žiakov 
II. stupňa. Prednáška bola spo-
jená aj s besedou o závislosti od 

tabaku, ktorá je dnes najrozšíre-
nejšou a najsilnejšou závislosťou 
na svete. Súčasťou Svetového dňa 
bez tabaku bola aktivita ,,Nefaj-
či a hraj“. Pod týmto názvom sa 
ukrýval už 11. ročníku turnaja 
v stolnom tenise v spolupráci 
s  DD v Spišskej Belej. 

Súťažilo sa v dvoch kategóri-
ách deti a dospelí. Pre všetkých 
zúčastnených čakalo občerstve-
nie a na výhercov vecné ceny 
a diplomy. Súťaž pripravila 

a organizovala Mgr. Miroslava 
Černáková a určite sa jej touto 
aktivitou podarilo poukázať na 
význam zmysluplného trávenia 
voľného času.

Veríme, že tabak a cigarety 
sa nestanú samozrejmosťou 
v živote našich žiakov, ale práve 
naopak, že ich budú považovať 
za hrozbu pre svoje zdravie 
a zdravie svojich blízkych. 

Mgr. Edita Modlová
ŠZŠ Spišská Belá

Medzinárodný deň detí je 
sviatok detí, ktorý sa oslavuje 
v mnohých krajinách sveta. Keď 
sa opýtate detí, čo by chceli na 
MDD, vo väčšine prípadov to 
skončí pri nakupovaní nejakých 
darčekov. Príležitostí pre hmot-
ný darček je po celý rok viac než 
dosť. Stále však platí, že pre deti 
je meradlom rodičovskej lásky 
náš čas či naša pozornosť a  nie 
nakupovanie darčekov. Kontrol-
ná otázka pre nás samých môže 
byť, čo si my z našich vlastných 
osláv pamätáme viac. Konkrét-
ny dar alebo atmosféru, zábavu, 
ľudí? U väčšiny by pravdepodob-
ne vyhrala atmosféra a vzťahy. 
Tie si v srdci dokážeme uchovať 
oveľa dlhšie. Deti sú často obra-
zom nás dospelých. V ich du-
šiach ako v malých zrkadlách sa 
odrážajú naše hodnoty, postoje, 
radosti či smútok.  Sú to tvárne 
bytosti, ktoré s obdivom hľadia 
na náš každý krok a veria, že 
to, čo urobíme, je len správne. 

Divadelné predstavenie Cirkus Pinka pri príležitosti MDD
Spoločné zážitky si deti navždy 
zapamätajú a spomienky na ne 
budú aj v dospelom veku robiť 
ich svet krajší. Je veľmi pekným 
zvykom aj na našej škole veno-
vať v tento deň žiakom zážitok, 
ktorý obohatí  ich  srdiečka, vy-
čarí úsmev na tváričkách a doj-
my z tohto zážitku pretrvajú . 
Tento rok sme pozvali bábkové 
divadlo spod Spišského hradu 
s inscenáciou „Cirkus Pinka“, 
aby sme spoločne oslávili MDD. 
Jednalo sa o dojímavý príbeh 
akrobatky Pinky o tom, aké te-
nučké je lano medzi úspechom 
a neúspechom. Nazreli sme 
spolu pod šapitó očami starej 
klaunky. Ukázala nám nielen 
pozlátko zábavy a smiechu, ale 
aj tvrdej driny akrobatky Pinky 
v čase, keď tam nie sú diváci. 
Deti príbeh zaujal, očami hltali 
krásne bábky a celý dej na ja-
visku. Výkon autorky a hlavnej 
predstaviteľky pani Ivy Liptá-
kovej bol exelentný, čo ocenili 

všetky deti v kinosále smiechom 
a potleskom. Pozitívne emócie 
boli tým najlepším meradlom 
záujmu detí z rozprávkového 
príbehu. Môžeme zaželať nielen 

naším deťom, žiakom našej školy, 
ale všetkým deťom, krásny me-
dzinárodný deň detí.

Mgr. Lýdia Žingorová
           ŠZŠ Spišská Belá

Dňa 30. mája ZUŠ – hudob-
ný odbor privítala deti z MŠ 
– predškolákov vo svojich 
priestoroch.

Deti sa rozdelili do skupín 
a prechádzali za doprovodu p. 
učiteliek a mladých hudobných 
talentov jednotlivými triedami. 
Postupne sa oboznamovali 
s jednotlivými hud. nástrojmi 
ako aj  s odborom spevu a tan-
ca. Niektoré hud. nástroje deti 
poznali, ale tu mali možnosť ich 
vidieť nielen na obrázku, ale ich 
aj počuť a možnosť si na niekto-
rých aj zahrať. Deti boli aktívne 
a pekne spolupracovali s peda-
gógmi ZUŠ. Spolu si zaspievali, 
zatancovali a naučili sa veľa 

Poďme spolu poznávať hudbu
nového hravou formou, ktorá je 
deťom tak blízka. Svedčili o tom 
aj niektoré výroky detí: ,,to je 
bomba“ –(hra na gitare), „jéj to je 
krása“ (hra na flaute), „aj ja sem 
budem chodiť“ a mnoho ďalších. 
Na záver deťom p. učiteľka ZUŠ 
rozdala omaľovánky, v ktorých 
bola aj informácia o blížiacom 
sa zápise do ZUŠ. Verím, že po 
tomto zážitku bude mať v budú-
com šk. roku ZUŠ veľa nových, 
malých, hudobných talentov. 
Poďakovanie patrí aj p. riadi-
teľke, ktorá akciu zabezpečila 
a škôlkárov pozvala.
Ďakujú deti a pani učiteľky 

materskej školy.
p. uč. Šimoňáková
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V sobotu 23. júna 2018 sa konal v mestskej časti Strážky (areál pri 
futbalovom ihrisku) už piaty ročník najdrsnejšieho a najextrémnej-
šieho podujatia v Kežmarskom okrese. Tohtoročných rekordných 
takmer 500 súťažiacich, mužov, žien i tímov, si prišlo zmerať svoje 
sily na 33 náročných prekážkach, ktoré viedli cez trať dlhú cca 5 km. 
Podujatie odštartovala detská verzia súťaže, ktorej sa zúčastnilo 38 
detí. Potom už prišli na rad tí odolnejší, zdatnejší, vytrvalejší a ad-
renalín zbožňujúci. Z takmer päťstovky v extrémnych podmienkach 
bojujúcich súťažiacich napokon vzišli víťazi:
Muži:

1. miesto – Miroslav Jurčo/35:56.900 (celkový čas zdolania trate)
2. miesto – Dominik Gahura/36:50.900
3. miesto – Miroslav Lukáč/37:10.620

Ženy:
1. miesto – Denisa Blažková/48:45.230

Počet súťažiacich na čoraz obľúbenejšom Jánskom blate stúpol
2.  miesto – Jarmila Leščinská/51:40.860
3.  miesto – Monika Mašlejova/52:28.680

Tímy:
1. miesto – Raiffeisen/40:52.992 (spriemerovaný celkový čas tímu)
Členovia – Viktor Olšavský, Ľubomír Potok, Boris Oravec, Ján Baláž
2. miesto – Ocko Team/44:33.557
Členovia – Miloš Nemý, Adrian Urda, Oliver Urda, Kika Urdová
3. miesto – Goral Gym/45:09.733
Členovia – Jozef Kolodzej, Ľubomír Rusná, Andrej Kandráč

Dorast:
1.  miesto – Martin Dlugouský/43:17.270
2.  miesto – Daniel Imrich/47:37.080
3.  miesto – Oliver Vrabel/48:38.450

Deti:
1.  miesto – Patrik Vaverčák/20:39.850
2.  miesto – Bruno Mick/22:08.170
3.  miesto – Juraj Käteleš/23:03.370
Na Jánskom blate nechýbalo ani dostatok občerstvenia, atrakcií 

a sprievodných akcií a tak si na svoje prišli aj nesúťažiaci. Počas 
programu ste si mohli vychutnať bubnovú šou i hudobné vystú-
penia, ako aj obrovskú niekoľkometrovú jánsku vatru. Úspešné 
tohtoročné Jánske blato napokon ukončila zábava o ktorú sa po-
staral DJ Maroš.

Spišská Belá sa môže pochváliť ďalším mimoriadne vydareným 
podujatím zo série tohtoročných akcií na otvorenom priestranstve 
na svojej pôde. Teší nás, že obrovským dielom k tomuto úspechu 
prispievajú návštevníci týchto akcií, ktorých každoročne pribúda. 
Dostávame mnoho pozitívnych ohlasov a to je našou motiváciou, 
aby sme pokračovali v organizovaní týchto akcií aj naďalej.

Kompletné výsledky nájdete na www.spisskabela.sk.

Belianski hokejbalisti U12 si po aprílovom titule Majstrov Sloven-
ska pripisujú na svoje konto ďalší vynikajúci úspech a opätovne po-
tvrdili, že patria k najlepším na Slovensku! Na Slovenskom pohári, 
ktorý je známy aj ako Mamut Cup, si 15. – 17. júna 2018 v Devínskej 
Novej Vsi vybojovala kategória U12 striebro. Okrem 2. miesta si naši 
hráči odniesli aj ocenenia pre jednotlivcov – najlepším brankárom 
sa stal Martinko Sebastián a najlepším obrancom SemančíkSimon.
“Ďakujem, že môžem pracovať s tak šikovnými deťmi a som hrdý na 
ich prácu, ktorú dokázali zúročiť na turnaji. Chcem sa poďakovať aj 
vedúcemu družstva Jánovi Plučinskému a všetkým, ktorí pomohli 
túto akciu zorganizovať. Samozrejme patrí veľká vďaka rodičom za 
podporu,” bilancuje tréner Patrik Vaverčák.

GRATULUJEME a ĎAKUJEME za vynikajúcu reprezentáciu 
mesta!

Výsledky
MŠK Spišská Belá – HBC Iepurii DNV 1:0 (0:0, 1:0). Gól: Se-

mančík
HBK Iskra Banská Bystrica – MŠK Spišská Belá 0:5 (0:0, 0:5). 

Góly: Duľa 2, Semančík, Frankovský, Baláž
MŠK Spišská Belá – HBK Žochári Topoľčany 1:2 (1:1, 0:1). Góly: 

Duľa – Ševčík, Koiš
L2 Hockey Gajary Flames – MŠK Spišská Belá 1:3 (1:1, 0:2). 

Góly: Obušek – Semančík, Saxa, Duľa
SEMIFINÁLE
HBK Kometa Vrútky – MŠK Spišská Belá 0:2 (0:1, 0:1). Góly: 

Duľa 2
FINÁLE
MŠK Spišská Belá – ŠK Rebels 91 Topoľčany 1:2 (1:2, 0:0)

Góly: Semančík – Filipeje, Škorec

Striebro pre hokejbalistov U12 
na Mamut Cup-e

Voľba povolania je v živo-
te každého žiaka dôležitým 
rozhodnutím, pretože z toho 
vyplýva jeho budúca sociálna 
pozícia, spoločenská prestíž 
a prevažujúci životný štýl, spo-
jený  s preferenciou určitých 
životných hodnôt, záujmov 
a smerovaní. Je to výber urči-
tej životnej dráhy, v ktorej sa 
odrážajú charakteristické rysy 
jednotlivca a jeho typické osob-
nostné vlastnosti.

Dňa 8. 6. 2018 sa žiaci I. a II. 
stupňa zúčastnili 6. ročníka 
Festivalu študentského remes-
la, ktorý organizuje Súkromná 

Festival študentského remesla
stredná odborná škola a Súk-
romné stredné odborné učilište 
v Kežmarku. Festival, jeho sprie-
vodné aktivity, súťaže stredných 
škôl a celý kultúrny program sa 
niesli v historickom duchu 
neskorej renesancie a skorého 
baroka. 

Prostredníctvom tejto akcie 
sa žiaci oboznámili s jednotli-
vými učebnými odbormi, ktoré 
môžu byť nápomocné v otáz-
kach rozhodovania a voľby ich 
budúceho povolania.

PaedDr. Ivana Urbaňáková, 
Mgr. Milena Burdíčková

ŠZŠ Spišská Belá

30. júna sa na futbalovom šta-
dióne v Spišskej Belej uskutoč-
nil už po druhý krát futbalový 
turnaj amatérskych družstiev v 
blate Swamp Bela cup. 

Turnaja sa zúčastnili štyri 
družstvá – BrokenArow, Šakov-
ci, Prayrfor India, Kozoeby. “Ve-
rím, že si všetci odniesli kopec 
dobrých zážitkov. Aj napriek 
tomu, že počasie nebolo celkom 
ideálne, teší ma, že sa našli 
odvážlivci, ktorí si prišli zasú-

Swamp Bela cup 2018
ťažiť. Týmto sa chcem zároveň 
poďakovať všetkým, ktorí mi 
pri organizácii pomohli, najmä 
spoluorganizátorke Zuzane 
Suchanovskej a taktiež Mestu 
Spišská Belá,” bilancuje podu-
jatie jeho organizátor František 
Vilga.

Výsledky:
1. miesto: Broken Arow
2. miesto: Šakovci
3. miesto: Kozoeby
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Počas dní 15. 6. - 17. 6. 2018 sa konal v českej Plzni medzinárod-
ný turnaj, v ktorom si zmerali sily družstva v kategórii U15 a U17.
Spišská Belá priviezla do Plzne 14-ročných chlapcov doplnených o 
troch 15-ročných a smelo šla konfrontovať náš hokejbal na najlep-
šom mládežníckom turnaji v strednej Európe Pilsen Cup U15. 

Družina okolo trénera Miroslava Burdíčka už mala z pred-
chádzajúcich rokov kontakt s českým hokejbalom, či na mlá-
dežníckom turnaji spred roka z Plzni či Prahy ale aj so Severo-
-moravskou úniou, ktorá nás pred rokom evidovala v súťaži.
V prvom dni si MŠK Spišská Belá poradila najprv s nemeckým 
družstvom 1.EV Weiden. Vo večernom zápase sa odohral pre Spiš-
skú Belú ,,zápas turnaja,, proti kanadskému družstvu West Coast 
Expres, niekoľkonásobným víťazom Pilsen Cup, družstvu tvore-
ného často z reprezentantov Kanady. Zápas sme vyhrali 5:3 (strely 
na bránu 27:28) a stali sme sa čiernym koňom turnaja. V sobotu nás 
čakali dva zápasy. Švajčiarsky majster SHC Belpa 1107 prehral so 
slovenským 5:0 a večer Česká reprezentácia prehrala s Beľanmi 0:2.
Lákadlom nedeľného dňa bol prvý duel medzi Plzňou a Spiš-
skou Belou, pretože už bolo isté, že obidva družstvá sa večer 
stretnú ešte vo finále. V “infarktovom zápase” Spišská Belá 
vyhrávala už 5:0 pričom domáci tím vyrovnal na konečných 
5:5. Beľania boli paradoxne počas celého zápasu lepším druž-
stvom ale domácim vychádzali doslova smrteľné brejky. Vo 
Finále hrala Spišská Belá proti HBC Plzeň už disciplinovanejší 
hokejbal, hlavne sa hráči rýchlejšie vracali do obranného pásma. 
Spišská Belá jednoznačne porazila domácich na strely 27:11 a 
výsledkom 5:1 sme si domov odviezli krásny pohár s veľkým 
pocitom hrdosti. Po Majstrovskom titule v Slovenskej extralige 
a víťazstve na Slovenskom pohári určite ďalší krásny úspech.
Finálový zápas sa vysielal online cez www.tvcom.cz. Zápas je 
možné si pozrieť aj zo záznamu. Jednotlivé zápasy a údaje z nich 
sa dajú pozrieť na www.hbcplzen.cz.

Spokojný je aj tréner tímu: „Chlapci ukázali veľké srdiečko počas 
všetkých zápasov, hrali disciplinovane za čo si ich chválim. Ešte však 
netreba ďakovať hráčom za sezónu. Čaká nás na tréningoch ešte 
práca, pretože do konca sezóny ešte 8 chlapcov čakajú reprezentačné 
kempy, mňa ako trénera ďalšie povinnosti pri reprezentačnom druž-
stve Slovenska U16 a príprave na Svetový pohár – asistent trénera 
SVK U16. Sám som zvedavý koľko presne Beľanov sa dostane do 
Slovenských reprezentácií do 14 či 16 rokov. Po najbližšom víkende 
budeme vedieť presný menoslov hráčov.”

Konečná tabuľka U15 po základnej skupine:

 1.  MŠK Spišská Belá   4  1  0  27:8  13b
 2.  HBC Plzeň   3  2  0  18:10  11b
 3.  West Coast Express   2  2  1  27:10  8b
 4.  Česká republika U14   2  1  2  23:11  7b
 5.  SHC Belpa 1107   1  0  4  5:24  3b
 6.  EV Weiden   0  0  5  4:41  0b

o 5. miesto: SHC Belpa 1107 – 1. EV Weiden 3:2 ss
o 3. miesto: West Coast Express – Česko U14 5:1
Finále: MŠK Spišská Belá – HBC Plzeň 5:1
All-stars team:
Timotej Knapík (Spišská Belá) – Tomáš Kalivoda (Česko U14), 

Tomáš Nádraský (HBC Plzeň) – DevonRai (West Coast Express), 
Lukáš Banýr (HBC Plzeň), Denis Kuchta (Spišská Belá).

Za najlepšieho hráča MŠK Spišská Belá bol vyhlásený Maroš 
Mešár.

Súpiska Spišskej Belej: Knapík Timotej, Pavlikovič 
Marko, Kuchta Denis, Knapík Peter, Mešár Filip, Burdíček 
Kristián, Kubis Adrián, Bočkai Timotej, Kiska Sebastián, 
Krupjak Dominik, Kostka Peter, Novajovský Dávid, Pajer Lu-
káš, Vaverčák Maroš, Kubis Lukáš, Mešár Maroš, Grich Ján,
tréner: Mgr. Miroslav Burdíček, rodičia ktorí pomohli na turnaji: 
Kostka Dušan, Kiska Jaro, Novajovský Peter, Kubis Kamil, Bur-
díčková Milena                 Mgr. M. Burdíček

Mimoriadny úspech hokejbalistov U15! Po víťazstve v extralige 
i Mamut cup-e, výhra aj na medzinárodnom turnaji v ČR

MŠK Slavoj Spišská Belá (futbalový klub) 17. júna 2018 odo-
hral posledný súťažný zápas v ligovej futbalovej sezóne 2017/
2018.  Rozhodne asi najviac potešili starší žiaci, ktorí sa stali víťazmi 
2. ligy VsFZ – skupiny C. 

Najlepším strelcom v tejto lige sa stal Dušan Džurňák so 45 
gólmi. Mužstvo hralo v nasledovnom zložení: Teodor Šatala, Alex 
Hangurbadžo, Adam Majerčák, Matej Zemianek, AndresKrišák, 
Gabriel Strakula, Timotej Zavadský, Dušan Džurňák, Jakub Šebest, 
Marek Sedlačko, Matúš Želonka, Erik Pisarčík, Dominik Vranovský, 
Valentín Hangurbadžo, Alan Simonis, Maximilián Strišovský, Oliver 
Želonka, Dávid Jurčák a realizačný tím: tréner Peter Tomas, asis-
tenti trénera Martin Strakula a Martin Zemianek, vedúci mužstva 
Martin Kuraj.  Počas futbalového zápasu mužov MŠK Spišská Belá 
– Olcnava v sobotu 16. júna primátor mesta a prezident MŠK Štefan 
Bieľak a manažér futbalového klubu Marcel Novoroľník odovzdali 

Ukončenie futbalovej sezóny - starší žiaci víťazmi 2. ligy
starším žiakom medaily, pohár pre víťaza 2. ligy a vecné ceny (od 
mesta). Chalanom GRATULUJEME!

Ale poďakovanie patrí všetkým hráčom, funkcionárom, fanú-
šikom za priazeň a sponzorom za podporu počas práve skončenej 
futbalovej sezóny 2017/2018. ĎAKUJEME!

Konečné poradie mužstiev MŠK Slavoj Spišská Belá 
vo futbalovej sezóne 2017/2018:

• Muži A – 5. liga VsFZ (skupina podtatranská) 4. miesto
• Muži B – 6. liga PFZ 7. miesto
• Starší dorast – 2. liga VsFZ 14. miesto
• Mladší dorast  – 2. liga VsFZ 11. miesto
• Starší žiaci  – 2. liga VsFZ (skupina C) 1. miesto
• Mladší žiaci  – 2. liga VsFZ (skupina C) 7. miesto
• Predprípravka a Prípravka U10 a U11  (hrajú len turnajový spôsob)
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• Pedagógovia ZUŠ Michal Paľko a Alena Zreľaková pripravili so žiakmi 
školy folklórny koncert, ktorý sa dočkal vynikajúcej odozvy od publika.

• Na slávnostnej akadémii ZUŠ odovzdal primátor Štefan Bieľak certifikát 
o udelení čestného názvu školy riaditeľke ZUŠ Zuzane Kosturko.

• Beľania odohrali v poľskom Ožarowe priateľsky futbalový zápas medzi 
starými pánmi Spišskej Belej a Ožarowa.

• Starší žiaci MŠK Slavoj Sp. Belá sa stali víťazmi 2. ligy VsFZ – skupiny C.

• Zamestnanci Lesov mesta Spišská Belá si počas osláv Dní mesta pripo-
menuli svoje 25- ročné jubileum.

• Na futbalovom štadióne v Spišskej Belej uskutočnil už po druhý krát 
futbalový turnaj amatérskych družstiev v blate Swamp Bela cup.
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Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk


