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Výsledky volieb do orgánov
Prešovského samosprávneho kraja - 4. november 2017
PREDSEDA
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
1.) Milan Majerský
72 366 hlasov
2.) Peter Chudík
54 914 hlasov
Výsledky ďalších kandidátov sú na: Účasť na Slovensku:
www.volbysr.sk/sk/data02p.html Účasť v Prešovskom kraji:
Účasť v okrese Kežmarok:
Účasť v mesta Spišská Belá:
ZVOLENÍ POSLANCI ZASTUPITEĽSTVA PSK
ZA OKRES KEŽMAROK
1.) Štefan Bieľak
5 846 hlasov
2.) Ján Ferenčák
3 564 hlasov
3.) Pavel Hudáček
3 485 hlasov
4.) Pavol Slovík
3 437 hlasov
5.) Ján Hencel
2 952 hlasov
Výsledky ďalších kandidátov sú na:
www.volbysr.sk/sk/data03p.html
Aj touto formou sa chceme

POĎAKOVAŤ VŠETKÝM VOLIČOM,
ktorí prišli 4. novembra voliť a tým prejavili svoju
zodpovednosť a záujem o svoje mesto, okres či región.
Volebná účasť v našom meste bola vyššia ako bol
krajský či celoslovenský priemer. ĎAKUJEME!

29,95 %
29,40 %
26,33 %
33,15 %

Výsledky volieb za mesto Spišská Belá:
Voľba predsedu PSK
1.) Milan Majerský
756 hlasov
2.) Peter Chudík
480 hlasov

46,32 %
29,41%

Voľba poslancov Zastupiteľstva PSK
1.) Štefan Bieľak
1 353 hlasov
80,24 %
2.) Pavol Slovík
656 hlasov
38,9 %
3.) Jozef Grivalský
511 hlasov
30,3 %
4.) Pavol Hudáček 457 hlasov
27,1 %
5.) Peter Duda
334 hlasov
19,81 %
V Spišskej Belej bolo odovzdaných celkom
1 686 platných hlasov. Počet voličov v Spišskej
Belej je 5 157, z toho voliť prišlo 1 710 voličov,
čo je 33,15 percenta.
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Spišskobeliansky spravodaj

GORAL RUN začal bežeckú tradíciu v Spišskej Belej

• Bežecké podujatie prilákalo pod Tatry viac ako 400 účastníkov všetkých vekových kategórií nielen z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších kútov
Slovenska.

• O víťazné trofeje sa súťažilo v Goralskom polmaratóne (21 km), Mestskej desiatke (10 km), Minimaratóne (4,5 km) a Nordic walking.

• Súťažiaci si na trati vedúcej cez Beliansku cyklotrasu mohli vychutnať
nádhernú panorámu Vysokých Tatier.
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• Podujatie sa môže pochváliť i charitatívnym rozmerom. V mene medzinárodnej organizácie KIWANIS odovzdal Dr. Ladislav Hrivko dar v hodnote
500 eur pre Vierku Hriňakovú, na zabezpečenie jej liečebných procedúr.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
jektu pokračovania výstavby
cyklotrás – Cesta okolo Tatier
(3. etapa) pod názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta
okolo Tatier – 3.etapa“ v rámci
Zmena rozpočtu mesta
slovensko-poľského cezhranična rok 2017
ného programu Interreg V-A
• MsZ schválilo návrh na 2014 - 2020. Poslanci zároveň
zmenu rozpočtu mesta Spišská schválili spolufinancovanie
Belá na rok 2017 rozpočtovým uvedeného projektu z rozpočtu
opatrením č. 7/2017 (rozpočtové mesta Spišská Belá vo výške 23
opatrenie je zverejnené na http: 051 EUR, čo je 5 % z celkových
//spisskabela.sk/samosprava/ predpokladaných nákladov
rozpocet-a-hospodarenie-mesta/ tohto projektu. (viac informácii
rozpocet-mesta/rozpocet-mesta- http://spisskabela.sk/mesto/
2017/)
aktuality/novy-cezhranicny-projekt-na-vystavbu-cyklotrasMimoriadna dotácia
-cesta-okolo-tatier-3-etapa/)
pre hokejbalový klub
MŠK Spišská Belá
Potrebná rekonštrukcia
vykurovania Základnej
• MsZ schválilo poskytnuškoly M. R. Štefánika
tie mimoriadnej dotácie pre
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
v Sp. Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 16. 11. 2017
venovalo aj týmto témam:

Mestský športový klub Spišská
Belá (hokejbalový klub) vo
výške 1500,- EUR pre činnosť
hokejbalového klubu do konca
roka 2017
Kontrola NKÚ na projekt
spláškovej kanalizácie
• MsZ prerokovalo Protokol
o výsledku kontroly NKÚ SR
„Prínos investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životného prostredia v
Meste Spišská Belá“. Jediným
nedostatkom zisteným touto
kontrolou bolo chýbajúce
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a zneškodňovaní obsahu
žúmp na území mesta Spišská
Belá, ktoré poslanci schválili na
tomto zasadnutí.
Predkladanie návrhov
na udelenie Ceny mesta
• Poslanci vzali na vedomie
informáciu primátora mesta
o zverejnenej výzve na predkladanie návrhov na udelenie
Ceny mesta Spišská Belá v roku
2018 pri príležitosti 755. výročia
prvej písomnej zmienky o meste
Spišská Belá. Termín na zaslanie
návrhov je do konca novembra
2017.
Projekt výstavby cyklotrás
Cesta okolo Tatier (3. etapa)
• Poslanci vzali na vedomie
informáciu primátora mesta
o zapojení sa mesta do pro-

• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta o
spôsobe riešenia nevyhnutnej
rekonštrukcie vykurovania
Základnej školy M.R. Štefánika v Spišskej Belej (budovy na
Štefánikovej 19). Viac informácií http://spisskabela.sk/mesto/
aktuality/zakladna-skolam-r-stefanika-potrebuje-ajrekonstrukciu-vykurovania/.
Voľné nebytové priestory na
Hviezdoslavovej ulici č. 8
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu o plánovanom
uvoľnení nebytových priestorov
na prízemí na Hviezdoslavovej
ul. č. 8 v Spišskej Belej (súčasná
prevádzka večierky p. Bednárovej) a vyhlásilo verejnú ponuku
na prenájom týchto priestorov.
Žiadosti o prenájom je potrebné
doručiť na mestskú úrad do 8.
decembra 2017.
Založenie združenia „Centrum podpory regionálneho
rozvoja okresu Kežmarok“
• MsZ vzalo vedomie zámer
Kežmarskej rozvojovej rady
založiť podľa § 20 f a nasl.
Občianskeho zákonníka záujmového združenia právnických osôb „Centrum podpory
regionálneho rozvoja okresu
Kežmarok“ s cieľom naplniť
jedno z opatrení Akčného plánu
okresu Kežmarok na roky 20162020 schváleného vládou SR.
Členmi tohto združenia budú
mestá a obce okresu Kežmarok.
Poslanci schválili vstup mesta

do tohto združenia a schválili
stanovy tohto združenia. Poslanci sa dohodli aj na tom, že
po prvom roku činnosti tohto
združenia sa vyhodnotí jeho
činnosť a prehodnotí sa ďalšie
členstvo nášho mesta v tomto
združení.
Vysporiadanie pozemkov
pod plánovanými
bytovými domami
• MsZ schválilo odkúpenie
pozemkov pod plánovanými
bytovými domami Belianskych
kúpeľoch od predávajúcich:
- Jozef Pisarčík, Zimná 406,
Spišská Belá
- Ing. Mária Šlachtičová,
Švábska 6765/59, Prešov–Solivar
- Anna Gancarčíková, Hviezdoslavova 1198/29A, Sp. Belá,
- František Pisarčík, Kúpeľná
666/41, Spišská Belá
- MUDr. Sylvia Ivanidesová,
Suchoňova 13, Poprad
- Mgr. Branislav Zibura, Slnečná 37, Spišská Belá
- Ivan Heldák, Slnečná 29,
Spišská Belá
- Ing. Marta Ulbrichová,
Hviezdoslavova 352/48, Spišská Belá
A zároveň poslanci schválili
zámenu pozemkov s vlastníkmi
pozemkov v tejto lokalite:
- Peter Fiamčík, Slnečná 148/
55, Spišská Belá
- AT Tatry spol. s r.o., Petzvalova 37, Spišská Belá
Prenájom pozemkov v Ždiari
na účely dočasného
parkovania
• MsZ prerokovalo a odročilo
žiadosť spoločnosti IMMOBAU
s.r.o., Kuzmányho 12, Bratislava
o prenájom časti lesných pozemkov (lesného skladu „Pomffy“)
na začiatku obce Ždiar pre
účely zriadenia príležitostného záchytné parkoviska pre
potreby turistických služieb
poskytovaných v Bachledovej
doline (v Ždiari).
Zmena systému nakladania
s komunálnymi odpadmi
• MsZ vzalo na vedomie
závery diskusie poslancov, primátora mesta a zamestnancov
mestského úradu o súčasnom
systéme nakladania s komunálnymi odpadmi v Spišskej

Belej. Závery z tejto diskusie
budú zapracované do návrhu
všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o odpadoch,
o ktorom bude mestské zastupiteľstvo rokovať 13. decembra
2017. Uvedený návrh VZN bude
zverejnený 15 dní predtým na
pripomienkovanie. Podstata
uvedenej zmeny by mala spočívať v zrušení vrecového systému
(okrem všetky zložky okrem
bioodpady) a jeho čiastočným
nahradením 1100 litrovými
kontajnermi ako aj v realizácii
ďalších opatrení.
Prenájmy, predaje a zámeny
pozemkov
1./ MsZ schválilo pokračovanie prenájmu pozemku Martinovi Siskovi, ul. SNP, Spišská
Belá na umiestnenie kontajnera
na požičiavanie bicyklov pri
parkovisku pri Belianskym
rybníku
2./ MsZ schválilo prenájom
poľnohospodárskych pozemkov
doterajšiemu nájomcovi AGRO
KMK, s.r.o., Školská 1055/9, Ľubica za doterajších zmluvných
podmienok
3./ MsZ schválilo predaj pozemku na výstavbu rodinného
domu v lokalite Pod Kicorou v
obci Lendak pre žiadateľa Adrián Koščák, bytom Tatranská
268/123, Lendak
4./ MsZ schválilo predlženie
nájmu pozemku pre žiadateľa
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská
28, Bratislava (pozemok pod
vysielačom pri rybníku) za
doterajších podmienok
5./ MsZ schválilo zámenu
pozemkov medzi mestom a
Martou Bachledovou, rod. Kolesárová, bytom Košice, Letná
č. 26, nakoľko tieto pozemky
mesto potrebuje pre účely výstavby plánovanej cyklotrasy
6./ MsZ schválilo zámenu
poľnohospodárskej
pôdy
medzi mestom a Michalom
Čarnogurským, Partizánska 3,
Margecany
7./ MsZ schválilo predlženie
prenájmu poľnohospodárskej
pôdy Poľnohospodárskemu družstvu podielnikov Kežmarok
8./ MsZ schválilo prenájom
poľnohospodárskej pôdy Danielovi Kubicovi , Hviezdoslavova
1, Spišská Belá
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Zo zasadnutia mestského
zastupiteľstva
¦¦¦¦¦
9./ MsZ schválilo predaj
pozemku žiadateľovi Šimonovi Horákovi, Petzvalova 49,
Spišská Belá z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
pozemku pri rodinnom dome
na Kúpeľnej ulici
10./ MsZ schválilo predaj
pozemku Nikole Badžovej,
bytom Letná 54, Spišská Belá
za účelom rozšírenia záhradky
okolo rodinného domu na Letnej
ul. č. 31v Spišskej Belej
11./ MsZ schválilo prenájom
poľnohospodárskej pôdy Jáno-

vi Adamjakovi, Tatranská č. 23,
Spišská Belá
Rôzne
MsZ vzalo na vedomie:
1./ informáciu o výsledku
volieb do orgánov Prešovského
samosprávneho kraja pre obdobie 2017-2022 a o ich priebehu v
meste Spišská Belá
2./ informáciu primátora
mesta o realizácii stavebných
aktivít mesta v októbri a v novembri 2017
3./ informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.

Dotácia na výmenu okien
mestského úradu
Na mestskom úrade v Spišskej Belej sa ešte do konca tohto
roka vymenia okná na priečelí
budovy. Mesto už v uplynulých
2 rokoch postupne vymenilo
okná na časti budovy mestského úradu a zároveň opravilo
fasádu na tejto časti budovy.
Zostala už len čelná stena (priečelie) budovy, kde treba vymeniť
okná a následne opraviť fasádu.
Týmto sa znížia aj prevádzkové
náklady budovy (zníženie ener-

Konferencia Cyklistická
doprava 2017

getickej náročnosti) a zároveň
sa vymenia staré (poškodené)
drevené okná.
Na tento účel mesto získalo
dotáciu 8 000 EUR zo štátneho
rozpočtu (z kapitoly Ministerstva financií základe žiadosti
podanej mestom). Samotná
fasáda priečelia budovy sa však
opraví až v budúcom roku,
pričom potrebné financie na jej
opravu pôjdu z rozpočtu mesta
pre rok 2018.

Rekonštrukcia strechy nad
Face klubom a lekárňou

• Výstavba cyklochodníka v Strážkach pri kaštieli je realitou - postupne
spojí Spišskú Belú s Kežmarkom.
V Trnave sa 25. a 26. októbra
2017 konal už 9. ročník odbornej
konferencie Cyklistická doprava
2017. Toto významné podujatie
privítalo vyše 90 účastníkov,
ktorí si vypočuli prednášky
domácich i zahraničných prednášajúcich. Slová cyklodoprava
a cykloturizmus sa skloňovali vo
všetkých pádoch.
Konferenciu otvorili príhovormi Marián Gogola (OZ MULICA), národný cyklokoordinátor Peter Klučka a viceprimátor
Trnavy Matej Lančarič. Na konferencii ako prednášajúci vystúpil aj primátor Spišskej Belej
Štefan Bieľak, ktorý predstavil
aktivity mesta v oblasti budo-

vania cyklotrás v okolí Spišskej
Belej, ale aj otvoril myšlienku
vytvorenia cyklistickej platformy na celoslovenskej úrovni
aj za aktívnej účasti zástupcov
miest a obcí ako nástroja na
spoločné presadzovanie potrieb
v oblasti cyklodopravy. Rovnako
otvoril aj myšlienku väčšej angažovanosti VÚC pri výstavbe
cyklotrás a zadefinovania úlohy
ZMOS-u v tejto oblasti.
Poukázal tiež na problémy
spojené nielen s budovaním
cyklotrás (napr. problém s majetkoprávnym vysporiadaním
pozemkov pod budúcimi cyklotrasami), ale aj s ich následným
prevádzkovaním.

Hľadá sa tím do mládežníckeho
parlamentu v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá zrealizovalo plánovanú rekonštrukciu
strechy budovy, v ktorej sídli
Face klub (Petzvalova 16) a
ktorá je majetkom mesta Spišská Belá. Táto rekonštrukcia už
bola nevyhnutná vzhľadom na
havarijný technický stav strešnej
krytiny a zároveň vzhľadom na
potrebu znižovania energetickej
náročnosti tejto budovy. V rámci
rekonštrukcie sa vymenila plechová strešná krytina, vymenili
sa niektoré časti krovu a zatep-
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lila sa celá strecha (celý krov)
zvnútra. Stavebné práce realizovala firma Remeslá Belás.r.o.
Spišská Belá a financovalo ich
mesto zo svojho rozpočtu. Po
tejto rekonštrukcii je možné do
budúcna zobytniť podkrovné
priestory pre potreby Face klubu. A na úpravu tohto podkrovia
má už mesto spracovanú projektovú dokumentáciu, dokonca už
podalo aj jeden menší projekt na
získanie časti financií na tento
zámer.

Sme politicky nezávislá a neformálna mládežnícka skupina,
ktorá spája všetkých mladých
ľudí v rámci nášho mesta a snaží sa o presadzovanie, napĺňanie potrieb a záujmov mládeže
v našom meste. Vznikáme preto, aby sme mohli v priateľskej
atmosfére rozhodovať o lepšej
budúcnosti nášho mesta nielen
pre seba, ale pre všetkých nás
v Spišskej Belej.
Našim cieľom je pritiahnuť
mladých ľudí, zvýšiť záujem
o dianie v meste a najmä paìtrať po potrebách a motivaìciách mládeže. Kritika a návrhy
však neostanú iba na stole, ale
budeme pracovať na tom, aby
sme vaše námety zúžitkovali,
upozorňovali na nedostatky,
navrhovali riešenia problémov,
a tak prispeli k rozvoju nášho

mesta. Práve Mládežnícky parlament je tá správna možnosť
pre všetkých ambicióznych,
kreatívnych a akčných mladých
ľudí, ktorí by chceli participovať
v oblasti mládežníckej politiky,
a tak efektívne využívať voľný čas. Ak sa chceš aj ty stať
súčasťou novovznikajúceho
mládežníckeho parlamentu
a máš chuť a záujem podieľať
sa v našom meste na veciach
verejných, neváhaj, príď medzi
nás a prispej k dobrej veci. Vystúp z tieňa pasívnej a mlčiacej
väčšiny a prispej ku zlepšeniu
života v tvojom meste!
Ak maìš zaìujem stať sa suìčasťou naìšho tiìmu, nevaìhajte
naìs kontaktovať na: mlad.parlament@gmail.com
Vystúp z tieňa pasivity, rozhoduj o tvojom meste!
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Dištriktuálna konferencia
V pondelok 27. novembra 2017 sa v našom meste stretli evanjelickí
farári z Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (VD ECAV na Slovensku). Pravé u nás sa konala
ich každoročná Dištriktuálna pastorálna konferencia (DPK) VD ECAV
na Slovensku. Evanjelickí farári sa stretli v kinosále mesta, aby sa
vzdelávali aj diskutovali. Tohtoročná DPK sa venovala téme „V službe
všetkým – postoj viery k menšinovým skupinám v spoločnosti“. Prítomných privítal primátor Štefan Bieľak, ktorý vyjadril potešenie, že
duchovní si ako miesto svojej konferencia vybrali práve naše mesto.
Ako uviedol, „všetci slúžime tým istým ľuďom okolo nás. Jedni v
cirkevnej, druhí vo verejnej oblasti”. Konferenciu otvoril dôstojný
brat biskup VD ECAV na Slovensku pobožnosťou, ktorú založil na
slovách z 1. listu Korintským 9, 19 – 27. Potom nasledovali prednášky
s diskusiami. Prvou prednáškou poslúžila doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. s názvom „Niekoľko poznámok k Lutherovmu antisemitizmu“ a druhou „Boh si s obľubou vyberá najslabších“ Mgr. Marián
Kuffa. Po obede sa farári vrátili do kinosály, aby sa započúvali do
poslednej prednášky Akcenty zmyslu poslania cirkvi v súčasnosti od
Mgr. Mariána Kuffu. Konferenciu ukončil modlitbou a požehnaním
dôstojný brat biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol. Vďaka
patrí pracovníkom Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku za
organizáciu tohto podujatia, nášmu mestu za poskytnuté priestory
a predovšetkým Pánu Bohu za požehnané stretnutie.
Mgr. Eva Germanová, PhD. zborová farárka Spišská Belá
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Mobilná aplikácia Mesto
Spišská Belá na Google Play
Mesto Spišská Belá sa neustále promptne prispôsobuje
súčasným moderným informačným a komunikačným trendom
a to v snahe uľahčiť svojim obyvateľom prístup k informáciám
z aktuálneho diania v meste vo
všetkých oblastiach.
Najnovšou novinkou v tomto smere je mobilná aplikácia
Mesto Spišská Belá, ktorá je
dostupná pre Android zariadenia (4.2 a vyššie). Stiahnuť si
ju môžete bezplatne na Google
Play Store. Po stiahnutí aplikácie do vášho Android zariadenia si môžete zvoliť, o aký druh
informácií máte záujem – Aktuality (novinky a informácie
z diania v meste), Podujatia
(pripravované kultúrne a športové podujatia v meste) a Ozná-

menia (prerušenie distribúcie
vody, či elektriny a pod.). Na
zvolený druh požadovaných
informácií budete upozornení
okamžite po jej zverejnení notifikáciou. V časti Nastavenia
si môžete tieto zvolený druh
informácií kedykoľvek zmeniť.
Aplikácia je pre užívateľov
dostupná zdarma. Mobilnú
aplikáciu Mesto Spišská Belá
a ďalšie užitočné informácie
o aplikácii nájdete na Google
Play Store.
Mnoho zaujímavých informácií o dianí v meste, či fotografií nájdete aj na Facebook
Mesto Spišská Belá a Instagram@spisskabela.

www.spisskabela.sk

Podtatranskí primátori a starostovia na stretnutí s VSD
Regionálny deň – bol názov
spoločnej akcie, ktorú po prvýkrát pripravilo Regionálne
združenie tatranských a podtatranských obcí so sídlom v
Spišskej Belej so spoločnosťou
Východoslovenská distribučná
a.s. Košice (VSD). Dňa 24. októbra 2017 si zástupcovia podtatranských samospráv vypočuli
aktuálne možnosti spolupráce s
VSD Košice, získali informácie
o nových produktov, resp. o
nových projektoch, do ktorých
sa môžu mestá a obce zapojiť
spolu s VSD. Podľa vyjadrenia
energetikov, VSD vníma miest-

nu samosprávu nielen ako svojich zákazníkov, ale najmä ako
svojich partnerov, s ktorými má
záujem spolupracovať a ponúkať
komplexnejšie služby.
Prítomní starostovia a primátori vyjadrili svoje doterajšie
pozitívne i negatívne skúsenosti
s činnosťou VSD, ale ocenili snahu VSD o iný (nový) prístup k
samosprávam ako svojom partnerom. Starostovia poukázali na
chýbajúce poradenstvo v oblasti
energetiky, na zložité postupy
VSD a častý problém v komunikácii so zamestnancami VSD
(najmä pri riešenie rozvojových

aktivít miest a obcí). Vzájomne
poukázali aj na nedostatočnú
spoločnú koordináciu svojich
investičných aktivít, ktoré by
bolo vhodné zosúladiť aj s inými
správcami inžinierskych sietí.
Zástupcovia samospráv ocenili,
že zamestnanci VSD priamo na
tomto stretnutí predstavili každej obci možnosti, ako ušetriť
ich financie v oblasti distribúcie elektrickej energie (napr. aj
zmenou veľkosti ističov na odberných miestach). Zároveň im
predstavili aj projekt „Svetlo“,
ktorý umožní mestám a obciam
rekonštrukciu verejného osvetle-

nia. Najviac otázok a podnetov
zo strany starostov a primátorov však smerovalo k získaniu
informácii, za akých podmienok
je možné modernizovať energetickú sieť VSD a za akých
podmienok je možné budovať
novú sieť VSD pri rozvojových
projektov samospráv.
Uvedené stretnutie však potvrdilo potrebu takýchto stretnutí
zástupcov oboch strán v budúcnosti, aby vzájomné vzťahy mali
skutočne partnerský charakter a
boli na prospech nielen mestám
a obciam, ale aj ich obyvateľom,
ktorí sú tiež zákazníkmi VSD.

Päť rokov činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (KOCR) so sídlom v Prešove
pôsobiaca na území Prešovského kraja si pripomína päť rokov
svojho fungovania. Pre všetkých,
ktorých zaujíma cestovný ruch,
pripravila KOCR neformálne
stretnutie venované cestovnému ruchu, ktoré sa uskutočnilo
27. októbra 2017 v Inovačnom
partnerskom centre v Prešove.
Vyvrcholením stretnutia bolo
predstavenie oficiálneho videospotu Prešovského kraja. Na
tomto stretnutí prítomných
privítal Martin Janoško, riaditeľ
KOCR, následne sa prihovoril
Štefan Bieľak, podpredseda

Prešovského samosprávneho
kraja a prvý predseda KOCR
(primátor mesta Spišská Belá) a
po ňom Michal Sýkora, súčasný
predseda KOCR (starosta obce
Štrba).
KOCR Severovýchod Slovenska je organizácia založená
v roku 2012 v zmysle zákona o
podpore cestovného ruchu. Zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj spolu s oblastnými
organizáciami cestovného ruchu
(OOCR) pôsobiacimi na území
Prešovského kraja. KOCR
aktívne vytvára podmienky a
realizuje aktivity zamerané na
podporu cestovného ruchu na
území Prešovského kraja.

V tomto roku patrí k marketingovým aktivitám KOCR
organizácia troch kampaní na
podporu návštevnosti kraja.
Rodiny s deťmi zaujala obľúbená letná kampaň Legendarium,
návštevnosť obnovených hradov
bola podporená formou kampane LETOHRAD 2017. Tretia
kampaň KOCR bola venovaná
cyklistom. V lete objavovali
štyri oblasti Prešovského kraja
počas Cyklopátraní Prešovským
krajom. Aktuálne prebieha fotografická súťaž Choď a foť. Viac
o týchto kampaniach sa dočítate
na: www.severovychod.sk/
Do rozvoja prvkov turistickej infraštruktúry v roku 2017

investuje KOCR 41 500 eur.
Okrem týchto aktivít sa KOCR
podieľala na financovaní posilnených letných spojov Tatranskej elektrickej železnice (35 520
eur). Podporené tiež boli marketingové aktivity OOCR Región
Vysoké Tatry, karta výhod Tatry Card, podujatia v podhorí či
tlač propagačných materiálov v
jednotlivých regiónoch.
Počas tohoročného Spišského zemiakarského jarmoku v
Spišskej Belej (23. septembra)
práve KOCR pripravila oslavy Svetového dňa cestovného
ruchu na území Prešovského
kraja, kde prezentovala aj svoje
súčasné aktivity a projekty.
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Diskusné fórum o triedení odpadov na území mesta
Na 26. októbra primátor mesta Štefan Bieľak zvolal diskusné
fórum na tému „Nakladanie
s odpadmi v Spišskej Belej“,
ktorého sa zúčastnili poslanci
mestského zastupiteľstva,
riaditeľ Mestského podniku
Spišská Belá (zberovej spoločnosti) a odborní zamestnanci
mestského úradu. Dôvodom
tejto diskusie boli aj výsledky
triedeného zberu komunálneho
odpadu za obdobie od 1. júla

2016 do 30. júna 2017. Hovorilo
sa o tom, ako zefektívniť súčasný triedený zber komunálneho
odpadu, ako zvýšiť množstvo
vytriedeného odpadu a teda
ako znižovať množstvo dopadu
ukladaného na riadenej skládke odpadov. V našom meste
sa ročne vyzbiera (vyseparuje)
približne 19,6 kg na 1 obyvateľa mesta, avšak celoslovenský
priemer je na úrovni 35,18 kg
na jednu osobu. Podľa vyjad-

renia spoločnosti ENVIPACK
(organizácia zodpovednosti
výrobcov), náklady na zber
sú príliš vysoké v prepočte na
množstvo vytriedeného odpadu. Táto organizácia doposiaľ
uhrádzala takmer všetky
náklady na triedený zber v
mene mesta na účet Mestského
podniku, avšak do budúcna
požaduje prehodnotenie doterajšieho modelu zberu. Popri
vrecovom systéme je v našom

meste zavedený aj systém maloobjemových 1100 litrových kontajnerov na triedený zber (tzv.
separačné miesta na sídliskách
a na niektorých uliciach) a zriadený je aj zberný dvor. Poslanci
budú o prípadných zmenách
ešte diskutovať na najbližšom
zasadnutí mestského zastupiteľstva (polovica novembra
2017) a zmena v systéme zberu
odpadov by mohla nastať od 1.
januára 2018.

ZŠ M. R. Štefánika potrebuje aj rekonštrukciu vykurovania
Základná škola M. R. Štefánika v Spišskej Belej zmenila
vzhľad – jej tri budovy prešli v
priebehu posledných týždňov
zateplením (na Štefánikovej č.
19 a 39). Avšak v zlom technickom stave je aj kotolňa školy (na
Štefánikovej 19), ktorá vykuruje
2 budovy a telocvičňu a ktorá nevyhnutne potrebuje kompletnú
rekonštrukciu.
Mesto postupne znižuje
energetickú náročnosť budov
ZŠ M. R. Štefánika, zateplenie
bol už tretím krokom (prvým
bola kompletná výmena okien,
druhým výmena vykurovacích
telies – radiátorov). Samotným
zateplením sa nielen ušetria fi-

nancie na vykurovanie vo výške
cca 30 %, ale zároveň sa zmenil
vonkajší vzhľad školy. Štvrtým
krokom v znižovaní spotreby
energie a teda prevádzkových
nákladov školy je rekonštrukcia
vykurovania, presnejšie súčasnej
centrálnej kotolne s teplovodnými rozvodmi. Podľa vyjadrenia
revízneho technika kotolňa je v
zlom technickom (až v havarijnom) stave, je síce dnes funkčná,
ale môže kedykoľvek vypovedať
svoju činnosť. Druhým dôvodom na rekonštrukciu kotolne
je súčasný systém vykurovania:
z centrálnej kotolne sa teplovodnými kanálmi rozvádza teplo a
teplá úžitková voda do prednej

Prebieha výstavba cyklotrasy
aj na úseku T. Kotlina – Ždiar
Už v októbri začala výstavba
cyklotrasy na úseku Tatranská
Kotlina – Ždiar. Túto výstavbu
realizuje Mesto Spišská Belá
v rámci veľkého cezhraničného
slovensko-poľského projektu
Cesta okolo Tatier. Jeden úsek sa
už realizuje v Strážkach v dĺžke
2,1 km. V prípade Tatranskej
Kotliny ide o úsek široký 3 m
a dlhý 3 km začínajúci pri parkovisku pri Belianskej jaskyni
a končiaci po 3 kilometroch
v časti nazvanej „Kardolína“.
Odtiaľ však už pokračuje existujúca štrkovo – asfaltová lesná
cesta až do Monkovej doliny
v Ždiari a následne sa po poľnej
ceste dostaneme až do lyžiarskeho strediska Strednica. Takže
po ukončení tohto úseku sa zo
Spišskej Belej (časom až z Kežmarku) dostaneme do Ždiaru po
samostatnej cyklotrase. Stavebné
práce na tomto úseku potrvajú
až do polovice júna 2018. Povrch
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cyklochodníka však nebude asfaltový, ale len štrkový (vhodný
pre cyklistov), nakoľko trasa
prechádza 4. stupňom ochrany
prírody (v TANAP-e) a zo strany
orgánov ochrany prírody nebol
súhlas s asfaltovým povrchom.
Samotný cyklochodník prechádza dosť náročným terénom
s určitým náročnejším prevýšením (stúpaním a klesaním)
a bude mať 2 dlhšie mosty.

aj zadnej budovy, a to znamená
značné tepelné straty. Naviac samotné vykurovanie sa nedá regulovať – regulácia vykurovania
v prednej, v zadnej budove, či v
telocvični je možná len čiastočne, a to tiež len mechanicky. A
samotná kotolňa (z roku 1991)
bola predimenzovaná na súčasnú potrebu vykurovania (zbytočne vyrába veľké množstvo
tepla a ohrieva veľké množstvo
vody v celom systéme). Preto
mesto prikročilo k spracovaniu
návrhu nového systému vykurovania dvoch budov školy
vrátane telocvične. V priebehu
septembra a októbra bola vypracovaná projektová dokumentácia, z ktorej vzišlo nové riešenie
vykurovania: 2 samostatné malé
moderné kotolne nadimenzované na súčasnú novú potrebu
vykurovania, nenáročné na obsluhu a spotrebu plynu. Jedna
kotolňa bude v prednej budove
školy a druhá pre zadnú budovy
školy s telocvičňou, pričom táto
kotolňa bude mať dva 2 samostatné okruhy vykurovania
– jeden pre vyučovacie priestory
a druhý pre telocvičňu. Podľa
projektanta sa touto zmenou vykurovania predpokladá úspora
ďalších 20 % z nákladov na
vykurovanie. Podľa spracovanej

projektovej dokumentácie náklady na túto rekonštrukciu vrátane všetkých stavebných úprav
predstavujú sumu 89 600 EUR
(je to suma ešte pred verejným
obstarávaním). Medzitým už
mesto pripravilo a koncom októbra podalo projektovú žiadosť
na Environmentálny fond SR
na získanie dotácie zo štátneho
rozpočtu pre rok 2018 vo výške
85 tis. EUR (zvyšok je spolufinancovanie z rozpočtu mesta). Výsledok hodnotenia tejto žiadosti sa
očakáva v máji 2018.
A rozhodne školu čaká aj
piaty krok znižovania spotreby
energie: rekonštrukcia vnútornej
elektroinštalácia v jednej (zadnej) budove školy s telocvičňou a
výmena svietidiel (v 2 budovách
je to už vyhovujúce). A týmto to
nekončí : škola potrebuje dokončiť prístavbu telocvične školy
(šatne so skladovými priestormi) a tiež dokončiť podkrovie
zadnej budovy pre zriadenie
odborných učební a na záver
škola potrebuje úpravu areálu
školy – nádvoria s vonkajším
oplotením (od Štefánikovej
ulice). Takže táto škola si vyžiada ešte mnoho financií na
jej modernizáciu, ale je to jedna
z priorít mesta pre nasledujúce
roky.

Prerokovanie návrhu výstavby rodinných domov
v Strážkach v lokalite Nad kaštieľom
Mesto Spišská Belá pripravuje zámer na pokračovanie výstavby rodinných domov v Strážkach
v lokalite Nad kaštieľom. Za týmto účelom bol vypracovaný pracovný návrh zastavovacej
(urbanistickej) štúdie pre túto výstavbu. Vzhľadom na rozsah tejto možnej budúcej výstavby
mesto zvoláva verejné prerokovanie tejto uvažovanej výstavby, ktoré sa uskutoční

dňa 7. decembra 2017 (štvrtok) o 16.00 hod.
v zasadačke mestského úradu v Spišskej Belej
(na prízemí v budove kina).
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V Tatrách prebehlo jesenné sčítanie kamzíkov
Podľa údajov Štátnych lesov
TANAP-u sa sčítavanie kamzičej
zveri v Tatranskom národnom
parku organizuje už vyše šesť
desaťročí. V roku 1950 žilo na
území Tatier len približne 160
kamzíkov. Už o štyri roky ich
bolo takmer 600 a v roku 1964
dosiahol ich počet až 950 kusov.
V nasledujúcich rokoch počty
kamzíkov neustále kolísali.
Príčinou bolo najmä pytliactvo,
vyrušovanie návštevníkmi v
ich prirodzených lokalitách
výskytu, či prelety vrtuľníkov.
Z prírodných vplyvov počty

kamzíkov negatívne ovplyvňujú napríklad neskorý jarný sneh
či klimatické zmeny. Koncom
deväťdesiatych rokov minulého storočia klesol počet kamzíkov až na hranicu 200 kusov.
Zásluhou opatrení – vynáškou
soli, prikrmovaním jarabinou
v čase potravinovej núdze a
pravidelnými kontrolami zo
strany správcov územia sa ich
počty postupne opäť zvýšili až
nad hranicu 1000 jedincov.
Zatiaľ čo jarné spočítanie
kamzičej zveri je zamerané
hlavne na zisťovanie prírast-

Nová cyklotrasa sa buduje
Aj počas novembra sa realizovala výstavba cyklotrasy
medzi Kežmarkom a Spišskou Belou v mestskej časti
Strážky.
Ide o úsek dlhý 2,1 km od štrkoviska v Strážkach cez Kaštieľ
Strážky po začiatok panelového
chodníka na začiatku Strážok v
smere na Spišskú Belú. Povrch
cyklotrasy bude asfaltový
okrem úseku, ktorý prechádza
cez park kaštieľa, nakoľko tento
úsek bude s jemným štrkovým

povrchom (s tzv. mlátovým
povrchom). Samotná trasa cez
kaštieľ bude prechádzať po
existujúcom chodníku, kde sa
poškodený asfaltový povrch
nahradí tzv. mlátom. Výstavba
celej cyklotrasy by mala trvať
až do mája 2018, hoci do konca tohto roka sa majú urobiť
takmer všetky stavebné práce
okrem parku kaštieľa (tam až na
jar 2018) a rovnako aj samotná
asfaltácia celej trasy sa urobí až
na budúci rok.

kov mláďat, jesenné mapuje
početnosť kamzičej populácie
pred zimou. Podľa výsledkov
jesenného sčítania z tohto roka,
bude v Tatranskom národnom
parku zimovať 1 263 kamzíkov,
z toho je 94 mláďat.
Priebeh tohtoročného sčítania bol podľa Jozefa Hyblera
– zoológa Štátnych lesov TANAP-u, kvôli nepriaznivému
počasiu obzvlášť náročný. Namiesto dvoch dní sa kamzíky
počítali len jeden deň. Preto je
predpoklad, že stavy kamzičej
zveri sú reálne o niečo vyššie
ako ukázali výsledky sčítania.
Do sčítacích hárkov bolo na
slovenskej strane zapísaných
973 kamzíkov, z nich bolo 76
mláďat. Najpočetnejšie kamzičie
čriedy sa už tradične preháňali
po Belianskych Tatrách.
Len pre porovnanie, presne
pred rokom zimovalo na sloven-

skej strane Tatier 1 003 kamzíkov. V poľskej časti národného
parku ich vtedy narátali 364.
Pred letom napočítali na oboch
stranách Tatier celkovo 1 042
kamzíkov. Z tohto počtu sa ich
v slovenských Tatrách pohybovalo 746.
Kamzík vrchovský tatranský
(Rupicapra rupicapra tatrica) je
endemický poddruh kamzíka
vrchovského, ktorý žije iba
na území Tatier (Slovensko,
Poľsko). Pre obavy z prežitia
kamzíkov vo svojom pôvodnom
pohorí, bol tento druh v rokoch
1969 – 1976 umelo zavedený aj
do Nízkych Tatier. V lete majú
kamzíky hrdzavú až hrdzavohnedú farbu. Naopak v zimných mesiacoch ich chráni pred
mrazom hustá a tmavá srsť. Mláďatá sa rodia koncom apríla. K
prirodzeným nepriateľom patrí
hlavne rys a orol skalný.

Mestské lesy sa zapojili
do cezhraničného projektu
s ukrajinským partnerom
Lesy mesta Spišská Belá
s.r.o. v spolupráci s Mestom
Spišská Belá sa zapojili do
projektu s názvom „Cesty pre
zdravý les“ v rámci programu
Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajinská cezhraničná
spolupráca 2014 - 2020 (financovanie z fondov EÚ).
Hlavným partnerom projektu sú Štátne lesy Ukrajiny,
zo slovenskej strany sú okrem
našich mestských lesov partnermi projektu aj Národné
lesnícke centrum vo Zvolene,
Štátne lesy TANAP-u a Lesy
mesta Kežmarok. V rámci tohto
projektu Mestské lesy Spišská
Belá plánujú rekonštrukciu
lesných ciest „Vojenská“, „Suchý potok“ a „Čierny potok“
v celkovej dĺžke 3,45 km s rozpočtovými nákladmi 552 000
EUR. Súčasťou projektu sú aj
ozdravné opatrenia na obnovu
kalamitného územia mestských

lesov, a to formou zalesňovania
na ploche 24 ha a starostlivosťou
o mladé lesné porasty na ploche
52 ha v celkovej sume 78 000
EUR. Okrem týchto aktivít sa
v projekte počíta aj s obnovou
resp. rozšírením lesníckeho náučného chodníka Fľak, spoločnej
publikácie o lesoch a s rôznymi
aktivitami pre verejnosť, hlavne
pre mládež. V prípade úspešnosti projektu sa jeho realizácia
plánuje v rokoch 2019 – 2021,
čiže po dobu troch rokov. Projekt
by mal byť spolufinancovaný vo
výške 95 % zo zdrojov EÚ a jednotliví partneri projektu prispejú
5 % z vlastného rozpočtu. Prípravu projektu za Lesy mesta Spišská Belá riadil Ing. František
Pisarčík, vedúci lesnej správy.
Samotné spracovanie projektu
bolo veľmi náročné, nakoľko
sa pripravoval v anglickom jazyku a v súčinnosti s viacerými
partnermi.
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Nové verejné osvetlenie sa postupne spúšťa
Mesto postupne spúšťa nové
verejné osvetlenie na určených
uliciach v Spišskej Belej. Na
časti Novej ulici (od č. 22 po č.
36) a na Novomeského ulici už
funguje nové osvetlenie. Na tejto
ulici je potrebné ešte demontovať
staré stĺpy osvetlenia a dokončiť
terénne úpravy. Dokončuje sa
nové osvetlenie na celej Krátkej
ulici a ul. 1. mája od č. 29 po Novú
ulicu. Následne sa do konca roka
ešte plánuje vybudovať nové ve-

rejné osvetlenie na Novej ulici v
úseku od č. 1 po č. 11 a tiež na
úseku Hviezdoslavovej ulici od č.
57 po č. 63. Nové osvetlenie je už s
úspornými LED svietidlami.
Samotné spustenie nového
osvetlenia na niektorých uliciach závisí aj od postupu prác
energetikov (VSD) – ako stihnú
demontovať betónové stĺpy. Pri
spustení tohto nového osvetlenia chceme požiadať obyvateľov
týchto ulíc o trpezlivosť, nakoľ-

ko samotná demontáž starého
osvetlenia a spustenie nového
osvetlenia si vyžaduje niekedy
aj niekoľko dní byť na danej
ulici bez funkčného osvetlenia
(keďže sa prekladajú nové svietidlá z elektrických stĺpov na
nové plastové stĺpy). Rovnako
trpezlivosť obyvateľov týchto
ulíc je potrebná aj pri spätnej
úprave chodníkov. Na ul. 1.
mája spätnú úpravu chodníka je
povinná zabezpečiť spoločnosť
VSD a.s. (energetici), keďže tam
už bol chodník zrekonštruovaný

(chodník s zámkovou dlažbou).
Avšak vzhľadom na to, že tieto
práce postupovali veľmi pomaly a chodník ani po 3 mesiacoch
nie je dokončený, mesto sa rozhodlo dokončiť spätnú úpravu
svojimi kapacitami (Mestským
podnikom). Spätnú úpravu
chodníkov na ostatných uliciach,
kde prebieha rekonštrukcia inžinierskych sietí, je však úlohou
mesta, keďže tam boli ešte staré
poškodené chodníky, ktoré na
budúci rok bude mesto kompletne rekonštruovať.

Predaj vianočných stromčekov
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. ponúkajú občanom mesta na
predaj vianočné stromčeky dreviny smrek a jedľa v termíne od
11. 12. 2017 denne, v čase od 6.30 do 8.00 hod. a od 12.00. do 14.30
hod. v budove lesnej správy na Šarpanci. Cena za jeden stromček
je 6 €. Taktiež si môžete zakúpiť jedľovú čačinu v cene 0,17 €/kg.
Zároveň mestské lesy prijímajú objednávky na palivové drevo,
kde sa môžete nahlásiť osobne na Šarpanci v danom čase alebo
telefonicky na tel. čísle 0940 426 943.

Pieninský národný park oslávil 50 rokov
Pri príležitosti 50. výročia
vyhlásenia Pieninského národného parku (PIENAP) a 85.
výročia vyhlásenia Slovenskej
prírodnej rezervácie v Pieninách sa v Červenom kláštore v
kúpeľoch Smerdžonka konala
slávnostná konferencia. Za
prítomnosti viac ako 100 pozvaných hostí i pracovníkov
Štátnej ochrany prírody SR a
zástupcov poľského PIENAP-u
boli odovzdané poďakovania i
ocenenia tým, ktorí sa zaslúžili počas 50 rokov o rozvoj
PIENAP-u a ochrany prírody
a krajiny v tomto prekrásnom
kúte Slovenska. Prítomným sa
prihovoril minister životného
prostredia SR László Sólymos,
generálny riaditeľ Štátnej
ochrany prírody SR Milan Boroš, podpredseda Prešovského
samosprávneho kraja a primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak,
bývalý riaditeľ PIENAP-u Štefan Danko i súčasný riaditeľ
PIENAP-u Vladimír Kĺč.
Pieninský národný park
(PIENAP) bol zriadený 16.
januára 1967 nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej
rady (SNR). Predtým bola v
oblasti dnešného Pieninského
národného parku zriadená
Slovenská prírodná rezervácia
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v Pieninách, ktorú s účinnosťou
od 12. júla 1932 vyhlásilo vtedajšie ministerstvo pôdohospodárstva v bývalej Československej republike (ČSR).
K najhodnotnejším častiam PIENAP-u patrí štátna
prírodná rezervácia Prielom
Dunajca, na ktorú nadväzuje
chránený prírodný výtvor
Prielom Lesnického potoka.
Ďalším chráneným výtvorom
sú Haligovské skaly, komplex
skál a bradiel vystupujúcich
vplyvom erózie vody a vzduchu z flyšového obalu pohoria.
Chránené sú aj prírodné výtvory Jezerské jazero, Jarabinský

prielom a travertínové jazierko
– Kráter. Z podzemných krasových javov je najznámejšia jaskyňa Aksamitka. V národnom
parku prevládajú jedľovo-bukové porasty, horské jelšiny a
na skalách borovicové porasty.
V druhovo bohatej vegetácii sa
darí aj teplomilným a vysokohorským rastlinám. Živočíchov
reprezentujú západokarpatské
druhy lesných a skalných biotopov – kobylka pieninská,
jašterica živorodá, piskor
horský, plch hôrny, červenák
karmínový, skaliar pestrý, vydra riečna či vzácny netopier
sťahovavý.

Prielomom Dunajca vedie
trasa náučného chodníka,
ktorý bol prvým náučným
chodníkom v bývalom Československu. Je aj jediným
bezbariérovým turistickým
chodníkom v PIENAP-e.
Atraktívnosť územia zvyšuje
aj národná kultúrna pamiatka
– pôvodne gotický Kláštor
kartuziánov založený v roku
1319, ktorý sa nachádza v
obci Červený Kláštor. Pôsobil
v ňom zostavovateľ najstaršieho zachovaného herbára na
Slovensku mních Cyprián. Na
území PIENAP-u žije ohrozený
motýľ jasoň červenooký. Jeho
záchrane sa venujú vedeckí
pracovníci spolu s ochranármi
už niekoľko desaťročí. Projekt
na záchranu ohrozeného druhu
motýľa prebieha súbežne s poľským národným parkom.
Pre označenie národného
parku sa spočiatku používala
skratka PNP, ktorú po odsúhlasením jazykovedným ústavom
v Bratislave v roku 1974 nahradila skratka PIENAP. Rozloha
PIENAP-u sa v januári 1997
rozšírila z pôvodných 2125 na
3750 hektárov. Správa tohto národného parku pôvodne sídlila
v Červenom Kláštore, dnes sídli v Spišskej Starej Vsi.
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Nový cezhraničný projekt na výstavbu cyklotrás „Cesta okolo
Tatier – 3. etapa“
Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS) TATRY
so sídlom v Novom Targu ako
vedúci partner spolu s ďalšími
partnermi z poľskej a slovenskej
strany pripravilo ďalší spoločný
cezhraničný projekt na výstavbu cyklotrás v rámci projektu
„Cesta okolo Tatier“ – označeného ako 3.etapa. V súčasnosti
sa úspešne realizuje 2. etapa
tohto projektu, v rámci ktorej
sa v Spišskej Belej (v Strážkach)
realizuje 2,1 km cyklochodníka
a v Tatranskej Kotline 3,0 km
cyklochodníka.
Do tejto novej 3.etapy sa
zapojilo aj Mesto Spišská Belá,
ktoré v prípade úspešnosti projektu plánuje výstavbu 2 úsekov
cyklotrás. Prvý úsek v dĺžke
takmer 2,1 km má definitívne
spojiť Spišskú Belú so Strážkami
(tzv. obchvat Spišskej Belej – od

Strážok po laktáreň pri Baliarňach). Druhý úsek je plánovaný
od súčasnej cyklotrasy (od vodojemu na Myšom vŕšku) v smere
ku rieke Biela, teda po hranicu
s obcou Slovenská Ves v dĺžke
1,5 km. Táto trasa by podľa
spracovanej projektovej štúdie
mala raz pokračovať cez Slovenskú Ves, Podhorany, Toporec,
Podolínec do Vyšných Ružbách
s následným napojením na Sta-

rú Ľubovňu (od Starej Ľubovne
sa už v rámci 2. etapy realizujú
prvé 4 km cyklotrasy smerom
na Hniezdne). Celkové náklady
za Spišskú Belá sú naplánované
na 462 tis. EUR. Z tejto sumy 95
% by boli zdroje z EÚ a zo štátneho rozpočtu a spolufinancovanie
mesta by predstavovalo len 5 %
(cca 23 200 EUR). Celkové náklady celého projektu (za všetkých
partnerov) sú plánované vo

výške 4 mil. EUR, z toho pre
slovenských partnerov súhrne
vo výške 1,89 mil. EUR. Uvedené sumy nákladov sú ešte pred
verejným obstarávaním, ktoré sa
bude realizovať až po prípadnom
schválení projektu.
V prípade úspešnosti tohto
projektu sa začiatok výstavby
cyklotrasy predpokladá najskôr
na jeseň 2018 s trvaním počas
celého roka 2019.

Slovenskí partneri v projekte 3. etapy
Veľká Lomnica Hranica k. ú. Huncovce – ČOV Matejovce
Úsek v k. ú. Huncovce po hrádzi rieky Poprad
Huncovce
a hrádzi prívodného kanála k MVE
1. Úsek Strážky – Spišská Belá od km 0,839
– 2,916 kilometra
Spišská Belá
2. Úsek Spišská Belá – Slovenská Ves v rámci k. ú.
Spišská Belá
Hniezdne
k. ú. Obce Hniezdne

3,2 km

653 303,04 €

2,8 km

650 489,56 €

2,077 km 249 459,77 €
1,555 km 211 569,25 €
1,0 km

125 178,38 €

Miesto s nezákonne umiestneným odpadom pri vodnom toku
Biela je už sanované
Mesto Spišská Belá už
dávnejšie evidovalo neriadenú
skládku odpadu v blízkosti
tzv. kamenného mosta pri vodnom toku Biela, ktorá vznikala
postupne v dlhšom časovom
horizonte ukladaním rôzneho
typu odpadu bez rešpektovania ochrany prírody, legislatívy
a v neposlednom rade aj bez
rešpektovania zásad služného
správania. Náklady spojené
s odstránením takejto veľkej
čiernej skládky odpadu však
prekračovali možnosti mesta.
Na základe žiadosti Mesta
Spišská Belá o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fon-

du na projekt “Sanácia miesta
s nezákonne umiestneným
odpadom na severozápadnej
hranici katastrálneho územia
Spišská Belá pozdĺž vodného
toku Biela” rozhodlo v júni 2017
Ministerstvo životného prostredia SR o poskytnutí finančných
prostriedkov (podpore) vo výške 48 581 Eur. Spoluúčasť na
financovaní projektu z rozpočtu mesta je 5%, čo predstavuje
sumu 2 570,98 Eur.
V priebehu mesiaca november 2017 sa podarilo zrealizovať
činnosti spojené s odstránením
tejto nelegálnej skládky odpadov. Mesto Spišská Belá v spo-

lupráci s Mestským podnikom
Spišská Belá s. r. o. uskutočnilo
v rámci projektu kombináciu
nasledovných aktivít: odkopávky odpadu, zber odpadu v
uvedenom mieste s nezákonne
umiestneným odpadom, odvoz
odpadu a jeho uloženie (zneškodnenie) na Riadenej skládke
tuhých komunálnych odpadov
v Spišskej Belej. Množstvo odvezeného odpadu bolo spolu 1
105 t. Odpad rôzneho zloženia
bol rozptýlený na ploche cca
850 m². Záverečnou aktivitou
projektu bola sanácia, resp.
úprava miesta s nezákonne
umiestneným odpadom do

pôvodného stavu. Na predmetné plochy pozemkov bola
navezená rekultivačná vrstva
zeminy.
Umiestnenie čiernej skládky
pri vodnom toku predstavovalo
riziko rozptylu odpadu prívalovou vodou aj ďalej v smere toku
od pôvodného miesta uloženia.
Miesta s nezákonne umiestneným odpadom v krajine navyše
pôsobia neesteticky, čím ju degradujú a znižujú jej hodnotu.
Cieľom projektu preto bolo
zabezpečiť revitalizáciu prírodného prostredia a bezpečnosť
krajiny pre človeka aj ostatnú
biotu.

Spoločenská kronika
V OKTÓBRI 2017
• narodili sa: Bartkovský Denis, Blanár Denis, Britaňáková
Paulína, Kovalčíková Hana, Krempaská Lenka, Oračko Patrik,
Pačajová Liliana, Pavličková Emma, Senderáková Loren, Vecková
Olívia.
• navždy nás opustili: František Britaňák vo veku 76 rokov,
Helena Budinská vo veku 69 rokov, Karol Jančík vo veku 78 rokov,
Ondrej Pacan vo veku 79 rokov.
• životného jubilea sa dožili: Ľudmila Gancarčíková – 75
rokov, MUDr. Elena Kochanová – 75 rokov, Jozef Krempaský
– 70 rokov, František Pjatek – 70 rokov, František Slebodník – 70
rokov.
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A Belá by ľahla popolom…
Na belianskom cintoríne
v blízkosti starej brány bola donedávna nepovšimnutá honosná
hrobka, ktorá kedysi mala vysoký pomník a kovovú ohradu.
V sedemdesiatych rokoch 20.st.
v období, keď sa z cintorína
rozkrádali kvalitné pomníky našich nemeckých predchodcov,
ostal z pomníka tejto hrobky len
travertínový podstavec, neskôr
zmizla i pôvodná kovová ohrada a navyše neznámy vykrádač
hrobiek zboku prerazil do hrobky otvor, cez ktorý sa z časti
nasypala dovnútra odpadová
sutina a otvor sa prikryl časťou
pôvodnej kovovej ohrady .
Pred niekoľkými rokmi, pri
poslaneckej obhliadke navrhovaných pamätných hrobových
miest, bol autor tohto príspevku
upozornený už nebohým Jurajom Peštom na túto hrobku,
v ktorej mal byť pochovaný
zastrelený dôstojník rakúskej
cisárskej armády gróf Peter Rottenburg. Vzhľadom nato, že išlo
o vzácny vojenský hrob z rokov
ozbrojeného povstania Maďarov v Uhorsku proti cisárskej
Habsburskej Viedni (1848-1849),
bolo navrhnuté zaradiť hrobku
medzi pamätihodnosti Spišskej
Belej s podmienkou úpravy
hrobového miesta. Po zvážení
možnosti opravy zdevastovanej
hrobky bolo vedením mesta
nakoniec rozhodnuté hrobku po
rozobratí klenby zasypať a hrobové miesto primerane upraviť.
Mesto začalo s úpravou koncom
októbra 2017 a úplné ukončenie
by malo byť na jar 2018. 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. Lieutenant und
Adjutant des 30. Lin. Inf. Regimentes, Fand am 7. Juli 1849
den Ehren-Tod. Čo v preklade
znamená: Peter Rottenburg, gróf
z Nugentu, poručík a pobočník
30. cisársko-kráľovského pešieho pluku, zomrel dňa 7. júla
1849 hrdinskou smrťou.
Za akých okolností došlo
úmrtiu tohto šľachtica a cisárskeho dôstojníka v chotári
Spišskej Belej sa dozvedáme
z textov monografie Samuela
Webera. V rokoch 1848/1849
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prebiehalo revolučné povstanie
Maďarov v Uhorsku za osamostatnenie od Habsburskej
cisárskej monarchie. Ozbrojený
odpor Maďarov viedol generál
Artúr Görgey, rodák z Toporca.
Spišskí Nemci, aj v Spišskej Belej,
sa ako vlastenci pridali na stranu
Maďarov proti cisárskej Viedni.
Vytvorili si vlastnú domobranu
(gardu), ktorú tvorili tzv. Zipser
Jäger (Spišskí poľovníci), títo
mali svoje strelné zbrane a vedeli ich ovládať. Spišská Belá
materiálne podporovala maďarský vojenský odboj. Na jar 1849
prišla na pomoc rakúskemu cisárovi Františkovi Jozefovi I. ruská
cárska armáda. Dňa 15.júna
1849 cez severný Spiš vpadol
do Uhorska 3. ruský armádny
zbor v sile 24 000 mužov s vyše
13 000 koňmi pod velením grófa
Rüdigera. Ešte v ten istý deň
(15.6.1849) došlo k obkľúčeniu
160 mužov spišskej domobrany
pri Slovenskej Vsi oddielom
ruských kozákov, ktorí prišli od
Spišskej Magury. V zápätí bol
zvonami v Spišskej Belej vyhlásený poplach a všetko bojaschopné
obyvateľstvo utekalo na pomoc
obkľúčeným spišským poľovníkom, nato sa dali Rusi na útek.
Akcia mala následky - spišský
podžupan Adam Mariassy (Mariáši) prikázal zaplatiť Belej za
zradu premrštenými dodávkami
materíálnych zásob Rusom. Na
dôvažok 28.júna 1849 prišli do
Belej oddiely ruskej armády, ktoré rabovali v meste. Už od 4.júla
1849 tiahol od hraníc k mestu
Belá cisársky oddiel vojakov, na
čele bol major Dragonyi (Dragoň) s pobočníkom poručíkom
grófom Petrom Rottenburgom.

Dňa 7. júla nahnali obyvateľov
mesta pred radnicu, kde si mali
vypočuť Rottenburgovu reč: „Vy,
Košútovi psi, ako trest za to, že
ste neostali verní cisárovi, musíte do tábora okamžite doniesť
8 sudov vína a do troch hodín
každý mešťan k tomu donesie
4 funty mäsa a zeleninu. Do 6
hodín nám musíte zložiť 1600
florénov, polovicu v rakúskych
bankovkách a druhú polovicu
v striebre“. Medzi tým sa rozšírilo, že k Belej sa blížia spišskí
poľovníci. Rottenburg schmatol
peniaze, nastúpil do voza a uháňal s vojakmi smerom na Šarpanec. Keďže spišskí poľovníci už
boli na slovenskoveskej ceste,
Rottenburg sa so svojím oddielom otočil smerom na Bušovce,
avšak aj tu ho čakali poľovníci,
ktorí v krátkej prestrelke ho
zasiahli šiestimi guľkami. Telo
svojho dôstojníka cisárski vojaci
nechali na mieste a ušli. Mesto
následne zabezpečilo jeho cirkevný pohreb a pochovanie na
belianskom cintoríne. Aj keď
priamo mesto nespôsobilo smrť
Rottenburga, Belá mala byť zato
exemplárne potrestaná. Už
15.júla 1849 prišiel ako predvoj
rakúsky major Dragonyi so svojimi oddielmi a za ním od Spišskej
Magury ruský general Nosov
s 3000 vojakmi, ktorí zaujali
bojové postavenie západne od
mesta ( povyše terajšieho rybníka
pri kaplnke), na mesto mierilo 12
kanónov. Veľa obyvateľov mesta
utieklo do krížovského lesa, vojaci v skupinách prechádzali ulicami, rabovali domy a ničili ich
zariadenie. Veľkú odvahu vtedy
prejavil miestny katolícky kňaz,
piaristický páter Jozef Prichen-

fried, ktorý zorganizoval a viedol
náboženskú procesiu na čele s
krížom, pozostávajúcu prevažne
zo žien a detí, ktoré držali v rukách biele šatky a mávali nimi.
Prišli prosiť o milosť pre mesto,
major Dragonyi ich ale odohnal
preč. Na druhý deň sa skupinke
podarilo obísť tohto rakúskeho
dôstojníka a dostali sa priamo
k ruskému generálovi Nosovi,
ktorý ich priateľsky prijal, vypočul, zľutoval sa nad bezbrannými
deťmi a poznamenal, že keby prišli o pol hodinu neskôr, mesto by
bolo zbombardované a Belá by
ľahla popolom. Šťastní obyvatelia
omilosteného mesta doniesli vojakom jedlo a nápoje, 17. júla 1849
generál Nosov od Belej odtiahol.
Mesto sa však ešte 19. a 28. júla
muselo postarať o zásobovanie
cisárskych a ruských oddielov.
Dňa 13. augusta 1849 sa generál
Artúr Görgey s armádou 30 000
mužov a 120 kanónov vzdal pri
Világoši ruskému generálovi
grófovi Rüdigerovi, v Uhorsku
bol vyhlásený stav obliehania
a Belá musela priniesť ďalšie
obete a znášať príkoria, okrem
iného sa v meste objavil krajský
sudca a mešťanom na radnici
oznámil: „Pretože vy Beľania
ste sa v maďarskej revolúcii tak
vyznamenali, musíte zaplatiť
vdove po Rottenburgovi 1 000
florénov. Vyšetrovaním sa však
nepreukázalo, že mesto nesie
na jeho smrti vinu, preto túto
požiadavku Belá nesplnila.
O týchto udalostiach bol v
Tatranskom Korzári (XI, č. 187,
13. 8. 2009) publikovaný článok
Ing. Štefana Staviarskeho „Ako
deti zachránili Spišskú Belú pred
vojenským spustošením“, kde
podáva výklad, ktorý vypočul
od spišsko-poľského učiteľa,
polonofila a spisovateľa Michala Balaru(*1904 Fridman - +1988
Nový Targ). Tento pôsobil aj ako
učiteľ v Spišskej Belej v rokoch
1939 - 1944. V jeho verzii procesiu tvorili len deti oblečené
v bielom šatstve, na čele s krížom
a kňazom. Údajne potom obyvatelia Belej postavili na mieste,
kde boli ruské bojové pozície
z vďaky za záchranu prícestnú
kaplnku zasvätenú Božskému
srdcu Ježišovmu. Nie je to však
celkom pravda, pretože kaplnka
na tomto mieste je znázornená
už na mape z prvého vojenské-
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17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu
V piatok 17. novembra 2017
sme aj v našom meste oslávili
Deň boja za slobodu a demokraciu, 28. výročie od nežnej
revolúcie 17. novembra 1989.
O 14.00 hodine sa na mestskom cintoríne pri dome smútku
zišli tí, z ktorých ani po rokoch
nevyprchala spomienka na
časy minulé. Časy útlaku, cenzúry a neslobody… Prišli si uctiť
všetkých, ktorí nevinne trpeli v
komunistických žalároch, tých,
ktorí za slobodu zaplatili svojim
zdravím i životom. Na politických väzňov a politicky prenasledovaných, na ľudí stojacich za

17. novembrom 1989.
Mária Šelepová za Konfederáciu politických väzňov
Slovenska vo svojom príhovore
priblížia prítomným situáciu
pred Nežnou revolúciu 1989
i udalosti, ktoré k nej viedli.
Hrôzy komunistického režimu
neobišli ani jej rodinu. Starý
otec pani Šelepovej, Jozef Čarnogurský si odsedel za mrežami
13 rokov ako politický väzeň.
Touto spomienkou prítomných
sprevádzala Alena Konkoľová,
z ktorej úst si vypočuli dojemné
básne autora Pavla Brodňanského – Zamrežované peklo a

Súdna správa. Zazneli aj piesne
jedného najvýznamnejších predstaviteľov českého protestsongu
Karla Kryla v dojemnom podaní
Branislava Mika.
Primátor mesta Štefan Bieľak,
v sprievode Márie Šelepovej a
Alojza Lenkavského, ktorý na
vlastnej koži zažil väznenie a
vypočúvacie praktiky ŠtB, zapálili sviečky a položili veniec
k pamätníku na obete komunizmu.
Túto pietnu spomienky zakončil primátor Štefan Bieľak
poďakovaním všetkým prítomným, pričom vyzdvihol to

najdôležitejšie: „Spomínajme,
aby sme nezabudli“.
Nežná revolúcia v novembri v roku 1989 zosobňuje pád
totalitného komunistického
režimu. Ako svetlý príklad
okolitým krajinám významným spôsobom zviditeľnila
vo svete Československo ako
vysoko kultivovanú spoločnosť
s uvedomelými občanmi. Uskutočnil sa prevrat v demokratickú
spoločnosť. Svojou účasťou a
prítomnosťou sme poukázali na
krehkosť demokracie a hodnôt,
na ktoré sme si už všetci (akosi
automaticky) zvykli.

Mládežnícka výmena “Get in Touch” na Malte
Expression, o.z. a mládežnícky klub Face Club mohli vďaka
svojej dlhodobej spolupráci s
V.I.A.C., inštitútom pre podporu a rozvoj mládeže, vyslať päť
mladých ľudí zo Spišskej Belej
na mládežnícku výmenu na
Malte. V rámci tohto projektu
sa stretlo 7 krajín (Slovensko,
Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Malta a Slovinsko) a viac
než 40 mladých ľudí v krásnej

Vallette, kde spoločne prežili 10
dní, kedy navzájom spoznávali
vzájomnú kultúru a tradície, ale
taktiež nadväzovali kontakty
a neformálnym spôsobom sa
vzdelávali.
Mladí zo Spišskej Belej mimo
iného taktiež veľmi pekne reprezentovali naše mesto, našu
organizáciu a kultúru mladých
nášho mesta. Ako päť členný
tím sa zúčastnili európskeho

Netradičné vyučovanie angličtiny
Halloween je anglosaský
ľudový sviatok, ktorý sa slávi
31. októbra. Deti sa v tento deň
obliekajú do strašidelných kostýmov a chodia od domu k domu
s tradičným porekadlom Trick
or Treat (Buď nás obdarujete
sladkosťami, alebo vám niečo
vyvedieme). Tento sviatok sa
slávi predovšetkým v anglicky
hovoriacich krajinách, a to najmä
v USA a Veľkej Británii.
Aj v našej škole sa niesol tento
týždeň v halloweenskom duchu,
ktorý si pripomenuli žiaci 6. - 9.
ročníka na hodine anglického ja-

zyka. Tí mladší si zhotovili pavúkov, ktorých pripevnili na pavučinu a kostry zo sklenených fliaš
a obväzu. Žiaci si tak kreatívnym
spôsobom osvojili slovnú zásobu
tohto sviatku. Starší žiaci si zasa
prečítali článok o Halloweene
a vypracovali k nemu rôzne
interaktívne cvičenia. A keďže
neodmysliteľnou súčasťou Halloweenu sú aj tradičné kostýmy,
ani naši žiaci neboli výnimkou.
Na záver hodiny bol každý žiak
odmenený sladkosťou.
Mgr. Jana Jendrichovská,
ZŠ J. M. Petzvala

A Belá by ľahla popolom…
ani tvrdenie Michala Balaru, že
¦¦¦¦¦
ho mapovania (1763 - 1787). Vo
Wikipedii sa uvádzajú v Spišskej
Belej dve kaplnky – Kaplnka Najsvätejšieho Spasiteľa z roku 1720
a kaplnka Sv. Kríža z roku 1760,
ktoré boli postavené v miestach,
kde od dvoch hlavných krajinských ciest odbočovali bočné
cesty do Spišskej Belej (do konca
18.st. hlavné cesty Spišskú Belú
obchádzali). Nie je vierohodné

na prelome 19. a 20. st. z počtu
2653 obyvateľov Spišskej Belej sa
hlásilo k Nemcom 1300, k Poliakom 925 (!), a len zvyšok tvorili
Slováci, Maďari a Židia.
Dr. Andrej Novák
Poznámka na záver: Uvedenú
hrobku grófa Petra Rottenburga
mesto začalo opravovať koncom
októbra 2017 a jej úplné dokončenie
sa plánuje až na jar 2018.

programu, ktorý bol zameraný
na spoznávanie nových kultúr
sveta, stretnutie a získanie nových priateľov, prácu a komunikáciu v angličtine. Samozrejme
nesmela chýbať kolektívna práca,
strategické myslenie, či utváranie
hodnôt a postojov.
Jedna z účastníkov výmeny
zhodnotila čas na Malte takto:
„Napriek odlišnému prostrediu
som sa cítila ako doma. Všetci
boli úžasní, program sme mali
pripravený dokonale a aj keď
sa medzičasom vyskytli menšie
organizačné problémy, organizačný tím si s nimi ľahko poradil. Bol to týždeň plný zábavy,
neformálneho vzdelávania, a
taktiež zbieranie nových skúseností, či už jazykových, ale aj
kreatívnych. Táto výmena mi
dodala ďalšie vedomosti, skú-

senosti, priateľov a taktiež viac
odvahy. Som rada, že som sa jej
mohla zúčastniť a tak vidieť ďalší
kúsok sveta.“
Hlavný prínos účasti mladých
ľudí nášho mesta na tomto type
európskych programov je postavený najmä na medzikultúrnom
zblížení a vytváraní vzájomnej
tolerancie a rešpektu. Vytvára
sa tak jednota medzi krajinami,
a to kultúrna, jazyková či hodnotová. Veríme, že v budúcnosti
sa nám podarí vytvoriť omnoho
viac možností pre mladých v
našom meste, a tým podporíme
ich osobnostný rozvoj. Pre viac
informácií sledujte našu facebookovu stránku: FACE CLUB, kde
sa dozviete dôležité informácie
ako prví.
Tento projekt je podporený z
programu Erasmus+

Zamatová kvapka krvi
Mesto Spišská Belá organizuje pravidelne v spolupráci s
popradskou pobočkou Národnej
transfúznej stanice bezplatné darovanie krvi, ktoré sú známe aj
pod názvami Valentínska kvapka krvi vo februári a Primátorska
kvapky krvi v júni. Minulý rok
sa k nim pridala po prvý krát aj
Zamatová kvapka krvi, vďaka
ktorej už môžete darovať krv v
Spišskej Belej tri krát ročne a to v
odporúčaných rozostupoch medzi jednotlivými darovaniami.
Keďže tretie dobrovoľné darcovstvo krvi bude pravidelne
pripadať na mesiac november,
ponesie symbolicky názov
Zamatová kvapka krvi, ako
spomienku na Nežnú revolúciu

(1989), ktorej dôsledkom bolo
odstránenie komunistického
režimu v Česko-Slovensku.
V pondelok 20. novembra
2017 sa rozhodlo 25 dobrovoľných darcov krvi prísť podporiť
dobrú vec. Okrem príjemného
pocitu z dobrého skutku si
všetci darcovia odniesli domov
malú pozornosť v podobe CD
s jedinečnými videozábermi
Belianskych Tatier ako dar od
primátora nášho mesta. Veríme,
že aj Zamatová kvapka krvi
si nájde svojich pravidelných
darcov a bude sa tešiť rovnakej
návštevnosti ako Valentínska a
Primátorska kvapka krvi.
Všetkým darcom ešte raz
ďakujeme!
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Sme Svetoví...
Európska dobrovoľnícka
služba (EDS) odštartovala aj v
Spišskej Belej. Občianske združenie Expression sa v tomto roku
stalo akreditovanou organizáciou pre hosťovanie i vysielanie
dobrovoľníkov a od novembra
odštartoval prvý zo svojich
európskych projektov pod názvom „New Experience“. Do
Face Clubu tak priviedlo dvoch
dobrovoľníkov zo zahraničia.
Čo je to EDS?
Dobrovoľník sa prostredníctvom dobrovoľníckej služby
v zahraničí môže zapojiť do
projektov rôzneho charakteru,
napríklad v oblasti kultúry,
športu, sociálnej starostlivosti,
umenia či ekológie. Hlavným
cieľom EDS je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi z rôznych krajín a
sprostredkovať im skúsenosť z
neformálneho vzdelávania. EDS
umožňuje mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti
a podporiť tak ich osobnostný a
profesionálny rast.
Európska dobrovoľnícka
služba je určená všetkým mla-

dým ľuďom od 18 do 30 rokov
s trvalým pobytom v jednej z
krajín zapojených do programu.
Krátkodobá EDS môže trvať od 2
týždňov do 2 mesiacov, dlhodobá od 2 do 12 mesiacov.
Kto pribudol do nášho dobrovoľníckeho tímu?
Ako prvú si prestavíme dobrovoľnícku z Lotyšska, Zandu
Bembere. Zanda má 23 rokov a

pochádza z malej dedinky Lielkoči, kde so svojou rodinou žije
v harmónii s prírodou a vedú
spoločné hospodárstvo. Tento
rok doštudovala na agronomickej univerzite a rozhodla sa vyraziť do sveta. Zanda chce počas
tohto roka, tak ako osobnostne
porásť, tak aj venovať svoj čas
projektom a programom v rámci Face clubu či základných škôl.

Chce sa zamerať na recyklovanie
a separovanie odpadu, zvýšiť
povedomie o pestovaní rastlín
a agronómii, taktiež postupne
pracuje na zostavovaní svojho
vlastného projektu.
Ďalším EDS dobrovoľníkom
je Valentin Bartschies z Nemecka. Je veľkým obohatením nášho
tímu a aj on priniesol multikultúrnu atmosféru a veľmi rýchlo
zapadol do nášho kolektívu.
Valentin má 19 rokov a tento
rok ukončil štúdium na strednej škole. Venuje sa aktívnej hre
na trúbku a skautingu. Je taktiež
veľmi silno spätý s prírodou a v
rámci svojho účinkovania chce
pomáhať pri konverzáciách, či
už v nemeckom alebo anglickom
jazyku a ukázať svoje zručnosti
v práci s drevom a učiť to ďalej.
Príďte sa s našimi dobrovoľníkmi spoznať osobne a
dozvedieť sa o nich ešte viac.
Nielen Face Club, ale aj naša
Spišská Belá sa stáva svetovou.
Sledujte náš program a tešíme sa
na stretnutie s vami.
Tento projekt je podporený z
programu Erasmus+

Zahraniční dobrovoľníci a FACE CLUB na návšteve v ZŠ J. M. Petzvala
Prečo ste sa rozhodli byť
dobrovoľníkmi? Čo robievate
vo svojom voľnom čase? Aký
je rozdiel medzi Slovenskom
a vašou krajinou? Čo sa vám
najviac páči na Slovensku?
Chutí vám slovenská kuchyňa?
Navštívili ste už Vysoké Tatry?
Aj takýmito otázkami zahrnuli
žiaci siedmeho až deviateho ročníka Zandu a Valentina – dvoch
dobrovoľníkov zo zahraničia,
ktorí našu školu navštívili
spolu s FACE CLUBOM 14.-16.
novembra a podelili sa nielen

so svojimi zážitkami z pobytu
na Slovensku, ale porozprávali
aj o svojej domovine. Zanda
predstavila Lotyšsko, Valentin
priblížil Nemecko. Žiaci tak mali
jedinečnú možnosť dozvedieť sa
o živote v týchto krajinách priamo od ich obyvateľov.
Toto milé stretnutie žiakom
prinieslo ešte jednu vzácnu príležitosť – komunikovať s ľuďmi,
ktorí nevedia po slovensky. Žiaci
tak boli nútení nielen počúvať,
ale aj rozprávať a aktívne používať cudzí jazyk. Na rozdiel od

klasickej vyučovacej hodiny cudzieho jazyka sa nemohli „skryť“
za učebnicu ani sa spoľahnúť na
možnosť „zachrániť sa“ slovenčinou, ale snažili sa komunikovať
či už prostredníctvom angličtiny
alebo nemčiny. Na vlastnej koži
si tak vyskúšali, prečo je dôležité
učiť sa cudzie jazyky a aktívne
ich používať. Okrem toho sa presvedčili, že sa netreba báť chýb,
ktoré pri komunikácii v cudzom
jazyku robíme – najdôležitejšie je
to, aby sme sa dokázali dorozumieť a vyjadriť svoje myšlienky.

Zanda a Valentin v spolupráci s FACE CLUBOM žiakom
pripravili zaujímavé obohatenie
vyučovania a zážitok v podobe
milého stretnutia. Zároveň im
názorne ukázali, prečo je dôležité venovať sa dobrovoľníckej
práci, cestovať, spoznávať cudzie
krajiny, hľadať nové priateľstvá,
rešpektovať iné národy a učiť sa
cudzie jazyky. Na záver hodiny
im žiaci venovali malé kartičky,
na ktoré spísali milý odkaz v
podobe pozdravu či otázky.
Mgr. Michaela Česánková

tretia: vytvárali maketu hrušky
a jablka z gaštanov, štvrtá: triedili potraviny na zdravé a nezdravé, piata: kotúľali jabĺčko k
ježkovi po vyznačenej cestičke,
šiesta: usporiadali jabĺčka podľa
veľkosti, siedma: triedili jabĺčka
do košíčkov podľa farieb, ôsma
úloha: deti súťažili, kto skôr
pozbiera jabĺčka do košíčka. Po
splnení všetkých úloh mali deti
jabĺčko celé vymaľované a mohli
si ho pripnúť do veľkého košíka,
ktorý bol pod stromom. Nuž ale

aká by to bola oslava bez hostiny? Po ukončení plnenia úloh si
deti našli v každej triede jabĺčka
a tety kuchárky im upiekli voňavý jablkový kolác. Aj rakouto
hravou formou si deti uvedomili
aké je dobré a zdravé jesť ovocie
a zeleninu. Jabĺčka ochutnali aj
tí, ktorí sa s vitamínkami „nekamarátili“. Po tejto akcii deti
ešte dlho spomínali čo sa komu
podarilo, čo sa komu páčilo a
hlavne či ešte také niečo bude.
A veruže bude.

Deň jabĺčka v materskej škole
Možno viete, možno nie, že
21. október je Dňom jabĺčka,
ktorý sa rozhodli osláviť aj deti
v MŠ. Pani uč. Tokarčíková pripravila pre deti rôzne úlohy,
ktoré sa plniliv objekte MŠ.
Pani učiteľky v triedach najprv
deťom prečítali krátky príbeh o
tom ako pani Jablčkovej trpaslíci pozbierali všetky jabĺčka a
ona chcela ešte upiecť jablkový
koláč, preto poprosiladeti, abyjej pomohli jabĺčka nájsť a pozbierať do košíka. Nasledovalo
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niekoľko hádaniek o polodoch
jesene a deti s pani učiteľkami
sa pustili do plnenia úloh.
Každá trieda dostala jedno
veľké papierové jabĺčko, ktoré
po splnení úlohy vždy trochu
vymaľovali. Úlohy sa plnili v
triedach, vestibule, šatniach
MŠ. Prvou úlohou bolo: poskladať postavu pani Jabĺčkovej
z prírodného materiálu, druhou
úlohou bolo: prenášať jablko
na táčkach tak, aby nespadlo –
staršie deti prenášali vo dvojici,
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• 27. októbra 2017 sa klienti Zariadenia opatrovateľskej služby v Strážkach i ďalší seniori z tejto obce a tiež zo Spišskej Belej zúčastnili národného charitatívneho koncertu Integrácia seniorov, ktorý sa konal v Aréne
Poprad, za účasti známych osobností. Koncert plný lásky, úcty, vďaky a
nefalšovaných emócii bol určený pre všetkých milovníkov dobrej hudby
a zábavy. Klienti si toto podujatie vychutnávali plnými dúškami a boli
nadšení z úžasnej atmosféry, ktorá sa niesla celou Arénou.Touto cestou sa
chceme poďakovať našej pani vedúcej Mgr. Renáte Charitunovej, ktorá
nás podporila a prihlásila na toto podujatie.
Klienti a personál ZOS – Strážky

MESTO SPIŠSKÁ BELÁ
zastúpené JUDr. Štefanom Bieľakom, primátorom mesta
vyhlasuje

Nominujte najlepších v
cestovnom ruchu za rok 2017
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod
Slovenska v Prešove vyhlásila
štvrtý ročník ocenenia Najlepší
v cestovnom ruchu Prešovského
kraja. Verejnosť môže do konca
novembra 2017 nominovať osobnosti, organizácie, produkty, zariadenia a zamestnancov, ktorí
prispievajú k rozvoju turizmu v
kraji. Hlavnou úlohou ocenení
Najlepší v cestovnom ruchu
Prešovského kraja je oceniť a
motivovať ľudí, ktorí pracujú v
cestovnom ruchu, pomáhajú pri
jeho rozvoji a môžu byť vďaka

svojim kvalitám vzorom pre
ostatných. Organizátorom ocenenia je KOCR Severovýchod
Slovenska. „Opäť vyzývame
širokú verejnosť, aby nám predstavila inšpiratívne produkty,
kvalitné zariadenia a ľudí, ktorí
prispievajú k rozvoju turizmu
v Prešovskom kraji. Chceme
oceniť tých, ktorí sú prínosom v
tejto oblasti a môžu byť príkladom a inšpiráciou pre kolegov,
mladých nasledovníkov, odbornú i laickú verejnosť,“ uviedol
Martin Janoško, riaditeľ KOCR
Severovýchod Slovenska.

Nominácie je možné navrhnúť v týchto kategóriách:
I. Osobnosť cestovného ruchu: (rozhodne odborná komisia)
A) Celoživotný prínos v oblasti CR
B) Rozvoj CR v samospráve
C) Vzdelávanie v oblasti CR
D) Podnikanie v oblasti CR
II. NAJ produkt CR (rozhodne odborná komisia a jeden produkt
vyberie aj verejnosť v online hlasovaní)
III. NAJ zariadenie CR: (rozhodne verejnosť v online hlasovaní)
A) NAJ kultúrne zariadenie
B) NAJ zábavné/relaxačné zariadenie
C) NAJ informačné zariadenie CR
D) NAJ ubytovacie zariadenie
E) NAJ reštaurácia
F) NAJ kaviareň, bar, čajovňa
IV. NAJ zamestnanec CR (rozhodne verejnosť v online hlasovaní)
Do kategórie patria zamestnanci v oblasti služieb v CR
(kuchár/ka, čašník/čka, barista/
tka, barman/ka, someliér/ka,
recepčný/á a sprievodcovia/
informátori v turistických a

kultúrnych zariadeniach).
Všetky potrebné informácie,
kontaktný formulár a podmienky nominovania nájde
verejnosť na stránke www.severovychod.sk.

podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení nesk. predpisov
výberové konanie na obsadenie funkcie

príslušník Mestskej polície v Spišskej Belej
Pracovný pomer: 1 pracovné miesto na dobu neurčitú
Predpokladaný nástup: po dohode (najneskôr 1. marca 2018)
Základné predpoklady:
• Úplné stredné vzdelanie
• Vek – starší ako 21 rokov
• bezúhonnosť
• zdravotná, fyzická a duševná spôsobilosť pre prácu v mestskej
polície
• znalosť
• vodičsk
Ďalšie pr
• komun
• zodpov
• tímová
Vítané do
• osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh
mestského policajta alebo splnenie podmienok na udelenie
osvedč
•zbrojný
• znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na
činnosť MP (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe
k inform
Prihlášky
• meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónny
kontakt a e-mailovú adresu
• fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• stručný profesijný životopis
• výpis registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
• lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon
funkcie príslušníka MsP nie starší ako 3 mes.
•fotokópia zbrojného preukazu (ak je držiteľom)
•fotokópia vodičského preukazu
• súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1
zákona č. 122/2013 Z. z.
Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú
uvedené základné predpoklady. Súčasťou výberového konania
bude aj previerka fyzickej zdatnosti uchádzača.

Termín doručenia prihlášky je do 6. 12. 2017.

Viac aktuálnych informácií získate
na www.spisskabela.sk

Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Spišská Belá,
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá (na obálku napíšte
„Výberové konanie - príslušník MP“)
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Týždeň HOVORME O JEDLE
Cieľom celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme
o jedle je vyvolávať a podporovať
spoluprácu a aktívnu účasť detí,
mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému
výberu potravín a vhodného
životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje
zdravie.
S radosťou sme sa už po
štvrtý krát zapojili do tejto
zaujímavej aktivity, ktorá prebiehala v týždni od 16. 10. do
20. 10. 2017. Žiaci sa tešili a pripravovali sa veľmi zodpovedne,
organizovali, nakupovali, varili,
piekli, ochutnávali, spoznávali,
testovali sa, súťažili a popri tom
sa dobre zabávali.
Každý deň bol pestrý a bohatý program, do ktorého sa zapojili žiaci z celej školy. Aktivity,
ktoré žiakov najviac zaujali boli
- premietanie filmu o plytvaní
potravín, prezentácia výrobkov
z obilnín, určovanie obilnín,

preosievanie múky na čas a presnosť, príprava kvásku z droždia,
miesenie cesta a kysnutie, určovanie surovín v cestovinovom
šaláte, prednáška o obilninách,
chlebe a cestovinách z hľadiska
výživy, plytvanie potravinami
– odhadzovanie desiat, nedojedanie obeda v školskej jedálni. Z
ovocných a zeleninových aktivít
mali najväčší úspech – príprava
ovocných a zeleninových šalátov
a štiav, určovanie druhov ovocia
a zeleniny, priraďovanie listov
a kvetov, ovocné a zeleninové
pexeso, určovanie exotického
ovocia, poznávanie ovocia a
zeleniny so zaviazanými očami. Ďalšou dennou témou bolo
mlieko a mliečne výrobky od
slovenských kravičiek. Žiakov
zaujala výroba masla v maselnici a vo fľaši. Zabavili sa aj pri
kvíze o mlieku a výrobkov z
mlieka, či prípravou raňajok pre
svojho kamaráta. Starší žiaci anketou zisťovali spotrebu mlieka v

triedach. Občerstvenie v podobe
mliečnych nápojov, nátierok z
bryndze a syrov pripravili žiaci
šiesteho ročníka. Nezabudli sme
ani na pitný režim, k dispozícii
bol čaj z čerstvých bylín zo
školskej záhrady. Vyhlásenou
dennou témou na štvrtok bolo
mäso, hydina, ryby a vajcia.
Ôsmaci si pripravili prezentáciu
spojenú s kvízom a ponúkli nám
pestrú výstavu rôznych druhov
mäsa, rýb a mäsových výrobkov.
Porozprávali nám o tepelných
úpravách mäsa, o pôvode mäsa,
rýb a vajec – značka kvality SK.
Zaujímavosťou boli pokusy
s vajíčkom – vajíčko v octe, v
slanej a sladkej vode, zisťovanie
čerstvosti vajec, určovanie vareného a nevareného vajíčka.
Najsladším dňom bol piatok,
kedy si žiaci piateho ročníka pripravili prezentáciu o cukroch a
tukoch, rozdeľovali cukry a tuky
na zdravé a nezdravé, pochutnali
si na rôznych nátierkach a kolá-

čikoch. Pri skladaní potravinovej
pyramídy zisťovali aké potraviny sú pre nás dôležité a v akom
množstve. Tento deň sa niesol aj
v znamení pohybových aktivít,
aby sme nezabudli aký je pre nás
pohyb dôležitý.
Súčasťou týždňa Hovorme
o jedle bola súťaž o najchutnejší
pokrm. Vo štvrtok sa naša školská jedáleň zaplnila dvadsiatimi
družstvami žiakov. Všetci ukázali
veľkú chuť do varenia a pečenia.
Výsledok bol očarujúci, oči sa kochali pohľadom na kreatívne diela sladkých a slaných pokrmov,
ovocných pohárov, chlebíčkov a
chuťoviek, ktoré sme ochutnávali
a hodnotili.
Celý tento týždeň môžeme
hodnotiť ako veľmi zaujímavý,
obohacujúci, zábavný, kreatívny
a hlavne veľmi chutný.
Všetky aktivity pripravili žiaci
našej školy pod vedením p. uč.
Brinckovej a triednych učiteľov.
ZŠ M. R. Štefánika

Ako vyzerá život v Estónsku pohľadom Tonyho zo Sp. Belej
V decembri minulého roku
odišiel Anton Kováčik zo Spišskej
Belej pracovať ako dobrovoľník
do Mládežníckeho centra v
dedinke Emmaste na Estónsky
ostrov Hiiumma. V nasledujúcich riadkoch vám Tony priblíži
Estónsko ako krajinu, ktorá mu
prirástla k srdcu.Väčšinu svojho
dobrovoľníckeho času síce strávil
na ostrove, no aj vďaka ďalším
dobrovoľníkom mal možnosť
precestovať túto takmer plochú
krajinu krížom krážom.
Príroda
Priemerná nadmorská výška
dosahuje iba 50 m.n.m. a preto je
to taký malý raj pre cyklistov, ktorí nemajú radi kopce. Nachádza
sa tu množstvo cyklochodníkov a
lesných cestičiek. Vybrať sa preto
do Estónska na cyklovýlet môže
byť jedno z vašich najlepších rozhodnutí. Čo sa týka ubytovania,
pozdĺž všetkých cyklochodníkov
sú postavené tzv. RMK domčeky, prístrešky, altánky, alebo
kempovacie areály, kde môžete
zadarmo prespať, spraviť si piknik, alebo malý výlet s rodinou.
Na každom z týchto miest je
pripravené drevo na oheň a samozrejme krb, piecka, rošt, alebo
ohnisko. Až 47 % krajiny tvoria
lesy a vybrať sa do lesa je často
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ZAUJÍMAVOSTI
• V Estónsku majú zákon, ktorý zakazuje predávať akýkoľvek alkoholický nápoj pred a po desiatej hodine.
• Veľká časť Estóncov ovláda anglický jazyk aspoň na základnej
úrovni. Dôvodom je vysielanie filmov v televízií v origináli s estónskymi
titulkami. Okrem angličtiny veľa z nich ovláda ešte aj ruštinu, fínštinu,
švédštinu, alebo nemčinu.
• V Estónsku na nachádza najvyšší vrch pobaltských krajín Suur
Munamägi (Veľký vajcový vrch), ktorý meria 318,1 m n. m..
• V Estónsku sa nachádza aj viac ako 1400 jazier, množstvo močarísk
a rašelinísk.
• Najväčší Laulupidu štadión sa nachádza v hlavnom meste (Tallinn)
a je schopný uniesť nápor až 80 000 divákov.
• Estónsko bolo prvým štátom na svete, v ktorom už v roku 2005
prebehli prvé elektronické voľby a vo voľbách v roku 2011 hlasovalo cez
internet až 24 % obyvateľov.
• V Estónsku je takisto veľmi populárna saunová kultúra. Asi
polovica obyvateľov ma postavenú saunu a navštevuje ju pravidelne
min. 3-krát do týždňa.
veľký zážitok, prevažuje v nich
najmä borovica a breza. Lesy sú
udržiavané, veľmi čisté a všetky
chránené. Estónci majú k prírode veľmi hlboký vzťah a starajú
sa o ňu najlepšie, ako vedia. Je
pre nich útočiskom, potešením,
oázou pokoja a hlavne zdrojom
inšpirácie.
Laulupidu
Pokiaľ sa opýtate čím sú Estónci výnimoční, alebo charakteristickí, odpoveď je Laulupido.

Je to Estónsky spevácky festival,
ktorý patrí medzi najznámejšie
a najväčšie amatérske chorálové spevácke festivaly na svete.
Každých 5 rokov sa organizuje v
hlavnom meste Tallinn a organizuje sa už od roku 1969. Do spevu
sú zapojené všetky vekové generácie a zúčastňuje sa ho viac ako
30 000 spevákov. Na tento festival
nacvičujú aj viac ako rok.
Počasie
Počasie je v Estónsku veľmi

premenlivé a preto je potrebné
si vždy so sebou zobrať mikinu,
kraťasy, dáždnik a pre istotu aj
vetrovku a suché náhradné oblečenie. V tejto krajine sa počasie
zvykne meniť každú hodinu.
Leto tu prinajlepšom trvá max. 2
týždne. Sú to dni, kedy neprší a
teplota vystúpi nad 20°C. Všetci
ľudia vtedy idú k moru, ktoré
má poväčšine iba 18 °C (brrrrr)
a aj 100 m od brehu je hlboké iba
po pás. V lete tu noc nečakajte,
pretože slnko úplne nezapadá
a naplno svieti už od 4:00. V
zime ste zase v práci celý “deň”,
keďže slnko zase svieti iba asi 5
- 6 hodín.
Slovensko očami Estóncov
Veľa Estóncov si mýli Slovensko a Slovinsko. Čo nie je až
také prekvapivé. Čo však vedia
o Slovensku?
Vedia, že na Slovensku sa
nachádzajú Kõrg-Tatrad, teda
Vysoké Tatry. Veľa z nich pozná aj
hlavné mesto Bratislavu. Dalo by
sa povedať, že pri návšteve, alebo
pri prelete ponad náš krásny kraj,
Estónci po prvý krát vidia hory.
Niektorí z nich naozaj po prvý
krát vo svojom živote a niektorí
chodia do našich malých veľhôr
pravidelne na lyžovačku už zopár rokov.
Anton Kováčik
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Slovenský Červený kríž ocenil
občanov Spišskej Belej
22. novembra 2017
usporiadal Slovenský
Červený kríž, územný spolok Poprad
slávnostné odovzdávanie vyznamenaní
Slovenského Červeného
kríža pre mnohonásobných
bezpríspevkových darcov krvi.
Slávnosť sa konala na Mestskom úrade v Poprade, kde
si toto ocenenie humánnosti
a šľachetnosti prevzalo aj 17
obyvateľov mesta Spišská Belá.
Bronzovou Janského plaketou
boli ocenení Radoslav Adamjak,
Lucia Dobrá, Adriana Hradická,
Igor Jurský, Alojz Lenkavský,
Richard Lenkavský, Branislav
Olekšák, Michaela Pisarčíková, Dávid Pješčák, Radoslav
Romaňák a Matej Ščigulinský.
Striebornú Janského plaketu
získali John Graham, Milan

Výkopové práce aj na
Hviezdoslavovej ulici

Mačura, Peter Porubec,
Jana Tomalová a Pavol
Venglár. Vzácnu zlatú Janského plaketu
za 40 odberov krvi
získala
Henrieta
Bonková. Mesto Spišská Belá ďakuje všetkým
svojim oceneným občanom za
ich obetavosť, nezištnú pomoc
a zodpovedný prístup, aj vďaka
ktorému je možné zachraňovať
ľudské životy.

HARMONOGRAM VÝVOZU
TRIEDENÉHO ODPADU

Zo života J. M. Petzvala
Pred 210 rokmi sa v Spišskej
Belej narodil svetoznámy vynálezca, fyzik a matematik Jozef
Maximilián Petzval (6. januára
1807). Pri tejto príležitosti vám
počas celého roka 2017 prinášame prostredníctvom fotografií
pohľad na jeho pútavý život
a dielo. Viac o tejto fascinujúcej osobnosti sa dozviete na
stránkach Mesta Spišská Belá
www.spisskabela.sk alebo
priamo v Múzeu J. M. Petzvala
v Spišskej Belej.
Meno Jozefa Maximiliána
Petzvala je spojené s početnými
vynikajúcimi úspechmi, netreba
však opomenúť ani úspechy jeho
najbližších a to otca Jána Krstiteľa Fridricha Petzvala a brata
Otta Baltazára Petzvala. Petzvalov otecbol miestnym učiteľom
na katolíckej základnej škole v
Spišskej Belej a zároveň organista a dirigent speváckeho zboru
(regenschori) v belianskom
kostole. Do dejín sa zapísal aj
ako vynálezca, navrhol totiž
dva vynálezy (oba v roku 1824)
a to zdokonalenie strunových
hodín a návrh písacieho stroja
(polygraph), ktorý sa zachoval
aj s nákresmi.
Brat Otto Baltazár Petzval pôsobil na geometrickom inštitúte
v Pešti, kde bol profesorom na
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Katedre matematiky geometrického inštitútu, zároveň bol
suplujúcim profesorom na Katedre astronómie. Bol autorom
učebníc a pôvodných vedeckých
prác. Významne prispel k tvorbe
maďarskej technickej a matematickej terminológie. Za svoju aktivity bol vyznamenaný veľkou
cenou UAV a Radom železnej
koruny III. triedy.

Aj na Hviezdoslavovej ulici
(v jej dolnej časti – v úseku od č.
d. 57 až č. po 63) prebehli výkopové práce.
Podtatranská vodárenská
spoločnosť Poprad vymenila
vodovodné potrubie, energetici
(VSD Košice) nahradili vzdušné elektrické vedenie za nové
podzemné vedenie s novými
prípojkami, Slovak Telecom
urobí prípravu pre optickú sieť a
mesto si vybuduje nové verejné
osvetlenie – vzdušnú kabeláž na

betónových stĺpoch patriacich
VSD (ktoré sa odstránia) osadí
nové stĺpy verejného osvetlenia
s podzemným káblovým vedením. A budúci rok sa opraví
existujúci asfaltový chodník, do
ktorého sa položili tieto inžinierske siete, ktorý bude nahradený
nový chodníkom s betónovou
dlažbou. Aj v tomto prípade
chceme požiadať obyvateľov
tejto časti mesta o trpezlivosť
voči sťaženému prístupu k ich
rodinným domom.

Záchrana som ja
Zapojili sme sa do projektu
ZÁCHRANA SOM JA. Úlohou projektu bolo vrátiť tému
prvej pomoci do základných
škôl, naučiť deti dbať na svoju
bezpečnosť, myslieť dopredu
a predchádzať tak úrazom. Do
súťaže sa mohli prihlásiť všetky
triedy 1. stupňa ZŠ po celom
Slovensku. Úlohou žiakov bolo
napísať príbeh podľa indícií

súťaže a spracovať ho do jednoduchej publikácie.
Do projektu sa zapojili žiaci
3.B a 4.A triedy našej školy.
Najprv písali príbehy a kreslili
k nim ilustrácie. Nakoniec ich
zviazali do publikácie a hotové
práce boli zaslané do celoslovenskej súťaže. Mgr. D. Karabová
a Mgr. B. Gotzmannová
ZŠ M. R. Štefánika

Projekt „Tajný život mesta“

• Na fotografii je zobrazený brat
Jozefa Maximiliána Petzvala, Otto
Baltazár Petzval. J. M. Petzval mal
ešte jedného brata menom Nestor
Aemilianus. Zaujímavosťou je, že
všetci bratia sa narodili 6. januára
- Nestor Aemilianus v r. 1804),
Otto Baltazár v r. 1809 a Jozef
Maximilián v r. 1807. Bratov v
Spišskej Belej preto nazývali aj
Traja králi Petzvali.

Zažili ste už niekedy ten
moment, že idete po prírode,
ale vôbec netušíte čo okolo vás
rastie? To sa vám už nestane.
Už žiadne nudné listovanie
v knihách s obrázkami rastlín.
Vďaka projektu „ Tajný život
mesta“ spoznávajú deti rozmanitosť rastlín. Mobilná aplikácia
Plant Net pomôže inovatívnym
spôsobom objavovať niečo nové
a hodnotné. Na Slovensku projekt koordinuje Živica. Školy
zapojené do projektu objavia
zaujímavé lokality a rastlinné
druhy vo svojom okolí a budú
ich môcť prezentovať širokej
verejnosti. Navyše objavia

čaro bádateľsky orientovaného
vzdelávania, ktoré je na Slovensku úplnou novinkou a určite
prispeje k väčšej obľube výučby
prírodovedných predmetov na
školách.
Po stopách rôznych rastlín,
bylín a stromov v našom okolí
sa vybrali žiaci 3.A a 7.A triedy
a so záujmom a zvedavosťou
hľadali a fotili cez mobilnú
aplikáciu Plant Net, ktorá ich
veľmi zaujala a hneď si ju obľúbili. Určite aj naši žiaci prispejú
množstvom objavov do databázy rozmanitých rastlín.
Mgr. Ľudmila Lešundáková
ZŠ M. R. Štefánika
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Združenie Tatry – Pieniny získalo štatút Miestnej akčnej skupiny
V rámci Programu rozvoja
vidieka Združenie TATRY
– PIENINY LAG so sídlom v
Spišskej Starej Vsi pripravilo
Stratégiu miestneho rozvoja
vedeného komunitou (CLLD)
s názvom „Od Tatier k Dunajcu“. Následne na základe ministerstvom zverejnenej výzvy
opakovane predložilo žiadosť
o schválenie tejto stratégie a
udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vybralo 87 verejno-súkromných
partnerstiev z celého Slovenska
(podaných bolo 121 žiadostí),
ktorým schválilo stratégie
miestneho rozvoja vedeného

komunitou a bude im udelený
štatút miestnej akčnej skupiny.
Medzi schválenými je aj
stratégia Združenia TATRY
– PIENINY LAG a tak toto
združenie získa štatút Miestnej

akčnej skupiny (ďalej len MAS).
Združenie má 64 členov, z toho
31 miest a obcí (medzi nim aj
Spišská Belá) a zvyšok tvoria
podnikatelia, občianske združenia a fyzické osoby prevažne

z okresu Kežmarok, Stará Ľubovňa a Poprad.
To, čo je však podstatné,
uvedené schválenie stratégie
umožní tomuto združeniu
čerpať finančné prostriedky v
celkovej výške 1 982 409 EUR z
fondov EÚ. V prílohe je zverejnený prehľad aktivít, na ktoré
bude možné použiť uvedené
finančné prostriedky. Začiatok
čerpania týchto financií sa predpokladá v polovici roka 2018.
Viac informácii o združení
TATRY – PIENINY LAG nájdete
na: www.tatry-pieniny.com/
Zoznam schválených MAS a
neschválených VSP je zverejnený na: www.nsrv.sk/index.php?start&pl=18&article=1497

Členovia Denného centra sa zaujímajú o životné prostredie
Naši dôchodcovia združení
v Dennom centre tzv. klube
dôchodcov v Spišskej Belej sú
skupinou obyvateľstva, ktorých
zaujíma aj životné prostredie
či bezpečnosť. Dňa 22. 11. 2017
pozvali na besedu zamestnancov
mesta – referentku oddelenia životného prostredia a príslušníčku mestskej polície.
Seniori sa počas stretnutia
aktívne a spontánne zapájali do
debaty o ochrane drevín, ovzdušia, vody. Podnetné otázky z ich
strany sa týkali najmä výrubu
drevín a susedských sporov pri
stromoch presahujúcich napr.
svojou korunou na cudzí poze-

mok. Široká diskusia bola aj na
tému odpadov. Pre mnohých
bolo prekvapivou a novou informáciou to, že opadané listy
zo stromov na záhrade zákon
nepovoľuje spaľovať. Pri téme
triedeného odpadu sa spresnili
praktické postupy pri konkrétnych vytriedených komoditách
a pod. Vzhľadom na to, že jednu
z najohrozenejších skupín obyvateľov na cestách z hľadiska
bezpečnosti predstavujú práve
seniori, príslušníčka Mestskej
polície v Spišskej Belej vysvetlila
životnú dôležitosť používania
reflexných prvkov. Chodci sú
najzraniteľnejšími účastníkmi

cestnej premávky. Je pre nich
veľmi riskantné a nebezpečné
aj vchádzať na vozovku spoza
stojaceho vozidla, predovšetkým
na autobusových zastávkach,
spomedzi zaparkovaných vozidiel a pohybovať sa na málo
osvetlených miestach. V týchto

témach je nevyhnutnosťou klásť
dôraz na prevenciu. Beseda bola
poučným a príjemným stretnutím pre všetkých zúčastnených.
Za vyzdvihnutie stojí aktívny
interes seniorov o dianie nielen
v našom meste, ale aj v oveľa širších súvislostiach a oblastiach.

Prebieha výstavba prístavby
telocvične ZŠ Štefánika
Telocvičňa Základnej školy M.
R. Štefánika na Štefánikovej ulici
v Spišskej Belej nemá potrebné
štandardné zázemie. Chýbajú
šatne pre žiakov, či sprchy. Tento stav trvá od jej postavenia v
70-rokoch 20. storočia. Súčasné
vedenie školy spolu so zriaďovateľom (Mestom Spišská Belá)
sa rozhodli tento stav zmeniť.
V súčasnosti už prebieha
výstavba prístavby telocvične
Základnej školy M. R. Štefánika
v Spišskej Belej. V prístavbe telocvične sa vybudujú chýbajúce
šatne (2 dievčenské a 2 chlapčenské), sprchy, toalety a kabinety
telesnej výchovy. Mesto získalo
ešte koncom roka 2016 dotáciu
vo výške 60 tis. EUR na túto
prístavbu z Ministerstva škol-
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stva SR (zo štátneho rozpočtu).
K uvedenej sume mesto už tento
rok poskytlo ďalších 40 tis. EUR z
rozpočtu mesta. Celkové náklady
sú predpokladané na sumu 250
tis. EUR a preto úlohou mesta v
roku 2018 bude nájsť chýbajúce
financie potrebné na dokončenie
tejto prístavby. Zhotoviteľom
prístavby je Mestský podnik
Spišská Belá s.r.o. (takže mesto
si to realizuje vo vlastnej réžii).
Stavebné práce budú pokračovať
v budúcom roku tak, aby mohli
byť v tom roku aj ukončené (ak
sa nezmenia priority – napr.
potreba financovať stavebnou
úpravu podkrovia školy z dôvodu prípadnej úspešnosti projektu EÚ na zriadenie odborných
učební).

• Už v prvý decembrový týždeň aj tento rok pribudne na belianskom
námestí Domček vianočných želaní.
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Tvorivé dielne v Kaštieli v Strážkach
Krásne jesenné počasie vylákalo našich žiakov a učiteľov
ZŠ J. M. Petzvala na vychádzky
spojené s návštevou vzdelávacích
programov v Kaštieli v Strážkach,
ktoré prebiehajú v národnej galérii od októbra 2017 do júna 2018.
Ponúkané programy, ktoré sú
pripravené pre školské skupiny,
žiakov zaujali, čo sa prejavilo na
vysokej návštevnosti.
Žiaci 1.A, 1.B a 2.B triedy
sa spolu so svojimi triednymi
učiteľkami Mgr. A. Méreyovou,
Mgr. K. Kušmírekovou, Mgr. Y.
Tomaľovou zúčastnili vzdelávacieho programu Farby dúhy,
vyskúšali si experimentovanie
s temperovými farbami. Štetcom zmiešavali základné farby
na palete a skúmali, aká farba
vznikne. Niektorí už miešanie
temperových farieb poznali, pre
niektorých to bola novinka. Farbami výtvarne vyjadrili vlastné
poňatie pripraveného motívu na
výkres. Práca s farbou bola zaujímavá a príťažlivá, žiaci mali zo
svojich prác radosť.
Žiaci 2.A triedy sa s vyučujú-

cou výtvarnej výchovy Mgr. A.
Kriššákovou zúčastnili vzdelávacieho programu Strom je veľký
dom, čo predstavuje domov
rôznych zvierat a živočíchov.
Výtvarnou technikou - suchá
ihla podľa predlohy vytvorili
listnatý strom, ktorý natreli
vrstvou farby, a pretlačili na výkres. Jesennú atmosféru stromu
dotvorili odtlačkami drobných
predmetov rôznych farieb. Netradičná technika žiakov veľmi
zaujala, pracovali s nadšením,
na svoje práce boli právom hrdí
a teraz im zdobia triedu.
Žiaci 3.A a 3.B triedy sa so
svojimi triednymi učiteľkami
Mgr. S. Fodorovou a Mgr. G.
Pliškovou zúčastnili vzdelávacieho programu Pozitív a
negatív. Po zaujímavej motivácii
a po prvom výtvarnom diele sa
dostali ku skutočnému tvoreniu.
Pracovali s tmavou a svetlou plochou papiera, pričom im vzniklo
krásne jabĺčko alebo motýľ. Precvičili si strihanie, kde nesmeli
prestrihnúť okraje, maľovanie,
lepenie a zrkadlové otáčanie

tvaru. Pri pamätnej tabuli Ladislava Medňanského si vo dvore
kaštieľa pripomenuli nášho známeho rodáka – maliara. Návrat
domov im spestrila prechádzka
„anglickou záhradou“ .
Žiaci 5.A a 5. B triedy s vyučujúcou Mgr. A. Oroszovou
absolvovali vzdelávací program
Pozitív a negatív. Pracovali s negatívnym priestorom, vysvetlili
si, čo je pozitív a negatív, čo majú
pozitívne a negatívne veci spoločné s výtvarným umením.
Žiaci 6.A, 6.C a 8.A triedy sa
spolu s vyučujúcimi Mgr. I. Vas-

jukovou a Mgr. S. Lorenčíkovou
zúčastnili tvorivých dielní. Pod
dohľadom lektorov v skupinách
tvorili komiks – obrázkový príbeh. Témou komiksu bol životný
príbeh významného slovenského
maliara Ladislava Medňanského, ktorý žil a pracoval v Kaštieli
v Strážkach.
Vzdelávacie programy boli
veľmi zaujímavé, žiaci mali
možnosť stretnúť sa aj s menej
tradičnými technikami výtvarného umenia v tak krásnom
prostredí Kaštieľa v Strážkach.
Mgr. A. Kriššáková

Školská knižnica deťom
V ZŠ J. M. Petzvala sa od začiatku školského roku školská
knižnica pripomína všetkým
žiakom. Školská knihovníčka organizuje pre nich rôzne aktivity,
ktoré pomáhajú rozvíjať čitateľskú aj informačnú gramotnosť. V
septembri počas Dňa otvorených
dverí zavítalo do knižnice mnoho žiakov. Koncom septembra
bola vyhlásená celoročná súťaž

o kráľa alebo kráľovnú čitateľov
pod názvom Čitateľská výzva.
V októbri sa žiaci všetkých
ročníkov zapojili do projektu
Záložka do knihy spája školy. V
novembri sa v knižnici strašilo.
Strašidelné čítanie zožalo veľký
úspech. V takejto činnosti bude
školská knižnica pokračovať aj
počas ďalších mesiacov.
Mgr. Soňa Fodorová

Oslávili sme Európsky deň jazykov
Európsky deň jazykov si
každoročne pripomíname 26.
septembra. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských
krajín. Cieľom je tiež podpora občanov, aby sa bez ohľadu na vek,
v školách aj mimo nich, učili viac

jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú
svoje šance na štúdium, prácu a
lepší život v rámci EÚ.
Podujatie sme na našej škole
začali prezentáciou o vzniku tejto
tradície, o jazykoch Európy a o
Európskej únii. Siedmaci pred-

stavili rôzne krajiny zaujímavou formou – pozdravmi nám
priblížili jazykovú rozmanitosť
Európy, pridali informácie z
kultúry a na záver vytvorili živú
pestrú reťaz pozdravov v rôznych jazykoch.

Mladší žiaci si tento deň
pripomenuli prezentáciou o
jazykových rodinách a ako sa
tieto jazyky postupne vyvíjali.
Zahrali si online hru: „Uhádni štát“ kde podľa pokynov
určovali štáty Európskej únie.
Dozvedeli sa zaujímavosti o rozmanitosti európskych kuchýň,
hlavne tej britskej a ochutnali
typický britský Marmite, teda
kvasnicovú nátierku. Marmite
je lepkavá, tmavo hnedá hmota
s veľmi výraznou chuťou, ktorá
rozdeľuje názory spotrebiteľov.
Slogan spoločnosti vyrábajúcej
Marmite znie: „Buď ho miluješ,
alebo nenávidíš“. Žiaľ, nenašiel
sa nik, komu by táto nátierka
chutila. Veľký záujem bol aj o kvíz
o Európe a o Európskej únii. Žiaci
ôsmeho a deviateho ročníka preukázali veľmi dobré znalosti, ale
najmä jazykovú úroveň, keďže
otázky boli v angličtine. Na záver
tohto pekného podujatia sme si
vypočuli európsku hymnu Óda
na radosť, ktorú skomponoval
Ludwig van Beethoven. Všetkým
ďakujeme za aktívnu účasť.
ZŠ M. R. Štefánika
Mgr. Ganzarčíková,
Mgr. Čížiková
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Ako sa darí belianskym hokejbalistom v kategórii U19+
Nominácia na prípravné zápasy s ČR
Budúci rok sa v kanadskom St. John uskutočnia Majstrovstvá
sveta juniorov v hokejbale v kategórii U 18 a U 20. Reprezentační
tréneri U 20 Dušan Danko a Marián Gregorík začínajú tvoriť tím na
túto udalosť a prvou skúškou kvality novovznikajúcej reprezentácie
budú dva medzištátne zápasy s reprezentáciou Českej Republiky
U 20 v termíne 8. - 9. decembra 2017 v športovej hale Bôrik v Žiline. Výborné výkony našich juniorov v aktuálnej sezóne si všimli
aj tréneri slovenskej repre a na prvý prípravný kemp nominovali
hráčov MŠK Spišská Belá: Branislava Chromiaka, Kristiána Čepišáka, Dávida Reľovského, Dominika Miklasa, Eduarda Pitoňáka a
Dávida Zadžoru (brankár). Chalanom držíme palce a prajeme, aby
sa v čo najväčšom počte prebojovali aj do konečnej nominácie na
Majstrovstvá sveta.
Hokejbalová Extra Liga SR U19+ 2017/2018
Tak ako pre mladšie kategórie, aj pre juniorov zo Spišskej Belej
sa na jeseň začala ďalšia sezóna v hokejbalovej extralige, ktorá od
minulej sezóny nesie názov HEL. Začiatok sezóny bol dosť náročný,
pretože “devätnástka“ odohrala päť zápasov po sebe na ihriskách
súperov. To ale naši juniori úspešne zvládli, pretože si priniesli
štyri víťazstvá v riadnom hracom čase a jedno po samostatných
nájazdoch. Nasledoval prvý domáci zápas so Žilinou, v ktorom
belančania znovu zvíťazili, ale nasledujúci zápas s Trebišovom im
nevyšiel a prišla prvá prehra v sezóne. Zatiaľ posledný duel odohratý na domácom ihrisku mladíci úspešne zvládli a potvrdili, že
postavenie v priebežnej tabuľke nie je náhoda.
Doterajšie výsledky:
• ŠK 98 Pruské – MŠK Spišská Belá
3:4
• HBC Ducks Košice – MŠK Spišská Belá
4:5

• HBK Diaková – MŠK Spišská Belá
2:3 sn
• ŠK Bukovinka Zvolen – MŠK Spišská Belá
2:6
• HBC DT Považská Bystrica – MŠK Spišská Belá 1:2
• MŠK Spišská Belá – ŠK HOGO Žilina
9:0
• HBK Adler Trebišov – MŠK Spišská Belá
4:0
• MŠK Spišská Belá – ŠK 98 Pruské
7:0
TABUĽKA PO 13. KOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HBK Diaková
MŠK Spišská Belá
HBC Ducks Košice
HBC DT Považská Bystrica
ŠK 98 Pruské
ŠK Bukovinka Zvolen
HBK Medokýš Martin
HBK Adler Trebišov
ŠK HOGO Žilina

8
7
6
6
7
7
4
4
7

4
5
4
3
2
2
2
1
0

3
1
0
0
1
0
0
0
0

1
0
1
1
0
1
0
0
1

0
1
1
2
4
4
2
3
6

36:17
29:16
44:14
25:19
21:27
17:29
14:22
9:16
14:49

19
17
13
10
8
7
6
3
1

Ochranárik čísla tiesňového
volania 112
Martin Kňazovický z 3.A
sa zapojil do výtvarnej súťaže,
ktorú vyhlásil Okresný úrad
Kežmarok „ Ochranárik čísla
tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.
Účelom súťaže je vyvíjať
aktivity v súlade s platnými
právnymi predpismi Európskej

únie na úseku civilnej ochrany
a implementácie a fungovania
čísla tiesňového volania 112.
Téma výtvarnej práce je: „Akú
záchranársku techniku som
videl zasahovať a s čím by som
pomohol ja“
Mgr. Ľudmila Lešundáková
ZŠ M. R. Štefánika

„Goral run” začal bežeckú tradíciu v Spišskej Belej
Do pestrej palety tých najrôznejších športových súťaží
a podujatí v Spišskej Belej sa od
uplynulého víkendu zaradil aj
beh. Občianske združenie Runners’n Roses a kolektív Motorestu Goral v spolupráci s Mestom
Spišská Belá pripravili pilotný
ročník bežeckého podujatia pod
názvom Goral run. Toto bežecké
podujatie, ktoré sa konalo 21.
októbra 2017, prilákalo pod
Tatry viac ako 400 účastníkov
všetkých vekových kategórií
nielen z blízkeho okolia, ale aj
zo vzdialenejších kútov Slovenska. Goral run otvoril svojim
úvodným oríhovorom primátor
Spišskej Belej Štefan Bieľak, ktorý
vyzdvihol nápad organizátorov
podujatia a poďakoval sa im, že
sa Goral run rozhodli situovať
práve do Spišskej Belej.
O víťazné trofeje sa súťažilo
v Goralskom polmaratóne
(21 km), Mestskej desiatke

(10 km), Minimaratóne (4,5 km)
a Nordic walking. Zasúťažiť si
však mohli aj “nebežci” a to vo
veselej súťaži v hode goralským
klobúkom, ktorú vyhral Viktor
Holák s výkonom 16, 9 metra.
Jeho víťazný hod sa hneď stal
dvojnásobným úspechom,
pretože sa s ním stal držiteľom
slovenského rekordu.
Táto športová akcia ponúkla
návštevníkom i kvalitný sprievodný program. Okrem spomínanej súťaže v hode klobúkom,
si návštevníci mohli vychutnať
i veselý hudobný program v podaní skupiny BRAVO z Novej
Ľubovne, či zapojiť sa do tomboly, ktorá ponúkala zaujímavej
ceny. Podujatie sa môže pochváliť
i charitatívnym rozmerom. V mene medzinárodnej organizácie
KIWANIS (pozri aj: www.kiwanis.sk) odovzdal guvernér pre
SR a ČR Dr. Ladislav Hrivko dar
v hodnote 500 EUR pre Vierku

Hriňakovú, na zabezpečenie jej
liečebných procedúr.
Poďakovanie patrí desiatkam
dobrovoľníkov, ktorí sa celý deň
starali o plynulý a bezproblémový priebeh celého podujatia,
ďalej zamestnancom mestského
úradu v Spišskej Belej, členom
belianskej Mestskej polície a členom Okresného riaditeľstva
policajného zboru v Kežmarku.
Obrovské ďakujem patrí aj partnerom podujatia, ktorí zabezpečili pre bežcov i návštevníkov
príjemné zázemie a možnosti
ochutnávok slovenských tradičných jedál a zabíjačkových špecialít, vitamínových doplnkov
a teplých nápojov.
Sme hrdí, že sa naše malebné
mestečko stalo hostiteľom pre
toto vydarené podujatie a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Goral
run-u! Viac fotografií z podujatia
a kompletné výsledky nájdete na:
www.goralrun.sk.

Výsledky v hlavných
súťažiach:
Goralský POLMARATÓN
Muži
1. ŠVARC Roman
2. GALLIK Peter
3. SÝKORA Daniel

01:16:33
01:19:44
01:20:29

Ženy
1. BOŽOVÁ Danica
01:40:36
2. GERÉNYIOVÁ Katarína
01:42:04
3. VASTUŠKOVÁ Iveta 01:42:40
Goralská DESIATKA
Muži
1. OROLÍN Pavol
2. BACHRATÝ Štefan
3. GERGARDT Artur

35:06
36:27
38:54

Ženy
1. GEJDOŠOVÁ Zuzana 42:50
2. MAŠLEJOVÁ Monika 47:45
3. ŠERFELOVÁ Jiřina
48:39
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• Pri Pamätníku
obetí zločinov komunizmu počas pietnej
spomienky na 17.
november 1989, si
túto udalosť pripomenuli primátor
Spišskej Belej Štefan
Bieľak spolu s Alojzom Lenkavským a
ďalšími obyvateľmi
Spišskej Belej.

Viac fotografií
na Facebookovej
stránke mesta
Mesto
Spišská Belá

• Naše mesto realizuje výstavby cyklotrasy z Tatranskej Kotliny do
Ždiaru.

• V súčasnosti už prebieha výstavba prístavby telocvične Základnej školy
M. R. Štefánika v Spišskej Belej.
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• Vďaka projektu Tajný život mesta spoznávali žiaci ZŠ M. R. Štefánika
rozmanitosť rastlín.
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• Krásne jesenné počasie vylákalo našich žiakov a učiteľov ZŠ J. M.
Petzvala na vychádzky spojené s návštevou vzdelávacích programov
v Kaštieli v Strážkach.

