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Vážení obyvatelia nášho mesta, milí priatelia,
Na začiatku nového roka 2016 vám v prvom rade chcem poďako-

vať za vašu priazeň, podporu a spoluprácu, ako aj za obyčajné ľudské 
pochopenie a porozumenie počas uplynulého roka 2015, ktoré ste ve-
novali nášmu mestu (i mne samotnému). Bol to rok zložitý, náročný 
pre každého z nás. Ale je už za nami a máme pred sebou novú výzvu 
a ďalšiu šancu - nový rok 2016.

A tak na jeho začiatku si spoločne želajme, aby rok 2016 bol rokom 
pevného zdravia, šťastia a dostatku lásky. Nech je rokom väčšieho po-
rozumenia a vzájomnej ľudskej ohľaduplnosti. Nech je rokom väčšej 
spokojnosti, pokoja a radosti doma, v rodine i v práci. Nech je rokom 
naplnenia väčšiny vašich prianí a očakávaní. Nech je rokom pozitívnej 
energie a správnych rozhodnutí. 

A keďže 1. január nie je len začiatkom nového roka, ale aj výročím 
vzniku Slovenskej republiky, tak želajme šťastný a úspešný nový rok 
2016 nie len sebe, svojim blízkym, nášmu mestu, ale celému nášmu 
Slovensku!

Takže všetko najlepšie želá         Števo BIEĽAK, 
primátor nášho mesta

Pri príležitosti osláv sv. An-
tona Pustovníka, patróna mesta 
a zároveň 745. výročia udelenia 
mestských práv sa 17. januára 
2016 uskutočnilo slávnostné 
odovzdávanie Cien mesta a Cien 
primátora mesta pre osobnosti 
Spišskej Belej, ktoré sa svojou 
činnosťou podieľajú na zvidi-
teľňovaní či rozvoji mesta.

Tomuto slávnostnému aktu 
predchádzala v doobedňajších 

V Sp. Belej sa udeľovali Ceny mesta a Ceny primátora mesta

hodinách bohoslužba v rímsko-
katolíckom kostole sv. Antona 
Pustovníka,  ktorú celebroval 
biskup spišskej diecézy Štefan 
Sečka za účasti správcu našej 
rímskokatolíckej farnosti – Petra 
Petreka s kaplánmi našej farnos-
ti. Tejto slávnosti sa zúčastnil aj 
správca gréckokatolíckej farnosti 
v Ihľanoch (filiálka Spišská Belá) 
Mikuláš Chanáth, ako aj farárka 
evanjelického cirkevného zboru 

v našom meste Eva Germanová. 
V úvode a závere sa uskutočnil 
slávnostný sprievod za účasti 
primátora mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva, a aj 
niektorých miestnych spolkov - 
Poľovníckeho spolku, Dobrovoľ-
ného hasičského zboru a MŠK 
Slavoj Spišská Belá. V závere 
sv. omše primátor nášho mesta 
Štefan Bieľak poďakoval otcovi 
biskupovi Štefanovi Sečkovi 
i prisluhujúcim kňazom za 
bohoslužbu odslúženú za celé 
naše mesto a všetkých jeho oby-
vateľov.  Po sv. omši sa pozvaní 
hostia presunuli na sviatočný 
(slávnostný) obed.

Na odovzdávaní cien sa 
popoludní v mestskej kinosále 
stretla verejnosť i pozvaní hos-
tia. Pred začatím ceremoniálu 
odznela hymna Slovenskej re-
publiky a následne na to Tu-
recký pochod od W. A. Mozarta 
v podaní komorného zoskupe-
nia La Speranza z Popradu (pod 
vedením Zuzky Pavličkovej). Po 
úvodnom príhovore primátora 
mesta Štefana Bieľaka sa pristú-
pilo k udeľovaniu Ceny mesta 
Spišská Belá, ktorú odovzdával 
primátor mesta spolu so svojim 
zástupcom Jozefom Kunom. 
Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej rozhodlo o udelení 

tohto ocenenia trom laureátom.
Pred samotným oceňovaním 

sa premietal krátky medailón ve-
novaný konkrétnemu laureátovi, 
v ktorom sa prítomní dozvedeli 
viac o jeho živote a aktivitách, za 
ktoré si prevzal uvedenú cenu 
(všetky životopisy spolu s krát-
kymi videami budú už čoskoro 
zverejnené na webovej stránke 
mesta www.spisskabela.sk). Pr-
vým oceneným bol Vojtech Stu-
peň, dlhoročný člen miestneho 
Rybárskeho spolku, ktorý bol 
jedným z iniciátorov realizácie 
výstavby Belianskeho rybníka 
na mieste, kde sa mala pôvod-
ne vybudovať okresná skládka 
komunálneho odpadu. Rybník 
dodnes slúži Beľanom aj ako 
prímestská oddychový zóna. 
Vojtech Stupeň je zástupcom 
klasického ľudového rybárstva 
v našom meste. 

Jedinou dámou, ktorá si do-
mov odniesla Cenu mesta, bola 
Gerhardína Gažiová. Uvedené 
ocenenie si prevzala za svoju ak-
tívnu činnosť v Karpatonemec-
kom spolku, vedenie cirkevného 
zboru a.v. a príkladnú spoluprá-
cu s mestom Spišská Belá, najmä 
pri poznávaní jeho histórie, pri 
zostavovaní monografie mesta, 
či pri identifikácii neznámych 

• Laureáti Ceny mesta a Ceny primátora mesta.

• Slávnostná bohoslužba v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka 
za účasti Mons. Štefana Sečku (v strede), farára Petra Petreka (vpravo), 
kaplána Karola Križiana (vľavo).



Spišskobeliansky spravodajJANUÁR 2016

2

V Sp. Belej sa udeľovali Ceny mesta a Ceny primátora mesta

Gerhardína Gažiová
 sa narodila v roku 1935 v Spišskej Belej do nemeckej rodiny roľníka 

a modrotlačiara Dezidera Szimonisza a jeho manželky Marthy, rod. 
Hoffmann. Štúdium na základnej školy bolo prerušované 2. sv. vojnou 
a prenasledovaním rodiny, či už zo strany okupantov (Nemcov, pretože 
rodina bola odporcom Hitlera), tak i osloboditeľmi – lebo boli Germáni. 
Zatiaľ čo jej otec bol odvlečený do Ruska,  zvyšok rodiny bol v lágri 
v Poprade určený na odsun. Vďaka pomoci dobrých ľudí, ktorým po-
mohli predtým oni a zastali sa ich, sa mohli vrátiť domov, hoci im bol 
skonfiškovaný celý majetok.

Následne pokračovala p. Gažiová štúdiom na Obchodnej akadémii 
v Poprade, kde v r. 1955 úspešne zmaturovala. Počas štúdia hrávala 
divadlo a spievala v školskom spevokole. Ako bolo vtedy zvykom, po 
škole dostali absolventi umiestenku a táto ju zaviala ako účtovníčku 
do Odborného učilišťa v Banskej Bystrici, neskôr do Lučenca. Odtiaľ 
sa vrátila domov do Spišskej Belej. Začala Pracovať v Inžinierskych 
stavbách Košice, kde sa zoznámila so svojím manželom Štefanom.  
Vychovali spolu dve deti – dcéru Gabrielu a syna Petra. Po ukončení 
materskej dovolenky začala pracovať v sódovkárni  v Sp. Belej a po jej 
zrušení sa prevádzka presunula do Pivovaru Poprad. Odtiaľ aj odišla 
do dôchodku. Hoci p. Gažiová rada cestovala, jej obľúbeným miestom 
vždy bola Protežka, čiže chata Plesnivec a Faixova lúka.

Od vzniku Karpatonemeckého spolku v Kežmarku je jeho aktívnou 
členkou a podieľa sa tak na udržiavaní nemeckých tradícii v regióne. 
Dlhé roky bola aj členkou dozorného výboru Jednoty, spotrebné družstvo 
Poprad. Od r. 1980 bola presbyterkou v evanjelickej cirkvi a.v. v Spišskej 
Belej, kde zároveň viedla cirkevný zbor.

Gerhardína Gažiová dlhodobo príkladne spolupracuje s mestom Spiš-
ská Belá, najmä pri poznávaní jeho histórie, pri zostavovaní monografie 
mesta, či pri identifikácii neznámych hrobov na mestskom cintoríne. 

Peter Purdeš
sa narodil v roku 1921 v obci Regetovka v okrese Bardejov. Po 

úspešnom absolvovaní Učiteľského ústavu bol umiestnený do Veľkého 
Sulína na pozíciu učiteľa, následne v Jezersku, v Spišskej Starej Vsi 
a v Osturni. 

V roku 1946 sa oženil so Žofiou Purdešovou, rodenou Pisarčíkovou, 
s ktorou vychoval dve dcéry, Sylviu a Kláru a momentálne je starým 
otcom 8 vnúčat.

V roku 1947 bol zvolený za riaditeľa dvojtriednej školy v Stráňach 
pod Tatrami. Od 1951 pracoval rovnako na pozícií riaditeľa v dvojtried-
nej škole v Strážkach, kde zotrval 15 rokov. Práve v Strážkach sa začal 
naplno venovať kultúre a pravidelne organizoval divadelné a kultúrne 
predstavenia. Zároveň viedol detský ľudový súbor Goralček. Zo Strážok 
odišiel napokon pracovať na rok na Základnú školu do Podolínca a odtiaľ 
odišiel na Základnú školu v Spišskej Belej, kde sa venoval ako pedagóg 
a výchovný poradca mládeži až do odchodu do dôchodku.

Počas pôsobenia na ZŠ v Spišskej Belej sa venoval ovocinárstvu a 
dopestoval niekoľko stovák ovocných stromov, v našom okolí je dodnes 
medzi mnohými pestovateľmi považovaný za odborníka v danej tema-
tike. V súčasnosti sa okrem ovocinárstva aktívne venuje aj maliarstvu, 
na ktoré bol nútený počas svojich mladých rokov zanevrieť z dôvodu 
vtedajšieho režimu. V rámci maliarskeho umenia úzko spolupracoval s 
barónkou Margitou Czobelovou. V súčasnosti má vo svojom súkromnom 
archíve viac ako 200 vlastnoručne namaľovaných obrazov.

Okrem svojej celoživotnej pedagogickej a kultúrnej činnosti, dlhé 
roky viedol kroniku Strážok ako aj kroniku Mestského poľovníckeho 
spolku v Spišskej Belej.

hrobov na mestskom cintoríne. 
Tretím laureátom bol Peter Pur-
deš, ktorý bol ocenený za celo-
životnú pedagogickú činnosť 
(ako učiteľ dvojtriednej školy 
v Strážkach a neskôr Základnej 
školy v Spišskej Belej) a tiež za 
jeho kultúrno-osvetovú činnosť 
v Stážkach (pravidelne orga-
nizoval divadelné a kultúrne 
podujatia a viedol detský ľudo-
vý súbor Goralček), za jeho ma-
liarsku tvorbu (spolupracoval 
s barónkou Margitou Czóbel), 
či za vedenie kroniky dnes 
mestskej časti Strážky. 

Počas krátkej prestávky 
medzi udeľovaním Ceny mes-

ta a Ceny primátora mesta sa 
mohli diváci započúvať do 
saxofónových a gitarových 
melódií v podaní nadaných 
žiakov zo Základnej umeleckej 
školy v Spišskej Belej.

Druhá polovica programu 
patrila odovzdávaniu Ceny 
primátora mesta Spišská Belá. 
Prvou ocenenou bola Mária 
Ščigulinská, ktorá sa už dlhé 
roky ako dobrovoľníčka spolu-
podieľa na výchove belianskych 
detí a mládeže formou organizo-
vania rôznych kresťanských ak-
tivít v spoločenstve Deti Márie 
(Dobrá novina, Biela stužka, 
Vypni telku, zapni seba, Detský 
čin pomoci a pod.). Druhá cena 

primátora mesta bola odovzdaná 
Márii Čižíkovej, ktorá ako učiteľ-
ka materskej škôlky už niekoľko 
rokov vedie detský folklórny sú-
bor Dukátik pri materskej škole. 
Súbor sa už dlhé roky teší veľkej 
obľube a deti sa v ňom okrem 
svojho umeleckého prejavu učia 
zároveň ľudovým zvykom z celé-
ho Slovenska. Prvý krát v histórii 
udeľovania cien bola ocenená aj 
organizácia (právnická osoba). 
Stala sa ňou firma AT  TATRY 
s.r.o. Spišská Belá, ktorá od roku 
1997 úspešne pôsobí v oblasti 
poľnohospodárstva v Spišskej 

Belej a v okolitom regióne a ak-
tívne sa podieľa na rozvoji nášho 
vidieka vo veľmi náročných 
podmienkach pre poľnohospo-
dárov. Cenu primátora si prišiel 
prevziať jej konateľ (riaditeľ) Ing. 
Milan Krajanec. Všetci laureáti si 
okrem samotného ocenenia, pre-
vzali aj kyticu kvetov a finančnú 
odmenu. Záver programu patril 
skladbe s názvom Aladin, ktorú 
si všetci zúčastnení vypočuli 
od hudobného zoskupenia La 
Speranza. Slávnostný deň bol 
ukončený primátorskou čašou 
vína.

(Dokončenie z 1. strany)

• Gerhardína Gažiová pri preberaní Ceny mesta od primátora Štefana 
Bieľaka. V pozadí stojí Jozef Kuna, zástupca primátora.

• Peter Purdeš, laureát Ceny mesta, na fotografii so Štefanom Bieľakom.
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Mária Čižiková
Narodila sa  v roku 1960 v Levoči, od narodenia však býva v Spiš-

skej Belej, kde ukončila aj základné vzdelanie. Vyštudovala Strednú 
pedagogickú školu v Levoči. Po jej ukončení sa zamestnala v Kežmarku 
v podnikovej škôlke Tatranského podniku, kde pracovala 11 rokov. Ná-
sledne nastúpila do Materskej školy na Mierovej ulici, kde pôsobí už 
24 rokov. Má dve dcéry a jedného syna. Teší sa už aj zo svojho prvého 
vnúčaťa. 

V Materskej škole na Mierovej ulici založila detský folklórny súbor 
Dukátik, ktorý navštevujú deti od 4 do 6 rokov. Folklórny súbor Du-
kátik vznikal postupne. Mária Čižiková sa v rámci vyučovania snažila 
deti oboznamovať s ľudovými tradíciami aj prostredníctvom spevu a 
tanca. Napokon, pre veľký záujem nielen detí, ale aj ich rodičov založila 
folklórny súbor, ktorý sa dodnes teší veľkej obľube. Deti sa v rámci neho 
zoznamujú nielen s ľudovými zvykmi regiónu, ale i celého Slovenska. 
Každoročne sa prihlási okolo 40 detí, ktoré majú záujem súbor navšte-
vovať.  Kroje, ktoré si deti obliekajú, ušila pani učiteľka s pomocou 
niektorých mamičiek. Priala si, aby sa deti priblížili nášmu regiónu 
i prostredníctvom oblečenia. Je na nich použitá modrotlač, ktorá bola 
typická pre okolie Spišskej Belej.

     Pre jednotlivé ľudové tradície ako sú Vianoce, fašiangy alebo ví-
tanie jari vytvorila vlastné metodické súbory, ktoré využíva pri nácviku 
detí. Nacvičiť hudobno-tanečný program so 40 deťmi je veľmi náročné, 
no Mária Čižiková sa tým nikdy nenechala odradiť. Pre ňu je najväčšou 
odmenou radosť detí na spoločných vystúpeniach a nácvikoch. 

• Mária Čižíková s Cenou primátora mesta. Na fotografii so Štefanom 
Bieľakom.

• Vojtech Stupeň, laureát Ceny mesta, pri podpisovaní pamätnej knihy 
mesta Spišská Belá.

• Mária Ščigulinská, laureátka Ceny primátora mesta, pri podpisovaní 
pamätnej knihy mesta Spišská Belá.

Mária Ščigulinská
sa narodila v roku 1963 v Kežmarku. Po získaní základného vzdelania 

v Sp. Belej, začala v roku 1978 študovať na Strednej hotelovej škole v 
Kežmarku. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky v roku 1982 sa 
zamestnala ako stravovacia referentka v Nemocnici s poliklinikou v Kež-
marku, neskôr v Sanatóriu v Tatranskej kotline na pozícii vedúcej oddele-
nia práce a miezd. Následne pracovala v Domove dôchodcov v Poprade a 
následne sa zamestnala v Mestskej knižnici v Spišskej Belej, kde zároveň 
robila sprievodcu v Múzeu Dr. Michala Greisigera. S manželom Pavlom 
vychovala dcéru Mirku a Vierku a syna Mateja. V súčasnosti je babičkou 
šiestich vnúčat. Mária Ščigulinská sa svojou dobrovoľníckou činnosťou 
spolupodieľala na výchove niekoľkých generácii detí a mládeže mesta 
Spišská Belá, jednak na lokálnej úrovni a zároveň aj na celoslovenskej. 
Už 17 rokov sa venuje belianskym deťom v spoločenstve Deti Márie, 
kde týždenne organizuje spolupráci s mládežou duchovno-formačné 
stretnutia spojené s hrami a tvorivými dielňami. Vo vianočnom období 
pripravuje mladých koledníkov na akciu Dobrá novina, ktorá je spojená 
s celoslovenskou verejnou finančnou zbierkou pre deti v Afrike. Aktívne 
sa zapája do celoslovenských podujatí Hnutia kresťanských spoločenstiev 
detí - eRko, prostredníctvom projektov Biela stužka, Vypni telku, zapni 
seba a Detský čin pomoci. V roku 2001 začala organizovať detské tábory, 
ktoré sa dodnes tešia veľkej záľube. Je príkladom aktívneho dobrovoľníctva 
v našom meste a množstva hodín strávených s deťmi a pre deti.

Vojtech Stupeň
sa narodil v roku 1935 v obci Buzica v Abovskom regióne. So svojimi 

rodičmi a sestrou vyrastal v Buzici, kde ukončil aj základnú školu s ma-
ďarsko-slovenským vyučovaním v rokoch 1942 - 1951. V roku 1951 začal 
štvorročné štúdium na Vyššej priemyselnej strojníckej škole v Košiciach. 
V roku 1955 pricestoval na základe umiestenky do Spišskej Belej a ako 
čerstvý maturant začal pracovať v tabakovej továrni. Po absolvovaní vo-
jenskej služby sa vrátil do belianskej "tabačky", kde pracoval až do svojho 
odchodu do dôchodku na rôznych pracovných pozíciách: mechanik, vedúci 
výroby náhradných dielov, či zástupca technického útvaru. V roku 1960 
sa oženil s Evou Stupeňovou, rod. Chovancovou, s ktorou vychoval dcéru 
Katarínu a syna Františka. V súčasnosti je dedkom piatich vnúčat.

V roku 1964 vstúpil do Slovenského rybárskeho zväzu (miestna 
organizácia v Starej Ľubovni), nakoľko až v roku 1972 opätovne vznikla 
miestna organizácia v Spišskej Belej. V tom istom roku sa stal členom jeho 
výboru. Zároveň v zväze vykonával funkciu pokladníka a vyše 20 rokov 
v ňom pôsobil ako hlavný hospodár.  Bol jedným z aktívnych iniciátorov 
realizácie výstavby Belianskeho rybníka (1975 - 1977) na mieste, kde sa 
mala pôvodne vybudovať okresná skládka komunálneho odpadu. Rybník 
dodnes slúži Beľanom aj ako prímestská oddychový zóna. Vojtech Stu-
peň je zástupcom klasického ľudového rybárstva v našom mesta a stále 
aktívnym rybárom.
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• Ing. Milan Krajanec, konateľ spol. AT TATRY s. r. o. pri preberaní 
Ceny primátora mesta. Na fotografii s Jozefom Kunom, viceprimátorom 
Spišskej Belej.

Spoločnosť AT TATRY spol. s r. o. Spišská Belá
Firma AT Tatry vznikla v roku 1997 v Spišskej Belej so zámerom roz-

voja poľnohospodárskej výroby a služieb v regióne so zložitými výrobno 
- ekonomickými podmienkami a v súčasnosti už 19. rok uplatňuje v 
praxi vlastné heslo "Slovenská tradícia a kvalita z regiónu!". Spoločnosť 
hospodári na cca 2 700 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho cca 1 700 ha 
ornej pôdy a 1 000 ha trvalotrávnych porastov v katastrálnom území 
Spišská Belá, Bušovce, Podhorany, Toporec, Holumnica, Slovenská Ves, 
Vojňany, Podolínec a Jurské.
Činnosť spoločnosti je predovšetkým zameraná na rastlinnú výrobu. 

Pestuje všetky základné poľné plodiny: pšenicu, jačmeň jarný, raž, repku 
olejnú a zemiaky. Na to nadväzuje linka na pozberovú úpravu obilia a 
zemiakov. Novovybudovaný skladový systém má štatút verejného skladu 
s kapacitou 15 000 ton obilia a 3 000 ton zemiakov. Firma dopestúva 
obilie v potravinárskej kvalite, ale aj na množiteľské účely. V súčasnosti 
firma disponuje siedmimi odrodami zemiakov, ktoré pestuje pre účely 
zemiakovej sadby. Živočíšna výroba je orientovaná na chov kráv bez 
trhovej produkcie v počte 300 ks základného stáda.

Spoločnosť zároveň ponúka kompletné služby v oblasti spracovania 
pôdy, sejby, sadenia, ošetrovania rastlín, kosenia a spracovania krmovín, 
sušenia a skladovania obila a pod. Vo vlastnej kompostárni likviduje 
organický odpad a vyrábajú kompost.

Spoločnosť AT Tatry spolupracuje s obchodnými partnermi v rámci 
SR ale aj nadnárodnými spoločnosťami v pôsobnosti EÚ. Firma svojim 
vznikom podporila zamestnanosť v našom regióne a v súčasnosti má 
svojich 46 stálych zamestnancov a v sezónnom období pravidelne po-
núka prácu mnohým ďalším záujemcom. Spoločnosť AT Tatry úspešne 
pôsobí v oblasti poľnohospodárstva a aktívne sa podieľa na rozvoji nášho 
vidieka vo veľmi náročných súčasných podmienkach. Spoločnosť AT 
Tatry dlhodobo spolupracuje aj so samosprávou nášho mesta a okolitých 
obcí a aj týmto prispieva k šíreniu dobrého mena mesta Spišská Belá.

V DECEMBRI 2015
• narodili sa: Ján Kovalčík, Martin Podolský, Kristián Gan-

zarčík, Šimon Mitura, Sofia Šolcová, Paula Tetemonteová, Filip 
Vojčík, Jozef Silvester Kušion.

• navždy nás opustili: Anna Pitoňáková vo veku 86 rokov, 
Mária Oravcová vo veku 82 rokov, Mária Jašňáková vo veku 75 
rokov, Vincent Hangurbadžo vo veku 64 rokov, Ondrej Kostka 
vo veku 62 rokov, Peter Habiňák vo veku 59 rokov, Rastislav 
Špes vo veku 36 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Mária Pisarčíková - 93 rokov, 
František Pavličko - 85 rokov, Magdaléna Trembáčová - 85 rokov, 
Margita Hangurbadžová - 75 rokov, Eva Mačugová - 75 rokov, 
Eva Pristalová - 70 rokov.

Spoločenská kronika 

Nový rok 2016 privítala Spiš-
ská Belá tradičným ohňostrojom 
nad mestskou zvonicou. Svetel-
nú šou, ktorá trvala približne 
päť minút, si na prelome rokov 
prišlo na námestie pozrieť aj 
napriek mínusovým teplotám 
približne päťsto ľudí. Poslednú 
hodinu starého roka návštevní-
kom spríjemňovala diskotéka 
v podaní DJ Maroša. Počas sil-
vestrovského programu bol pre 
obyvateľov pripravený primá-

Silvestrovské oslavy na námestí
torský punč, ktorý im podával 
osobne primátor mesta Štefan 
Bieľak so svojou manželkou Lu-
ciou. Po novoročnom ohňostroji 
si všetci, ktorí prišli na námestie 
osláviť príchod nového roka, 
vypočuli slovenskú hymnu, 
hymnu EÚ a novoročný prího-
vor primátora mesta. Následne 
opätovne patrili prvé hodiny 
roka 2016 uvoľnenej tanečnej 
zábave. Tak všetko najlepšie v 
Novom roku 2016.

• Betlehem na námestí počas vianočného obdobia.
Na Štedrý deň popoludní bol na námestí pri zvonici – vedľa 

vianočného stromčeka opätovne sprístupnený „živý“ betlehem. 
Betlehem – drevená maštaľ s postavami a zvieratami bol v životnej 
veľkosti a pôsobil veľmi prirodzene.  Betlehem so svätou rodinou, 
3 kráľmi, pastierom a ovečkami bol otvorený každý deň až do 10. 
januára 2016 v čase od 7.00 do 20.00 h.

Betlehem na námestí
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meno priezvisko 14.12.2014 15.1.2015 22.1.2015 4.2.2015 26.2.2015 12.3.2015 26.3.2015 30.4.2015 3.6.2015 2.7.2015 13.8.2015 10.9.2015 12.11.2015 15.12.2015 Celková účasť

 1. Marta Britaňáková, Mgr. ÚČASŤ ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ ´ÚČASŤ  ÚČASŤ UČASŤ UČASŤ UČASŤ 14/14 100%

 2. Daniela Deptová ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 12/14 86 %

 3. Gabriel Gemza ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP 13/14 93 %

 4. Ján Halčin ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 12/14 86 %

 5. Lukáš Hotáry, Ing. ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 14/14 100 %

6. Jozef Kuna ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 13/14 93 %

 7. Peter Novajovský,  Bc ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 13/14 93 %

 8. Andrej Novák, MUDr. ÚČASŤ ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ  ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 14/14 100%

 9. Peter Tetemonte ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 13/14 93 %

10. Maroš Vaverčák ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 12/14 86 %

11. Branislav Zibura, Mgr. ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 12/14 86 %

OSP – ospravedlnená neúčasť poslanca

Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej počas roka 2015

Štát (cez ministerstvo škol-
stva) poskytol finančné prí-
spevky na pobyt žiakov v škole 
v prírode vo výške 100 eur na 
žiaka a na lyžiarsky výcvik vo 
výške 150 eur na žiaka. Uvedený 
príspevok  majú k dispozícii aj 
obe základné školy v Spišskej 
Belej. A teda na školu v prírode 
dostane ZŠ J. M. Petzvala  5 600 €  
a ZŠ Štefanikova 3 500 €. Na ly-
žiarsky výcvik ZŠ J. M. Petzvala 
dostane 7 650 € a ZŠ Štefanikova 
5 250 €. 

Príspevky na školu v prírode 

Štát prispel školám na lyžiarske 
zájazdy a školy v prírode

dostanú žiaci I. stupňa základ-
ných škôl, na lyžiarske výcviky 
pôjdu žiaci 2. stupňa základných 
škôl a žiaci stredných škôl bez 
ohľadu na to, z akého sociálneho 
prostredia pochádzajú, t. j. všet-
ky deti v z daného ročníka.

Žiaci oboch ZŠ pôjdu na 
lyžiarsky výcvik, ktorý bude 
prebiehať v Ždiari, v termíne 
od 8. februára – 12. februára 
2016. Zo ZŠ J. M. Petzvala sa 
lyžiarskeho výcviku zúčastní 
51 žiakov a zo ZŠ Štefánikovej 
to bude 35 žiakov.  

Na opravu strechy na budove 
školy – elokovaného pracoviska 
základnej školy na Letnej č. 5 
v Sp. Belej získalo mesto dotáciu 
z ministerstva školstva (zo štát-
neho rozpočtu) vo výške 60-tis. 
eur. Ide o budovu bývalej ma-
terskej školy, ktorú už niekoľko 
rokov spravuje ZŠ Štefánikova, 
ale pre zlý technický stav ju v sú-

60 000 eur na opravu strechy

• Budova bývalej Materskej škole na Letnej č. 5

časnosti neužíva. Mesto získalo 
uvedené financie na základe 
opakovaných žiadosti mesta na 
riešenie havarijného stavu tejto 
strechy a na základe rokovaní 
primátora mesta na ministerstve 
školstva. Uvedené financie boli 
poskytnuté koncom decembra a 
musia sa vyčerpať na uvedený 
účel do konca marca 2016. 

Daňové priznanie k dani z 
nehnuteľností do 31. januára 
2016 musí podať tá fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá 
počas roku 2015 nadobudla ne-
hnuteľnosť (stala sa vlastníkom 
nehnuteľností): kúpou, dedením, 
darovaním alebo dražbou bytu, 
stavby alebo pozemku, alebo 
ak v r. 2015 prebehlo stavebné 
konanie vydaním stavebného 
povolenia alebo kolaudačného 
rozhodnutia, čo mení druh po-
zemku (na zastavanú plochu, 
prípadne ostatnú plochu). Ostat-
ní daňovníci, u ktorých nenastali 
žiadne zmeny, daňové priznanie 
nepodávajú. Daňovník, ktorý je 
povinný podať daňové prizna-
nie, je povinný sám si daňové tla-
čivo vypísať a vyplnené doručiť 
správcovi dane, t. j. na Mestský 

Daňové priznanie k dani 
z nehnuteľnosti

úrad v Spišskej Belej najneskôr 
do 1. februára 2016 (nakoľko 31. 
januára 2016 je nedeľa). Tlačivá 
daňových priznaní sú k dispo-
zícii aj na Mestskom úrade u p. 
Štefaniakovej, kanc. č. 2 na prí-
zemí. Podmienky platenia dane 
z nehnuteľností budú uvedené 
v platobnom výmere, ktorý bude 
doručený každému daňovníkovi. 
Daň sa platí až po doručení pla-
tobného výmeru v lehote, ktorá 
je uvedená v tomto výmere. To 
znamená, že mesto vám na vašu 
adresu doručí písomný platobný 
výmer, v ktorom bude uvedená 
výška dane a termín zaplatenia. 
Bližšie informácie poskytne p. 
Štefaniaková, Mestský úrad, 
kanc. č. 2 na prízemí, tel. 468 05 
14, e-mail: stefaniakova@spis-
skabela.sk.

Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov chovaného 
fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mesta. Daň sa 
neplatí za služobné psy ozbrojených zložiek a ozbrojených síl SR, 
za psy, ktorých držiteľmi sú fyzické osoby - držitelia preukazov 
ŤZP a za poľovnícke psy používané na poľovnícke účely. Daň platí 
vlastník psa alebo držiteľ psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
Výška dane pre rok 2016 sa nezmenila, t. j. výška dane za jedného 
psa na kalendárny rok je 15 € za psa chovaného v byte bytového 
domu a 10 € v ostatných prípadoch. Zmena je v tom, že v prípade, 
že pes má 6 mesiacov, je povinnosťou daňovníka najneskôr do 30 
dní podať priznanie k dani za psa. Daň za psa sa vyrubuje v jed-
nom spoločnom rozhodnutí spolu s daňou z nehnuteľností. Toto 
rozhodnutie sa doručuje na adresu daňovníka. Daň za psa sa platí 
až po doručení rozhodnutia (platobného výmeru), a to v lehote 
určenej v tomto rozhodnutí. Bližšie informácie získate na mestskom 
úrade u p. Štefaniakovej, kanc. č. 2 na prízemí, tel. 468 05 14, e-mail: 
stefaniakova@spisskabela.sk.

Daň za psa
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Predstavitelia okresu 
Kežmarok minulý piatok 
predstavili pracovný návrh 
Akčného plánu rozvoja okresu 
Kežmarok. Ten zahŕňa niekoľko 
veľkých projektov na zníženie 
nezamestnanosti.Na Sloven-
sku je spolu dvanásť okresov, 
v ktorých nezamestnanosť 
presahuje hranicu 18 percent. 
Jedným z nich je aj okres Kež-
marok, ktorý sa s takmer 27 
percentami dokonca dostal na 
druhú priečku na Slovensku. 
Predstavitelia vlády preto pre 
tieto okresy prišli s možnosťou 
vytvorenia tzv. Akčného plánu. 
Dokument, ktorý zahŕňa kom-
plex konkrétnych projektov na 
najbližších päť rokov, v piatok 
prezentovali predstavitelia 
okresu médiám i zástupcom 
rôznych oblastí verejného 
života.

„Tie čísla, ktoré máme, sú 
naozaj hrozivé: 53 percent 
uchádzačov o zamestnanie je 
evidovaných na úrade práce 
viac ako 24 mesiacov, ďalej je 
asi 300 ľudí, korí od roku 1991 
nepracovali vôbec. Sú tu necelé 
štyri percentá obyvateľov, ktoré 
majú vysokoškolské vzdela-
nie,“ informoval riaditeľ Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Kežmarku Milan Gacík.

 
Akčný plán má naštartovať 

riešenia
„To, že máme problém, nám 

je jasné. Vytvára sa preto plat-
forma, kde sa my ako miestni 
aktéri chceme chytiť pomocnej 
barličky, ktorú nám dala vláda. 
Chceme sa pozrieť na to, ako 
sa dá pomôcť okresu,“ uviedol 
primátor Kežmarku Ján Feren-
čák. Jedným z autorov Akčného 
plánu je aj primátor Spišskej Be-
lej Štefan Bieľak. „Určite to nie 
je nástroj, ktorý vyrieši všetky 

problémy okresu Kežmarok, 
ale môže načať ich riešenie,“ 
podotkol Bieľak a zároveň do-
dal, že súčasný návrh Akčného 
plánu je kompromisom medzi 
tým, čo pripravili zástupcovia 
okresu a tým, čo pripravovali, 
konzultovali a pripomienkovali 
experti na úrovni ministerstva 
financií a vlády.Akčný plán má 
podľa jeho autorov naštartovať 
procesy, projekty a aktivity, 
ktoré zvýšia zamestnanosť 
v okrese a naštartujú miestnu 
mikroekonomiku.

 
Noví investori aj 

stredoškolský kampus
Plány okresu na najbliž-

ších päť rokov, ktoré Akčný 
plán definuje, sú ambiciózne. 
Dokazujú to aj konkrétne pro-
jekty, ktoré sú jeho súčasťou. 
V rámci prioritného programu 
A (Podpora regionálnej politi-
ky a inovácií) pôjde napríklad 
o posilnenie regionálnej značky, 
vybudovanie centra udržateľnej 
energetiky, podporu firiem vo 
výrobe a službách vrátane 
tzv. startupov, teda nových, 
začínajúcich podnikateľských 
projektov. Do tejto oblasti spa-
dá tiež podpora vstupu nových 
investorov do priemyselného 
parku v Kežmarku.  

Z prioritného programu B 
(Podpora rozvoja sociálneho 
kapitálu) možno spomenúť 
napríklad veľký projekt stre-
doškolského kampusu, ktorý 
by sa mal vybudovať v areáli 
bývalých kasární v Kežmarku. 
„Vidíme veľkú rezervu v reor-
ganizácii študijných odborov, 
praktickom vzdelávaní,“ po-
tvrdil Ján Ferenčák. Cieľom sú 
také školy, ktoré by produkovali 
zamestnancov, ktorých okres 
potrebuje, nie nezamestnaných. 
Zároveň dokument obsahuje aj 

návrh integrovaných centier 
– riešiacich vzdelávanie detí od  
materskej až po strednú školu či 
voľnočasové aktivity.

Prioritný program C zasa 
hovorí primárne o zvýšení 
atraktivity územia a spadá 
doň výstavba nových bytov, 
štartovacie nájomné, zlepšenie 
zdravotnej starostlivosti a po-
dobne.

 
Návrh dokumentu poputuje 

vyššie
Vláda na tento účel vyčlenila 

v štátnom rozpočte na tento rok 
sumu približne 10 miliónov eur, 
z ktorých časť má poputovať aj 
do Kežmarku. Práve tento okres 
je vôbec prvým spomedzi dva-
nástich dotknutých, ktorý dal 
Akčný plán dokopy. Jeho teraj-
šej podobe predchádzala disku-
sia na viacerých úrovniach.

„Oslovili sme všetky sa-
mosprávy, prebehli stretnutia 
v oblasti poľnohospodárskej 
výroby, prvovýroby a spraco-
vania, takisto v nepoľnohospo-
dárskej výrobe, v oblasti cestov-
ného ruchu a na úrovni veľkých 
investorov. Len zo samosprávy 
nám prišlo viac ako 170 projek-
tov. Takisto prebehli stretnutia 
na úrovni škôl – a môžeme ísť 
do každej jednej oblasti. Museli 
sme to nastaviť tak, aby sa tam 
všetci našli,“ pokračoval pri-
mátor Kežmarku.Výsledkom 
týchto rokovaní je pilotný 
dokument, ktorý by už v naj-
bližších dňoch mal putovať na 
medzirezortné pripomienkové 
konanie a vo februári by ho 
mala na svojom výjazdovom 
rokovaní schvaľovať vláda 
Slovenskej republiky.

 
Výsledky budú hodnotiť 

každý rok
Akčný plán obsahuje „úlo-

hy“ nielen pre miestnu samo-
správu – teda mestá a obce 
– ale aj pre podnikateľov či 
tretí sektor až po Prešovský sa-
mosprávny kraj a inštitúcie na 
úrovni ministerstiev a vlády.

„V návrhu Akčného plánu sú 
už uvedené konkrétne projekty 
konkrétnych subjektov, aj pod-
nikateľov, aj obcí a miest. Dru-
há časť je vytvorenie rámca pre 
ďalšie projekty, o ktorých teraz 
ešte netušíme,“ uviedol ďalej 
Štefan Bieľak.

„V súčasnosti je v tejto oblas-

ti päť subjektov, ktoré by boli 
schopné a ochotné realizovať 
takéto projekty. Už teraz mož-
no povedať, že dohromady ide 
o nejakých 450 - 500 pracovných 
miest,“ priblížil Milan Gacík.

Akčný plán pritom nie je 
fixným dokumentom na naj-
bližších päť rokov. „Každý rok 
sa bude vyhodnocovať jeho pl-
nenie a následne sa bude aktu-
alizovať. Akčný plán sa prijíma 
na dobu 5 rokov tak, aby sme 
s ním mohli aktívne pracovať,“ 
podotkol primátor Spišskej 
Belej.Keďže na Akčnom pláne 
sa podieľa niekoľko inštitúcií 
a subjektov, aj jeho financova-
nie bude čerpať z viacerých 
zdrojov.   

„Hovoríme aj o úrovni 
financovania z vlastného roz-
počtu, pretože aj samosprávy 
disponujú istým rozpočtom, 
hovoríme o operačných progra-
moch... V tomto návrhu sa píše 
aj to, z akého zdroja by mali byť 
projekty financované a dosť 
veľa pozeráme aj na zdroje 
z Európskej únie a operačné 
programy. A potom sú tu aj iné 
rozpočty, ak hovoríme naprí-
klad o Prešovskom samospráv-
nom kraji. Financie z vlády sú 
tie, ktoré sa nikde inde nedali 
nájsť,“ doplnil Ferenčák.

 
V pláne je aj pokračovanie

„Mňa najviac teší zmena 
rétoriky od vlády aj regiónov. 
Pre mňa je najcennejšie, že si aj 
regióny začínajú uvedomovať, 
že obecný úrad tu nie je na to, 
aby vyberal dane za psy. Je na 
to, aby rozmýšľal nad budúc-
nosťou svojich ľudí. Tu sa to 
stalo prvý raz – že sa sily spo-
jili a rozmýšľajú, ako prepojiť 
všetkých tak, aby to v regióne 
fungovalo. Tlieskam tým, ktorí 
to pochopili,“ povedal poradca 
ministerstva financií a bývalý 
štátny tajomník ministerstva 
školstva Štefan Chudoba.

Štefan Bieľak dodal, že ani 
po uplynutí piatich rokov neu-
padne Akčný plán do zabudnu-
tia. „Ak vláda nezmení názor, 
mal by nasledovať aj druhý 
akčný plán, jeho pokračovanie 
a naša snaha dostať sa s neza-
mestnanosťou pod 18 percent,“ 
uzavrel.  (mam)

Zdroj: Podtatranské noviny 
z 12. 1. 2016

Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok 

Pekný úspech dosiahol Samuel Fodor, žiak 9. ročníka ZŠ J. M. 
Petzvala ,v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 13. 1. 2016 v Poprade. V konkurencii 28 žia-
kov okresov Kežmarok a Poprad obsadil výborné druhé miesto 
vo svojej kategórii. V okrese Kežmarok bol najlepší a postupuje 
do krajského kola, ktoré sa bude konať v Prešove 10. februára. 
Na tejto olympiáde sa tiež zúčastnila žiačka 7. ročníka Erika 
Šelepová, ktorá skončila na peknom 4. mieste.

Mgr. Dušan Holova

Olympiáda 
z anglického jazyka
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• Dňa 15. januára 2016 sa v kinosále mesta uskutočnila repríza výborného divadelného  predstavenia Ako Nasťa šťastie našla v podaní žiakov Základnej 
školy J. M. Petzvala pod vedením pani učiteľky Márie Pavlarčíkovej a Jany Danielčákovej.

Koncom roka 2015 pribudlo 
vo vozovom parku DHZ v Spiš-
skej Belej nové vozidlo TATRA 
148, ktoré im bolo odovzdané 
osobne podpredsedom vlády a 
ministrom vnútra SR Róbertom 
Kaliňákom. Pri tejto príležitosti 
nám ponúkol krátky rozhovor 
Maroš VAVERČÁK, predseda 
DHZ v Spišskej Belej.

Potešil Vás nový prírastok vo 
vozovom parku DHZ?

- Jednoznačne áno, zrepaso-
vané vozidlo TATRA 148 spĺňa 
všetky požiadavky, ktoré sú 
potrebné na plynulý a bezprob-
lémový výkon našej práce v situ-
áciách, s ktorými sa stretávame 
najčastejšie. Ide najmä o požiare 
veľkého rozsahu a požiare lesa, 
ako to bolo aj naposledy pri les-

Belianski hasiči rozšírili svoje technické vybavenie
nom požiari na kopci Ihla, kde 
sme boli nasadení hneď v prvý a 
druhý deň požiaru, ktoré sú naj-
kritickejšie. Je veľkým plusom, 
že vozidlo má objem až 6600 lit-
rov vody. S aktuálnou výbavou 
DHZ sme preto spokojní.

Ako často sa na beliansky DHZ 
obracajú s prosbou o pomoc 
profesionálni hasiči (HaZZ)?

- Štatistika hovorí jasne v pro-
spech našich dobrovoľných hasi-
čov. Za posledný rok pripadlo zo 
16 prípadov, kedy boli privolaní 
na pomoc v Kežmarskom okrese 
aj dobrovoľní hasiči, až 12 výjaz-
dov na DHZ zo Spišskej Belej.

Existuje niečo, čo by ste radi 
zmenili v rámci DHZ aj na-
priek tomu, že ste s momentál-

nym technickým vybavením 
spokojný?

- Áno, rád by som vzbudil 
väčší záujem o dobrovoľnú 
„hasičinu” u mladších ročníkov. 
Medzi dobrovoľníkmi absentuje 
skupina mladých vo vekovom 
rozpätí od 15 do 20 rokov. Ne-
viem si ich nezáujem vysvetliť. 
Pevne verím, že sa medzi Be-
lančanmi nachádzajú ľudia so 

zmyslom pre disciplínu, ochotou 
pomáhať ľuďom, ktorí to potre-
bujú a chcú obetovať kúsok zo 
svojho času pomocou v stavoch 
núdze. Určite je pre mnohých 
atraktívna aj možnosť aktívneho 
pohybu, veď hasičský šport je 
jeden z najzaujímavejších. Preto 
apelujem na všetkých, ktorí sa ku 
nám chcú pridať a byť členom 
DHZ, určite sa mi ozvite.

Rodičia v Sp. 
Belej boli v 
minulom roku 
veľmi kreatív-
ni. V mestskej 
kronike sa 
nenašiel žia-
den absolútny víťaz 
spomedzi 66 mien novo-
narodených detí v roku 
2015. Treba podotknúť, že stav 
medzi pohlaviami je suverénne 
vyrovnaný. Za uplynulý rok sa v 
Spišskej Belej narodilo 33 dievčat 
a 33 chlapcov.

Medzi obľúbenými dievčen-
skými menami sa nachádza Mi-
chaela, Natália, Melánia, Laura 
a Karolína. Tieto mená sa však 
neopakovali v našom meste viac 
ako dvakrát.

Informácia o zmene zákona 
o voľbách do Národnej rady 

Slovenskej republiky 
konaných 5. marca 2016

Podľa nového volebného zá-
kona mesto doručuje najneskôr 
25 dní predo dňom konania 
volieb do každej domácnosti 
oznámenie, v ktorom uvedie čas 
konania volieb, volebný okrsok, 
volebnú miestnosť, stručný spô-
sob úpravy hlasovacieho lístka 
a povinnosť voliča preukázať 
sa pred hlasovaním preu kazom 
totožnosti. 

Aké sú najobľúbenejšie mená 
belianskych detí za rok 2015?

Chlapčenské po-
kolenie má troch 
nových zástup-
cov mena Ma-

túš, zhodne 
troch Markov a 

dvoch Peťkov.
V súboji tradičné 

versus menej používané 
mená je stav taktiež vyrov-

naný. Na detských ihriskách 
v Spišskej Belej sa už čoskoro 
budú hrať Zuzka, Janka a Dan-
ka spolu s Jasmínkou, Noemi, 
Emily, či Ester. A futbal si spolu 
zahrajú Danko, Tomáš, Peťko a 
Janko napríklad so Sedrikom, 
Nathanom či Henrichom.

Všetkým naším malým prí-
rastkom v Spišskej Belej prajeme 
veľa zdravíčka a lásky.

Parlamentné voľby 2016 
Podstatnou zmenou oproti 

doterajšej právnej úprave je 
skutočnosť, že oznámenie sa 
nedo ručuje do domácnosti kaž-
dému voličovi spôsobom „jeden 
volič - jedno oznámenie“, ale 
„jedno  oznámenie - jedna do-
mácnosť“.

Informácia pre voliča o spô-
sobe hlasovania bude zverejnená 
aj na nástenkách pred volebnou 
miestnosťou.

Všetky informácie k voľbám 
sú zverejnené aj na internetovej 
stránke mesta www.spisska-
bela.sk

Ako Nasťa šťastie našla
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Rímskokatolícky kňaz, sale-
zián, bojovník proti neslobode, 
odporca komunistického režimu 
a zakladateľ centra Resota An-
ton Srholec zomrel vo štvrtok 
7. januára 2016. 

Narodil sa v Skalici 12. júna 
1929, kde študoval na gymná-
ziu. V roku 1946 sa pridal k sa-
leziánom. Keďže mu komunisti 
neumožnili študovať teológiu, 
v roku 1951 sa rozhodol pre 
útek cez rozvodnenú Moravu do 
Rakúska. Chytili ho a odsúdili na 
dvanásť rokov, vo väzení nako-
niec strávil desať. Prevažnú časť 
v uránových baniach v Jáchymo-
ve. Po návrate z väzenia pracoval 
ďalších desať rokov ako robotník, 
k teologickým štúdiám sa dostal 

Zomrel kňaz a fi lantrop Anton Srholec, bojovník proti 
komunizmu a neslobode 

až začiatkom 70. rokov v Talian-
sku. Počas normalizácie však 
dlho stále nemohol pôsobiť ako 
kňaz, časť tohto obdobia strávil 
ako kostolník v bratislavskom 
Blumentálskom kostole s povo-
lením vypomáhať v kňazských 
prácach. Za aktívnu účasť na púti 
vo Velehrade v roku 1985 Anto-
novi Srholcovi odobrali štátny 
súhlas na celkové účinkovanie 
v duchovnej správe. Na púti 
totiž zorganizoval mládežnícky 
program. Posledné štyri roky 
pred dôchodkom teda znova 
pracoval ako robotník.

Po zmene režimu sa začal 
venovať bezdomovcom, v roku 
1992 pre nich zriadil domov 
Resota v bratislavskej mestskej 
časti Podunajské Biskupice. 
Opatroval tu desiatky ľudí, 
ktorým iní pomôcť nevedeli. 
Srholec stál na čele Konfede-
rácie politických väzňov, do 
konca života upozorňoval na 
zločiny komunizmu a varoval 
pred režimami, v ktorých vlád-
ne nesloboda. Slovensko videl 

v Európe, spolu s ostatnými 
slobodnými štátmi.

Srholec patril k jedným 
z mála predstaviteľov kato-
líckej cirkvi, ktorí sa verejne 
zastali odvolaného trnavského 
arcibiskupa Róberta Bezáka. 
„Bezák je symbolom toho, čo 
je v srdciach väčšiny obyvate-
ľov žijúcich na Slovensku, že 
biskup, kňaz, veriaci človek 
by mal byť a môže byť slušný, 
priateľský, obetavý, angažovaný, 
stáť pri nás. Ukázal nám, že je to 
možné,“ zopakoval aj takto pred 
rokom na Troch kráľov.

Podpredseda Konfederá-
cie politických väzňov Peter 
Sandtner vraví, že Srholcovým 
veľkým snom bolo vydanie 
knihy o pamätníkoch politic-
kým väzňom. „Vždy chcel, aby 
tu po ňom ostalo čo najviac. 
Vravel, že kým sa táto kniha ne-
vydá, nemôže umrieť,“ spomína 
Sandtner. Vlani sa vydania tejto 
knihy dočkal. „Keď som ho pro-
sil, aby vo svojich úvodníkoch 
a článkoch písal o minulosti, 

o jáchymovských lágroch, 
nechcel. Nechcel zostať v mi-
nulosti. Chcel tvoriť krajší svet, 
krajšiu Európu. No jeho kniha 
Svetlo z hlbín jáchymovských 
lágrov azda túto situáciu opisu-
je najlepšie.“ Svoje spomienky 
však nikdy nestaval na nená-
visti. Vždy hľadal v ľuďoch to 
ľudské. Hoci v posledných 
rokoch naňho naliehali, aby sa 
v článkoch častejšie vracal do 
temnej minulosti, odmietal to. 
Oveľa viac sa zaujímal o súčas-
nosť a budúcnosť, chcel tvoriť 
krajší svet. 

Šéfredaktor .týždňa Štefan 
Hríb, ktorý sa so Srholcom pria-
telil, o ňon napísal, že je z ľudí, 
bez ktorých si Slovensko nevie 
predstaviť. „On, vždy ponižova-
ný a odsúvaný, komunistami aj 
vlastnou cirkvou, urobil zo svoj-
ho života zázrak, keď trápenie 
stále znovu premieňal na lásku. 
Je hriechom tejto krajiny, že on 
sám ju dostáva plným priehrš-
tím až teraz.“

Don Antonio, ĎAKUJEME!

Jedným zo strategických cie-
ľov, ktoré si Špeciálna základná 
škola v Spišskej Belej vytýčila 
v koncepčnom zámere rozvoja 
školybola aj úprava školskej zá-
hrady, jej zveľadenie a skrášlenie. 
Základom vydarenej premeny je 
nielen kvalitná realizácia vytýče-
ných predstáv, ale i prípravná 
fáza. V rámci nej sa vedeniu školy 
podarilo na revitalizáciu záhrady 
získať finančné prostriedky z OZ 
Zlatá rybka. 

Škola je zapojená aj do sloven-
ského ekologického programu 
Zelená škola. V rámci plnenia 
kritérií daného programu prišli 
žiaci a učitelia školy s množstvom 
nápadov, s ktorých realizáciou sa 
začalo tento školský rok.

Samotná realizácia premeny 
bola rozdelená na časti a usku-
točnila sa pod vedením skú-
seného záhradníka a učiteľov 
pracovného vyučovania.  Naj-
viac však priložili ruku k dielu 
samotní žiaci školy. 

V mesiaci september vysadili 
nový živý plot z tujía odstránili 
starý trávnik. Žiacinajprv preko-
pávali, zrovnávali, hrabali zemi-
nu, vyberali kamene. Následne 

Znovunájdený raj
starý trávnik nahradili novým 
trávnikovým kobercom. 

Pocitový environmentálny 
chodník sa podarilo zrealizovať 
a dokončiť v jesennom obdo-
bí.  Využiť možnosť prejsť sa po 
chodníku a zažiť pocit bosých 
nôh na prírodných materiáloch 
si všakžiaci vyskúšajúaž na 
jar a možno sa pridajú aj ich 
rodičia. Chodník  nám umožní 
skvalitniť environmentálnu 

výchovu a upraviť zdravotný 
stav žiakov formou zážitkových 
aktivít a inscenačných metód. 
Na kráse záhrade pridáva aj 
novovytvorené jazierko, do kto-
rého na jar pribudnú aj niektoré 
vodné živočíchy a tiež vynovený 
skalničkový záhon. 

Žiaci sa pri práci na obnove 
záhrady nielen učili pomocou 
praktických činností a získavali 
nové zručnosti a skúsenosti, ale 

posilňovali aj vzájomnú tímovú 
spoluprácu. Za svojou prácou 
videli pekné výsledky z čoho 
mali radosť a boli na seba prá-
vom hrdí. 

Už teraz sa tešíme na jar, kedy 
celá záhrada zakvitne novými 
farbami a bude vyhľadávanou 
oázou pokoja pre žiakov, učiteľov 
aj návštevníkov školy.

Mgr. Ľubomíra Pálfi 
Mgr. Dáša Lučivjanská 
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Od 1. januára 2016 je pre 
obyvateľov Spišskej Belej v 
priestoroch Rímskokatolíckeho 
farského úradu  (ul. Hviezdo-
slavova č. 27) BEZPLATNE k 
dispozícii denný stacionár, kto-
rého zriaďovateľom je Spišská 
katolícka charita. V nasledujú-
cich riadkoch by sme Vám radi 
predstavili správcu stacionára, 
priestory samotné a oboznámili 
Vás s aktivitami, ktoré denný 
stacionár ponúka.

Správcom stacionára je Bc. 
Richard Bureš, ktorý pôsobí v 
Spišskej katolíckej charite už 
osem rokov. R. Bureš vyštu-
doval špeciálnu pedagogiku a 
momentálne svoje vzdelanie 
rozširuje o špecializáciu pre 
systemickú psychoterapiu. Pre 
charitu pracoval najprv v Spiš-
ských Vlachoch v Zariadení pre 
odchovancov detských domo-
vov s mentálnym i kombino-
vaným postihnutím.  Následne 
na to sa taktiež v rámci charity 
zamestnal v Špeciálnej základ-

Denný stacionár pre seniorov už slúži obyvateľom
nej škole v Spišskej Novej Vsi 
a posledný rok pracoval v Níz-
koprahovom centre v Krížovej 
Vsi, kde vykonával špeciálne 
poradenstvo.

„Denný stacionár má kapa-
citu pre 20 ľudí. Miestnosti sú 
priestranné a prispôsobené aj 
pre potreby  imobilných ľudí. 
Všetky priestory majú bezba-
riérový prístup,“  približuje p. 
Bureš. „Rád by som do stacio-
nára pozval všetkých seniorov 
ale zároveň aj ľudí v mladšom 
veku, ktorí sú mentálne alebo 
telesne znevýhodnení,“ dodáva 
ďalej.

K vybaveniu 
stacionára patrí 
aj masážne 
kreslo, či vlast-
ná kuchynka, 
kde sa klientom 
v prípade zá-
ujmu pripraví 
občerstvenie. 
Stacionár ponú-
ka prístup do 

farskej knižnice ako aj bohatý 
program plný spoločenských 
hier a  iných aktivít. „Vo vzťa-
hu ku klientom presadzujem 
individuálny prístup a rád spo-
lupracujem na tvorbe denného 
programu práve s nimi. Jedna 
skupinka má záujem o kartové 
hry, iná sa rada venuje modlitbe. 
Chceme vyjsť v ústrety všetkým 
záujmom,“ opisuje možnosti trá-
venia času v stacionári p. Bureš a 
zároveň dodal, že v budúcnosti 
plánuje organizovať rôzne zau-
jímavé prednášky na vybrané či 
aktuálne témy.

Jedinou podmienkou prija-
tia je vyplnenie žiadosti, ktorú 
si môžete prevziať priamo v 
priestoroch stacionára  a odo-
vzdať rozhodnutie o odkáza-
nosti na denný stacionár, ktoré 
vydáva obec podľa miesta trva-
lého pobytu.

Cieľom denného stacionára 
je zabezpečiť odbornú službu, 
zároveň posilňuje kontakt so 
spoločenským prostredím, akti-
vizáciu, podporu samostatnosti 
a zodpovednosti. Ďalej vytvára 
podmienky na činnostnú tera-
piu, počas ktorej zapája osobu 
do tvorivých činností, pomáha 
rozvíjať motorické, kognitívne, 
komunikačné, sociálne a osob-
nostné kompetencie.

Denný stacionár je otvorený 
počas pracovných dní v čase od 
8.00 - 15.00 h. Všetci ste srdečne 
vítaní.

Mestu Spišská Belá sa 
podarilo vďaka priaznivému 
počasiu dať do užívania prí-
rodný ľad - klzisko na hoke-
jovom ihrisku na Tatranskej 
ulici (na „Žingorke“). Od ne-
dele 3. januára 2016 je klzisko 
prístupné širokej verej nosti 
každý deň v čase od 10.00 do 
17.00 h, avšak jeho sprístup-
nenie verejnosti závisí najmä 
od počasia. V prípade tech-
nických prob lémov správca 
ihriska môže klzisko uzavrieť 
aj v uvedenom čase. Klzisko 
je určené pre verejné korču-
ľovanie. Klzisko je bezplatné. 
K dis pozícii sú aj toalety. V 
prípade potreby kontakt na 
správcu ihriska: Jozef Kuna, 
tel. 0915 393 657.

Klzisko na Tatranskej ulici je už v prevádzke
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Súťaž Junior Internet už po jedenástykrát umožní mladým 
nadšencom počas tri a pol minútovej verejnej prezentácie formou 
konferencie predložiť na posúdenie svoje projekty, tvorivú činnosť 
na internete a ďalšie vízie.

Hodnotiteľmi sú milí ľudia z úspešných webových projektov a 
organizácií, ktorí okrem hodnotenia aj poradia začínajúcim autorom 
v ich prezentovaní vo svete online marketingu. 

Prihlásiť sa do jednej zo šiestich súťažných kategórií Junior Inter-
netu so svojim projektom môže každý mladý tvorca webu, grafiky, 
programátor aplikácií alebo nezávislý bloger. Šancu stať sa interneto-
vou osobnosťou ponúka Asociácia pre mládež, vedu a techniku od 19. 
januára 2016. Žiaci základných a stredných škôl zo Slovenska môžu 
registrovať svoje projekty na webovej stránke súťaže Junior Internet 
www.juniorinternet.sknajneskôr do 18. februára 2016.

„Od 1. júla 2016 bude mať Slovensko dôležitú úlohu predsedníckej krajiny 
v Rade Európskej únie. Po prvýkrát vo svojej histórii si Slováci budú môcť 
na vlastnej koži vyskúšať, ako náročné je viesť Európsku úniu a hľadať spo-
ločné riešenia prospešné pre všetkých 28 členských štátov,“ povedal Dušan 
Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Chrenek ďalej 
doplnil: „Budeme veľmi radi, ak sa tento rok žiaci základných a stredných 
škôl, ktorí sa chcú zapojiť do súťažnej kategórie JuniorText, zamyslia, ako 
by počas druhého polroka 2016 malo Slovensko viesť Európu.“

Junior Internet (JI) sa už tradične uskutoční počas mesiaca knihy 
a internetu v dňoch 18. – 19. marca 2016 na Fakulte informatiky a in-
formačných technológií STU v Bratislave. Pre súťažný ročník JI 2016 
sú vyhlásené nasledovné súťažné kategórie:

JuniorWEB – prihlasovanie vlastných webových stránok, we-
bových aplikácií, naprogramovaných CMS, ktoré sú umiestnené 
na internete.

JuniorDESIGN – prihlasovanie vytvorených digitálnych grafic-
kých prác, plagátov, kresieb, dizajn manuálov, koláží a akýchkoľvek 
iných elektronických grafických prác, umiestnených na internete.

JuniorTEXT – prihlasovanie textov na vyhlásenú tému  „Ako by 
malo Slovensko viesť Európu?“. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah 
súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov. Text musí byť 
umiestnený na internete s uvedením jeho autora.

JuniorBLOG – prihlasovanie vlastných blogov, fotoblogov, vide-
oblogov, teda stránok/kanálov, kde sa nachádza jedinečný autorský 
obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa 
primárne nehodnotí vývojová/programátorská časť, ale obsah a 
forma.

JuniorAPP – prihlasovanie mobilných aplikácií pre tablety a 
smartfóny.

JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzde-
lávací obsah, weby škôl, miest, obcí, prípadne regiónov.

Práve Junior Internet 2016 sa môže stať pre mladého nadšenca 
moderných technológií odrazovým mostíkom do IT sveta. Súťaže 
sa každoročne zúčastnia tí najlepší mladí grafici, informatici, blogeri 
z celého Slovenska. Viac na: www.juniorinternet.sk.

Organizátor súťaže
Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET je záujmové 

občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu 
vedy a techniky, ktoré má už 26. ročnú úspešnú históriu. Združuje 50 
klubov na celom území Slovenska s počtom viac ako 4000 členov. Kluby 
AMAVET sa vytvárajú a pôsobia na školách, centrách voľného času, 
v mestách a obciach. K jedným z najzaujímavejších podujatí, vytvára-
ných asociáciou AMAVET, patria Festival vedy a techniky a projekt pre 
mladých internetových nadšencov Junior Internet, cieľom ktorých je 
vyzdvihnúť činnosť mladých ľudí vo vede, technike a informatike.

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

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

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

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

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

ODBER SA USKUTOČNÍ
dňa 14. 2. 2016 (nedeľa)

od 8.00 h do 12.00 h,
 v zasadačke MsÚ Sp. Belá,
kde Vás srdečne pozývame.

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

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

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

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

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

AKO BUDE PREBIEHAŤ ODBER? 

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

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

ml krvi 

VALENTÍNSKA 
KVAPKA KRVI 
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Anonymný občan ďakuje p. Marekovi Hu-
dačkovi (nar. 1985), ktorý dňa 5. 1. 2016 
našiel v bankomate Slovenskej sporiteľne 
v Sp. Belej zabudnutú hotovosť vo vyššej 
nominálnej hodnote. Túto odovzdal pracov-
níkom sporiteľne. Vďaka tomuto čestnému 
činu sa hotovosť vrátila majiteľovi peňazí. 

Súťažno-vzdelávacia aktivita „Hovorme o jedle“ má svojich 
víťazov. V októbri v pracovnom týždni od 12. 10. - 16. 10. 2015 sa aj 
naša škola opäť zapojila do tohto celoslovenského projektu. Aktivity, 
exkurzie a prezentácie, ktoré si pripravili naši žiaci a učitelia nás 
posunuli do ZLATÉHO PÁSMA a následne sme vyhrali hlavnú cenu 
spoločnosti HYZA - OBED pre všetkých žiakov a zamestnancov 
našej školy. 

Slávnostný obed nám pripravili naše pani kuchárky v školskej 
jedálni v utorok 22. 12. 2015. Deti sa tešili a obed im veľmi chutil. 

Cieľom projektu „Hovorme o jedle“ je vytvárať si pozitívny vzťah 
k jedlu a potravinám,  uvedomiť si, že zdravá strava je predpokla-
dom kvalitného života, vzdelávať sa v oblasti potravín a výživy a zís-
kavať čo najviac informácii o jedle a zdravom životnom štýle.

Už teraz vieme, že aj naši žiaci sa počas týždňa Hovorme o jedle 
veľa naučili a poznatky budú využívať aj v reálnom živote. Tešíme 
sa na ďalší ročník tejto súťaže a na nové nápady a aktivity našich 
žiakov a učiteľov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do projektu 
zapojili a pomáhali celý projekt zrealizovať.

Koordinátorka projektu Ing. Ľ. Brincková
ZŠ Štefánikova 19

Chutné ocenenie pre Základnú 
školu na Štefánikovej ulici

Už viac ako dvadsať rokov 
je červená stužka symbolom 
boja proti HIV/AIDS a solida-
rity s HIV pozitívnymi ľuďmi 
a chorými na AIDS. Prekvapivo 
je však stále mnoho ľudí, ktorí 
nemajú ani základné znalosti 
o problematike HIV/AIDS a 
navyše presadzujú názor, že 
ich sa to netýka. Zmeniť sa to 
pokúša aj celoslovenská kam-
paň s rovnomenným názvom 
Červené stužky. Do jej v poradí 
deviateho ročníka sa už tradične 
zapojili aj žiaci a učitelia Špeci-
álnej základnej školyv Spišskej 
Belej. Tí podporili túto akciu 
nielen hrdým nosením červenej 
stužky, ale aj mnohými inými 
aktivitami.

S cieľom zvýšiť informova-
nosť žiakov, učiteľov i ostatných 
návštevníkov školy, nielen o 
kampani, ale hlavne o tomto 
zákernom ochorení, pribudol 
v priestoroch hlavnej chodby 
školy informačný panel, bulle-
tiny a letáky.

V októbri v rámci tejto kam-
pane realizovali aj aktivituDve 
malé dievčatá zameranú na boj 
proti obchodovaniu s ľuďmi a 
zvýšenie informovanosti mla-
dých ľudí a širokej verejnosti o 
závažnom a rastúcom fenoméne 
moderného otroctva. Európsky 

so zapojením prvku červenej 
stužky. V uvoľnenej atmosfére 
žiaci vyrobili krásnych anjelov, 
no pri ich tvorbe sa tiež dozve-
deli mnoho informácií o tomto 
ochorení. 

V neposlednom rade sa žiaci 
školy zapojili aj do výtvarnej 
súťaže kampane určenej pre 
špeciálne školy, v rámci ktorej 
tvorili návrhy na pohľadnice 
s témou červených stužiek, aj 
do súťaže „Živá“ červená stuž-
ka, kde správnym zoradením 
sa na voľnom priestranstve 

Červené stužky
deň boja proti obchodovaniu s 
ľuďmi (18. október) si tento 
rok pripomenuli interaktív-
nym workshopom. Aktivity sa 
zúčastnili žiačky 7., 8. a 9. roč-
níka nakoľko najrizikovejšou 
skupinou sú práve dievčatá a 
ženy. Dievčatá sa najprv krát-
kou prezentáciou oboznámili s 
tým, čo vlastne obchodovanie 
s ľuďmi je. Hlavnou časťou 
stretnutia však boli skutočné 
príbehy ľudí, ktorí sa sami stali 
obeťami tohto zločinu. O tých 
si pozreli a prečítali krátke 
príbehy a následne o nich spo-
ločne diskutovali. Na záver si 
dievčatá zahrali hru “Ľúbi ma, 
neľúbi ma,” a dozvedeli sa uži-
točné informácie o tom, na čo si 
majú dať pozor, ak sa rozhodnú 
vycestovať do zahraničia.

Reálne príbehy detí nakaze-
ných HIV a chorých na AIDS si 
priblížili aj vďaka filmom Anjeli 
a Príbehy anjelov. Filmy zobra-
zujú Misiu sv. Jána v Barbetone 
v Afrike. 

Možnosť uplatniť svoju kre-
ativitudostali žiaci v tvorivých 
dielňach s hlinoupri aktivite 
s názvom „V dielni sme doma“. 
Tá bola zameraná na vytvo-
renie umeleckých predmetov 

a použitím krepového papiera 
vytvorili obrazec - živú stužku. 
Červenú stužku nosí stále 

viac ľudí na celom svete, aby 
tak demonštrovali svoj záujem 
o problematiku HIV/AIDS- 
svoju účasť s HIV pozitívnymi, 
chorými na AIDS, s tými, ktorí 
už tejto chorobe podľahli a tiež 
všetkými, ktorí týmto ľuďom 
poskytujú pomoc a starostli-
vosť. Červená stužka sama o 
sebe však nestačí, je užitočným 
symbolom len vtedy, ak je spo-
jená s činmi, prostredníctvom 
ktorých sa môže niečo skutočne 
zmeniť. Mgr. Ľubomíra Pálfi

Prenájom pozemku
Vezmem do prenájmu 
poľnohospodársku pôdu 
v katastri obce Sp. Belá, 
Slovenská Ves a Výborná. 
Cena za ha 100 €. 
Kontakt: 0918 181 668

Našli sa kľúče
7. 1. 2016 sa na ulici Mie-
rovej našiel zväzok kľúčov 
s príveskami. Majiteľ si ich 
môže vyzdvihnúť v Turistic-
kom informačnom centre, 
Petzvalova 18. 
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Od 1. septembra 2008 na-
dobudli účinnosť dva nové 
všeobecne záväzné právne 
predpisy, ktoré upravujú vý-
chovu a vzdelávanie v základnej 
umeleckej škole, kde sú okrem 
iných kompetencií zadefino-
vané aj požiadavky na vlastný 
Školský vzdelávací program 
(ďalej len ŠkVP) v nadväznosti 
na dvojúrovňové vzdelávanie. 
Ide o dokument, ktorý obsa-
huje: učebné plány a osnovy, 
organizáciu každej ZUŠ, stup-
ne poskytovaného vzdelávania, 
podmienky prijímania žiakov 
a zároveň je tento dokument 
povinným, verejne dostupným 
dokumentom. Na základe tohto 
dokumentu sa otvorila možnosť 
vytvoriť si vlastnú profiláciu, 

tzv. smerovanie školy.  
Umelecké školstvo na Slo-

vensku predstavuje ucelenú 
sústavu výchovy a vzdelania, 
ktorá poskytuje mladej generá-
cii možnosť rozvíjať svoj talent 
a nadanie v niektorej z tvori-
vých disciplín v hudobnom, 
tanečnom a výtvarnom odbore 
ZUŠ. Neoddeliteľnou súčasťou 
profilácie našej školy je zamera-
nie sa aj na kolektívne predmety 
zborový spev, hra v orchestri, 
komorná hra – tanečná kapela, 
komorná hra – ľudovka (ktoré 
sú od tretieho ročníka prvej 
časti prvého stupňa povinné pre 
všetky ročníky podľa platného 
ŠkVP).  Z histórie ZUŠ sa dozve-
dáme, že všetky tieto predmety 
bezproblémovo fungovali dlhé 

roky. Znovuzavedením výuč-
by týchto predmetov sme dali 
priestor využitiu nadania našich 
žiakov – Vašich detí, kde si môžu 
v kolektíve svojich spolužiakov 
zúročiť svoje nadobudnuté 
vedomosti a zručnosti v hre na 
daný nástroj. 

Uvedomujeme si, že na 
žiakov sa v tejto dobe kladie 
množstvo požiadaviek, v akej-
koľvek forme popoludňajších 
aktivít. Tiež si uvedomujeme, 
že mnohokrát vynakladajú deti 
pri návšteve týchto predmetov 
úsilie aj za cenu zrieknutia sa 
niektorého zo svojich možno 
„obľúbenejších“ aktivít. Práve 
VY, RODIČIA, zohrávate dôle-
žitú úlohu pri podpore svojich 
detí v štúdiu a zároveň tým vy-
užívate celý náš „hudobný ser-

vis“, ktorý Vám ponúkame (bez 
navýšenia školného). Umelecké 
vzdelávanie v ZUŠ totiž urých-
ľuje proces dozrievania žiaka na 
celistvú osobnosť so schopnos-
ťami svet užívať, ale aj esteticky 
vnímať, zaujímať k javom sveta 
vlastné tvorivé stanoviská a svet 
spoluvytvárať. Nezabúdajme, že 
rozvíjaním kreativity jedinca sa 
formuje aj spoločnosť. 

Tešíme sa, že o štúdium na 
našej ZUŠ je záujem a zároveň 
Vás pozývame na naše koncerty 
usporadúvané pre Vás aj v nasle-
dujúcich mesiacoch. Do konca 
školského roka chystáme ešte 
4 zaujímavé tematické koncerty 
v ktorých sa prezentujú Vaše 
deti a ich učitelia.

Mgr. Zuzana PAVLIČKOVÁ, 
riaditeľka ZUŠ

Inovované skupinové predmety v Základnej umeleckej škole 

• Prvé pokusy o praktické využitie hudobných vedomostí v roku 1962 
(tanečná kapela).

• Spevácky zbor v roku (1961)

Na tohtoročnú Vianočnú 
tržnicu sme sa veľmi tešili. 

Už od septembra žiaci a 
učitelia na hodinách výtvarnej 
výchovy a pracovného vyu-
čovania, v školskom klube a 
počas krúžkovej záujmovej 
činnosti vymýšľali a tvorili z 

papiera, dreva, plastových fliaš, 
prírodných materiálov, vlny a z 
textilu rôzne výrobky - vianoč-
né ozdoby, svietniky, pozdravy, 
snehuliakov, stromčeky, anjelov, 
vianočné gule, náramky, vence, 
magnetky... Piekli medovníky či 
vyrábali chutnú čokoládu. 

Vydarený 2. ročník našej Vianočnej tržnice
Tržnicu sme zorganizovali 

na námestí nášho mesta. Žiaci 
si ozdobili predajné stánky a 
ponúkali svoje krásne výrobky 
svojim spolužiakov, učiteľom, 
rodičom a všetkým, ktorí nás 
prišli podporiť a prispieť na 
dobrú vec. Vianočnú atmosfé-

ru nám spríjemnili  koledníci, 
ktorí vinšovali veselé Vianoce a 
spevokol s vianočnými koleda-
mi. Výťažok z predaja výrobkov 
bude použitý na ocenenia žia-
kov, ktorí reprezentujú našu 
školu a žiakom zo sociálne 
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Predajňa 
Bicykle KOSTKA 

Spišská Belá prijme 
BRIGÁDNIKA.

Termín: marec až august. 
Pracovná doba: 

pondelok – sobota.

Bližšie informácie na tel. 
č.: 0907 510 359 alebo 

priamo v predajni. 

V nedeľu 24. januára 2016 
sa uskutočnili slávnostné 
služby Božie (sv. omša) pri prí-
ležitosti 230. výročie posvätenia 
Evanjelického a. v. chrámu Bo-
žieho v Spišskej Belej. V úvode 
prítomných pozdravil Jozef 
Gemza, zborový dozorca evan-
jelického cirkevného zboru a. v. 
v Spišskej Belej. Služby Božie 
slúžil Slavomír Sabol, biskup 
Východného dištriktu ECAV 
na Slovensku za prítomnosti 
ďalších evanjelických kňazov 
Romana Porubäna (Kežma-
rok), Ľubice Sobanskej (Slo-
venská Ves), Márie Kováčovej 
(Podolínec), Heleny Benkovej 
a domácej zborovej farárky Evy 

230. výročie posvätenia Evanjelického a. v. 
chrámu Božieho v Spišskej Belej

• Výborné podmienky na futbalo-
vom štadióne v našom meste v tom-
to zimnom období využívajú rôzne 
futbalové kluby na zimnú prípravu. 
V sobotu 23. januára 2016 využili 
náš umelý trávnik na odohratie  
zaujímavého prípravného zápasu 
MFK Ružomberok - VSS Košice 
(najvyššia slovenská liga). Práve 
počas zimy mesto získava financie 
do rozpočtu mesta aj za využívanie 
(prenájom) hracej plochy s umelým 
trávnikom od rôznych futbalových 
klubov z celého Slovenska, dokonca 
aj z Poľska.    

znevýhodneného prostredia, 
ktorí potrebujú našu mate riálnu 
pomoc.  
Ďakujeme všetkým, ktorí 

nám pomohli pripraviť našu 
Vianočnú tržnicu, všetkým 
žiakom, učiteľom a rodičom. 
Ďakujeme aj za chutné vianoč-
né pečivo cukrárni Fantázia - p. 
Šperkovej.

Veríme, že aj takýmto 
spôsobom vedieme žiakov k 
charitatívnej a tvorivej činnosti 
a pomoci iným. 

Základná škola 
Štefánikova19

Vydarený...

Germanovej.  Týchto služieb bo-
žích sa zúčastnili aj Peter Petrek, 
správca rímskokatolíckej far-
nosti v Spišskej Belej, Mikuláš 
Chanát, správa gréckokatolíckej 
farnosti v Ihľanoch a Štefan Bie-
ľak, primátor nášho mesta, ktorí 
pozdravili svojimi príhovormi 
prítomné zhromaždenie. Pri-
mátor mesta odovzdal domá-
cej p. farárke Eve Germanovej 
kyticu kvetov, ktorá ako uviedol 
má symbolizovať poďakovanie 
celého nášho mesta celému 
miestnemu cirkevnému evan-
jelickému zboru za výbornú 
a príkladnú spoluprácu a za 
aktívne pôsobenie tohto zboru 
v našom meste.  Hudobný do-

provod zabezpečili 
okrem domáceho 
zborového spevo-
kolu ECAV tiež 
chrámový zbor 
rímskokatolíckej 
cirkvi v Spišskej 
Belej spolu so spe-
váckym zborom 
Fortuna. Históriu 
tohto chrámu pri-
blížil Ján Pieger, 
kronikár miest-
neho cirkevného 
zboru. Ako uvie-
dol,  od roku 1545 
do roku 1674 sa 
slúžili služby Bo-
žie v rímskokato-
líckom kostole sv. 
Antona Pustovní-
ka. Následne v ob-

dobí protireformácie sa nesmeli 
konať verejné služby Božie až 
do roku 1781 (do prijatia Tole-
rančného patentu). Počas tohto 
obdobia sa evanjelici schádzali 
na pobožnosti v súkromnom 
Feisovom dome. Základný 
kameň nového kostola bol 
položený 7. mája 1784, pričom 
stavba kostola trvala 20 mesia-
cov. Kostol bol posvätený a odo-
vzdaný do užívania 22. januára 
1786 za pôsobenia farára Jonasa 
Bubenku. A najvýznamnejším 
farárom slúžiacim v tomto chrá-
me bol Samuel Weber v období 
rokov 1861 až 1908 (dnes jedna 
z najvýznamnejších osobností 
nášho mesta).

KONTAKTY 
na Mestskú políciu 

v Spišskej Belej:
tel.: 052/459 15 55 

mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk
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Počasie praje korčuliarom

• Korčuľovania na štrkovisku pri kaštieli.

• Korčuľovanie na prírodnom ľade na Belianskom rybníku.

27. decembra 2015 sa v 
tenisovej nafukovacej hale v 
Poprade uskutočnil 7. ročník 
Memoriálu Jána Gallika ml. 
Tenisového turnaja v dvojhre 
mužov sa zúčastnilo 10 hráčov, 

ktorí súťažili v dvoch skupinách. 
Vo finále sa nakoniec stretli Ľubo 
Pisarčík a Palo Brežina, ktorý sa 
stal víťazom turnaja. Ceny do 
turnaja venovali : www.ma-
ximcar.sk, www.gymshop.sk, 

Milaňák Marek, Maniak Ján, 
Hudaček Ján, Gallik Ján, Pisar-
čík Ľubo, Tomas Peter. Účast-
níci turnaja by sa zároveň radi 
poďakovali za chutné koláčiky 
Zuzane Krempaskej.

Konečné umiestnenie:
1.  Brežina Palo 
2.  Pisarčík Ľubo
3. Krempaský Ľudo
4.  Gallik Patrik
5 - 8.  Ferencko Marcel
 Maniak Ján
 Jurčo Marián
 Milaňák Marek
9 - 10.  Mazurek Milan 
 Tomas Peter

Memoriál Jána Gallika ml.

• Víťaz Pavol Brežina.



Spišskobeliansky spravodajJANUÁR 2016

16

Dňa 22. 1. 2016 sa naši mladší 
žiaci zúčastnili kvalitne obsade-
ného turnaja, na ktorom im spo-
ločnosť robili najlepšie družstvá 
z nášho regiónu. V konkurencii 
5 družstiev, domáceho FK SŠ 
Lendak, ďalej MŠK Podolínec, 
FK Družstevník Plavnica, MFK 
Stará Ľubovňa a nášho MŠK Sla-
voj, nakoniec obsadili 4. miesto. 
Po slabšom začiatku proti FK 
Lendak a rozpačitom výkone 
proti FK Družstevník Plavnica, 
ktoré sme obidva jasne prehra-
li, sme v treťom zápase proti 
MFK Stará Ľubovňa, podali 
najkvalitnejší výkon. V zápase 
sme nechali srdce a dlho to vy-
zeralo na naše prvé víťazstvo. 
Nakoniec sme po polčasovej 
výhre 2:1, museli v druhom 
polčase prijať smolnú prehru 2:

Lendak
Stará 

Ľubovňa
Plavnica Podolínec

Spišská 
Belá

Skóre Body

Lendak ☺ 3:7 4:1 1:0 6:2 14:10 9
St. Ľubovňa 7:3 ☺ 6:3 9:1 3:2 25:9 12
Plavnica 1:4 3:6 ☺ 9:1 5:1 18:12 6
Podolínec 0:1 1:9 1:9 ☺ 1:2 3:22 0
Sp. Belá 2:6 (2:2) 2:3 (2:1) 1:5 (0:3) 2:1 (2:0) ☺ 7:15 3

3. S neskorším víťazom sme si 
ale zaslúžili bodovať. Nevadí. 
V poslednom zápase sme sa 
stretli s družstvom z Podolínca, 
ktoré malo rozhodnúť o tom, 
kto sa s turnajom rozlúči víťaz-
stvom. Obidve družstvá mali 
pred zápasom na konte nula 
bodov. Nakoniec sme šťastnejší 
odchádzali my. Zvíťazili sme tes-
ne 2:1. Zápas sme mali v našej 
réžii, no nepremenili sme svoje 

šance a na záver sme mohli aj 
pykať, ale tesné víťazstvo sme 
si udržali. Na záver patrí poďa-
kovanie všetkým, bez ktorých by 
sme sa na tomto turnaji nemohli 
zúčastniť.

Poradie:
1. MFK Stará Ľubovňa
2. FK SŠ Lendak
3. FK Družstevník Plavnica
4. MŠK Slavoj Spišská Belá
5. MŠK Podolínec

Na turnaji nás reprezento-
vali: D. Džurňák, G. Strakula, 
B. Grotkovský, T. Šatala, D. 
Krupjak, D. Jurčák, T. Závad-
ský, T. Knieszner, M. Vida, B. 
Boleš, M. Zemianek, A. Ma-
jerčák, S. Kuraj, A. Kolodzej, 
G. Talár.

Naši strelci: B. Boleš – 3, B. 
Grotkovský, S. Kuraj, G. Straku-
la, M. Zemianek 

Futbalový turnaj v Lendaku preveril mladších žiakov 

Po úspešnom tenisovom 
turnaji v dvojhre mužov sa o 
týždeň neskôr uskutočnil aj te-

ED CUP 2016
nisový turnaj v mužskej štvor-
hre. 2. januára 2016 sa v teniso-
vej nafukovacej hale v Poprade 

stretlo pri príležitosti 6. ročníka 
ED Cup-u osem dvojíc. Víťazom 
štvorhry sa napokon stalo duo 

Ľudovít Krempaský a Ľubomír 
Pisarčík.

Konečné umiestnenie:
1.  Ľudovít Krempaský 
 - Ľubomír Pisarčik
2.  Marcel Novoroľník 
 - Marek Miľanák
3.  David Alexa 
 - Róbert Kolcún
4. Milan Mazurek 
 - Marcel Ferencko
5.  Ján Maniak 
 - Peter Venglik
6.  Marian Pirhala 
 - Marek Džugas
7.  Marian Jurčo 
 - Patrik Gallik
8.  Boris Rigo 
 - Miroslav Barnáš
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Na druhý vianočný sviatok sa uskutočnil už tra-
dičný vianočný futbalový turnaj o Pohár primátora 
mesta Spišská Belá. V telocvični na Moskovskej ulici 
sa stretlo 12 družstiev, ktoré odohrali zápasy v 4 sku-
pinách (po 3 družstvá) – každý v trvaní 15 minút. 
Do štvrťfinále postúpili z každej skupiny prvé dve 
družstvá. Následne sa hralo vylučovacím spôsobom 
(K. O. systém) finálovej skupine sa stretli najlepšie 
družstvá z každej skupiny.

Skupina A -  Black Hornets, Mladší dorast Sp. Belá, 
Slovenská Ves

Skupina B - Baleťáci, Rejesovci, Darebáci
Skupina C – Abirex, FK Lendak, Čierny balet
Skupina D – Balamuty, Gunners, DAGA STAV

O 3. miesto :
ABIREX - Rejesovci

Finále:
DAGA STAV – Baleťáci 0:0, na pen. 0:1

Konečné poradie:
1. Baleťáci
2. DAGA - STAV
3. ABIREX
4. Rejesovci

Za najlepšieho hráča turnaja bol určený Andrej 
Džadoň (Baleťáci). Najlepším strelcom s 5 gólmi sa 
stal Dávid Galschneider (DAGA - STAV).

Po odovzdaní pohárov na záver primátor mesta 
Štefan Bieľak poďakoval obom rozhodcom turnaja 
– Robovi Fabínymu a Mirovi Koščákovi a tiež Jozefovi 
Kunovi ako hlavnému zodpovednému za organizáciu 
celého turnaja. Poďakovanie patrí aj všetkým muž-
stvám za ich účasť, za vysokú kvalitu turnaja a tiež 
množstvu divákov, ktorí sa prišli v tento sviatočný 
deň pozrieť na tento turnaj. Tak opäť o rok.

FUTBALU ZDAR!

Vianočný futbalový turnaj 

• Víťazi Vianočného futbalového turnaja.

Viac aktuálnych Viac aktuálnych 

informácií získateinformácií získate  

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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Mesiac január sa zvyčajne ne-
sie v duchu bilancovania uply-
nulého roka, inak to nebolo ani 
u našich dobrovoľných hasičov. 
V sobotu, 23. januára 2016, sa 
stretlo 32 členov Dobrovoľného 
hasičského zboru Spišská Belá 
(DHZ) v priestoroch hasičskej 
zbrojnice v Spišskej Belej. 

Schôdzu otvoril úvodným 
príhovorom Maroš Vaverčák, 
predseda DHZ a následne na 
to privítal na výročnej schôdzi 
všetkých zúčastnených aj primá-
tor mesta Štefan Bieľak, ktorý je 
zároveň členom DHZ. Minútou 
ticha si uctili pamiatku ich zos-
nulého kolegu – dlhoročného 
člena DHZ - Jána Urbana.  

Bilancovalo sa vo viacerých 
bodoch: zásahy DHZ, účasť na 
rôznych kultúrnych i športových 
akciách, či materiálno-technické 
vybavenie DHZ. Predseda 

dobrovoľných hasičov 
vyzdvihol profesionál-
ny prístup a nasadenie 
hasičov pri ťažkom 
zásahu na kopci Ihla. 
V rámci účasti na kul-
túrnych akciách kladne 
hodnotil najmä súťaž 
Železný hasič, ktorá sa 
konala počas Dní mesta 
Spišská Belá v júni 2015, 
ako aj detskú hasičskú 
súťaž Plameň, konanú 
v septembri 2015. Neo-
pomenulo sa ani súčas-
né technické vybavenie 
DHZ, ktorého súčasťou 
je od uplynulého roka aj vozidlo 
Tatra 148, či nový protipovod-
ňový vozík s výbavou. Zo štát-
nej dotácie vo výške 2 000 eur  
si hasiči zakúpili priemyselný 
vysávač, svietidlá, zásahové 
prilby, zásahové opasky a iné 

vybavenie potrebné pre zásahy. 
Primátor mesta hasičom poďa-
koval za výbornú spoluprácu, 
za ich aktívnosť počas celého 
roka a za starostlivosť o hasičskú 
techniku aj o hasičskú zbrojnicu. 
Ďalej uviedol, že aj tento rok 

sa z rozpočtu 
mes ta vyčlenili 
určité financie 
na dovybave-
nie zboru, ako 
aj pre hasičskú 
mládež. 

Druhá po-
lovica výročnej 
schôdze patrila 
plánovaným 
akciám na rok 
2016 a vytýče-
niu si ďalších 
cieľov DHZ. 
Skalní fanúši-
kovia našich 
hasičov sa teda 
už teraz môžu 

tešiť na pripravované akcie, 
medzi inými aj Svätofloriánsku 
slávnosť v máji, Železný hasič 
a Regionálne hasičské preteky 
o Pohár primátora mesta v júni, 
či Prúdničku Cyrila Kováčika 
v septembri. Aj v tomto roku 
budú hasiči chodiť na povinné 
protipožiarne kontroly rodin-
ných domov, ktoré robia v mene 
mesta.Snahou našich hasičov je 
v tomto roku zabezpečiť si 
finančné prostriedky na kúpu 
staršieho 9-miestneho vozidla 
najmä na technické zásahy a na 
prepravu detí na hasičské súťa-
že. A podľa vyjadrenia predsedu 
DHZ dlhodobou úlohou je aj 
rozšírenie ich členskej základne 
o nových členov.  

Po ukončení výročnej 
schôdze DHZ už nasledujúce 
hodiny patrili prípravám na 
večerný Ples dobrovoľných ha-
sičov, ktorý má v našom meste 
viac ako storočnú tradíciu. 

Výročná schôdza dobrovoľných hasičov

V športcentre Zámoček-Ma-
tejovce sa uskutočnil 4. ročník 
Novoročného turnaja, ktorý 
organizuje Popradská futsalová 
liga. Turnaja sa zúčastnilo jede-
násť mužstiev z okolia Popradu, 
Kežmarku, Košíc i Vranova, 
medzi nimi aj družstvá GUN-
NERS (v spolupráci s tímom-
BALAMUTY) a DAREBÁCI zo 
Spišskej Belej. Po dobre rozohra-
nej partii vypadlo zo základnej 
časti družstvo Darebákov. Avšak 

Krásne 2. miesto pre našich 
Gunners

spojenie futbalistov z Balamút a 
Gunners prinieslo ovocie, keď sa 
naši chlapci prebojovali až do fi-
nále, kde sa napokon stretli s tí-
mom Grizzly junior z Košíc. Po 
napínavom zápase s výsledkom  
2:1 (góly: Pechy 2 – Podolinský 
1), skončilo napokon naše muž-
stvo na 2. mieste. Kvality nášho 
tímu podčiarklo aj ocenenie pre 
Najlepšieho brankára turnaja, 
ktoré si domov odniesol Sa-
muel Solus.

GYMNÁZIUM P.O.HVIEZDOSLAVA V KEŽMARKUGYMNÁZIUM P.O.HVIEZDOSLAVA V KEŽMARKU

12. 2. 201612. 2. 2016
SLOVENSKO POD JEDNOU STRECHOUSLOVENSKO POD JEDNOU STRECHOU

8.30 - 13.00 h8.30 - 13.00 h

POZÝVAME ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (PREDOVŠETKÝM 9. ROČNÍKA),POZÝVAME ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (PREDOVŠETKÝM 9. ROČNÍKA),
ICH RODIČOV, UČITEĽOV A ŠIROKÚ VEREJNOSŤ NA ICH RODIČOV, UČITEĽOV A ŠIROKÚ VEREJNOSŤ NA 


