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Oslávili sme Dni mesta Spišská Belá Fotoreportáž  2

• V sobotu 3. júna sa námestie pred mestským úradom ponorilo do vôní gulášu, o ktoré sa postarali účastníci súťaže vo varení gulášu o Spišskobe-
liansky kotlík. Súťaže sa zúčastnili: víťazný tím Angels, Kiki team Spišská Belá, Automotoklub Spišská Belá, Chovatelia Spišská Belá, MŠK Slavoj 
Spišská Belá, Katolícka jednota Spišská Belá, Mesto Spišská Belá, Rybári Spišská Belá, Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá, Jaskyniari Spišská 
Belá, Gymnázium P.O. Hviezdoslava Kežmarok, MTB Bikers, Face club, Seniorčatá, GKT Team, MSP Poľana a Ulbrichovci.
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• Dňa 5. júla 2017 na štátny sviatok Cyrila a Metoda sa v Spišskej Belej 
uskutočnila slávnosť posvätenia gréckokatolíckeho chrámu.

• V anglickom parku Kaštieľa Strážky sa uskutočnil už 19. ročník volejbalového turnaja Belá mix voley cup. 

• Prvým zrealizovaným projektom 
podporeným z participatívneho 
rozpočtu sa stali Sídliskové hry, 
vďaka ktorým sa navzájom spozná-
vali susedia. Medzi najobľúbenejšie 
atrakcie u detí patrila vlastnoručne 
vyrobená Mimoň - fotostena.

• ZUŠ ocenila za šk. rok 2016/2017 
až 78 najlepších výtvarníkov.

• Koncom júla prijal primátor 
mesta Štefan Bieľak najlepších 
žiakov oboch základných škôl v 
Spišskej Belej.
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Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 
zasadnutí dňa 4. 7. 2017

 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

4. zmena rozpočtu mesta
• MsZ schválilo použitie fi-

nančných prostriedkov z rezerv-
ného fondu mesta do rozpočtu 
mesta Spišská Belá vo výške 
22 000 EUR a následne schváli-
lo zmenu rozpočtu mesta roz-
počtovým opatrením č. 4/2017 
– navýšilo rozpočet mesta o su-
mu 301 372 EUR. Viac na http:
//spisskabela.sk/samosprava/
rozpocet-a-hospodarenie-mesta/
rozpocet-mesta/rozpocet-mesta-
2017/ .

Konsolidovaná účtovná 
závierka

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu o výročnej správe 
ku konsolidovanej účtovnej zá-
vierke mesta Spišská Belá za rok 
2016 a jej overení audítorom.

Projekty participatívneho 
rozpočtu mesta

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu o výsledkoch hod-
notenia projektov participatív-
neho rozpočtu mesta Spišská 
Belá pre rok 2017. Poslanci 
tieto projekty neschvaľovali, 
len zobrali na vedomie vý-
sledky hodnotenia hodnotiacej 
skupiny, ktorá rozhodla o vý-
bere konkrétnych projektov. 
Zoznam týchto projektov bol 
publikovaný v júnovom vydaní 
Spišskobelianskehospravodaja 
a je dostupný aj na www.spis-
skabela.sk.

Získané štátne dotácie a iné 
granty 

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o získaných štátnych dotáciách 
a iných grantoch na základe 
podaných projektov mesta:

– 140 000 EUR dotácia zo 
štátneho rozpočtu (Environemn-
tálneho fondu) na zateplenie ZŠ 
Štefánika

– 29 000 EUR dotácia zo štát-
neho rozpočtu z Ministerstva 
kultúry na opravu zvonice

– 46 555 EUR – grant z EÚ na 
jazykové vzdelávanie v rámci 
slovensko-poľského mikropro-
jektu

– 1500 EUR dotácia z roz-

počtu PSK na obnovu detského 
ihriska na Belianskom rybníku

– 3 000 EUR dotácia zo štát-
neho rozpočtu z Ministerstva 
vnútra (z DPO) pre miestnych 
hasičov

– 2 500 EUR grant od Nadácie 
Slovenskej sporiteľne a.s. na ob-
novu rašeliniska Krivý kút.

Príprava výstavby 
hokejbalovej (športovej) haly

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o postupe prípravných prác pri 
výstavbe hokejbalovej športovej 
haly v Spišskej Belej. Pracovný 
návrh projektovej štúdie bude 
zverejnený na www.spisska-
bela.sk.

Upresnenie podmienok pre 
predeľovanie nájomných 

bytov
• MsZ schválilo úpravu 

podmienok pre prideľovanie 
a užívanie mestských nájom-
ných bytov. Išlo o zjednotenie 
niektorých podmienok, ako aj 
ich úpravu z dôvodu zmeny 
legislatívy (od roku 2003). 
Niektoré tieto zmeny sa postup-
ne zapracujú aj do existujúcich 
zmlúv o nájme bytov.

Vyhlásenie dobrovoľnej 
zbierky na Štefánika

• MsZ schválilo v zmysle zá-
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zradení v znení neskorších pred-
pisov vyhlásenie dobrovoľnej 
zbierky na znovuosadenie sochy 
gen. Milana Rastislava Štefánika 
v Spišskej Belej. Viac informácii 
na strane 6.

Riešenia niektorých doprav-
ných problémov na štátnej 

ceste č. 1/66
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o návrhu riešenia niektorých 
dopravných problémov na 
ceste č. 1/66 v Spišskej Belej. 
Konkrétne išlo o prerokovanie 
návrhu zmeny dopravného rie-
šenia križovatky v centre mesta 
– zmena hlavnej a vedľajšej cesty 
a zriadenie nového priechodu 
pre chodcov pri OMV – pri 
železničnom priecestí.

Nádoby na biologický odpad
• Poslanci vzali na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o zmene systému zberu biolo-

gicky rozložiteľného odpadu 
v Spišskej Belej. Ide o bezplat-
né poskytnutie 120 alebo 240 
litrových plastových nádob na 
bioodpad zo záhrad rodinných 
domov. Článok k téme bol 
uverejnený v júnovom vydaní 
Spišskobelianskehospravodaja 
a bližšie informácie nájdete aj 
na http://spisskabela.sk/mesto/
aktuality/poziadajte-si-o-
nadobu-na-bioodpad/.

Fotografická súťaž „Spišská 
Belá v 4 ročných obdobiach“

• Poslanci vzali na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o vyhlásení fotografickej súťa-
že „Spišská Belá v 4 ročných 
obdobiach“ s cieľom pripraviť 
fotografie na vydanie novej 
knihy o Spišskej Belej v roku 
2018. 

Prevody a prenájmy 
pozemkov

• 1./ MsZ schválilo zámenu 
pozemkov medzi Emíliou Šle-
bodovou, rod. Lorenčíkovou, 
trvale bytom Kežmarok, Severná 
1421/2 na jednej strane a Mestom 
Spišská Belá na druhej strane,

2./ MsZ schválilo predaj 
pozemku o výmere 231 m2 
žiadateľovi – kupujúcemu Aloj-
zovi Pompovi, ul. Petzvalova 52, 
Spišská Belá pri jeho rodinnom 
dome,

3./ MsZ schválilo zámer na 
zámenu pozemkov medzi Mgr. 
Michaelou Benišovou, rod. 
Dudášovou, bytom Kežmarok, 
Toporcerova 13 a Mestom Spiš-
ská Belá v k.ú. Strážky pri RD 
žiadateľky,

4./ MsZ schválilo predaj 
pozemku o výmere 166 m2, 
k.ú. Spišská Belá v podiele 1/6 
pod bytovým domom na ul. 
Družstevnej č. 13 v Spišskej 
Belej žiadateľom (vlastníkom 
bytu): Karolovi Lukačovskému 
a manž. Lívii rod. Kalafutovej, 
bytom Hromoš č.44,

5./ MsZ schválilo zmenu náj-
mu nájomcovi Sladký sen s.r.o. 
Kežmarok tak, že predmetom 
prenájmu bude pozemok parc. 
č. KN „C“ 534/1 – ostatné plochy 
o výmere 15 m2 v k.ú. Tatranská 
Lomnica – osada Tatranská Kot-
lina (namiesto pozemku parc.č. 
KN „C“ 534/16),

6./ MsZ schválilo zámer 
na zámenu pozemkov v k. ú. 
Spišská Belá medzi Pavlom 

Hatalom, ul. Osloboditeľov 37, 
Spišská Belá a Mestom Spišská 
Belá (na podnet mesta pri Be-
lianskom rybníku),

7./ MsZ schválilo zámer na 
zámenu pozemkov v Tatranskej 
Kotline medzi Mestom Spišská 
Belá a Mestom Vysoké Tatry 
o výmere cca 600 m2 z dôvodu 
majetkovoprávneho vysporia-
dania pozemkov pod miestnou 
komunikáciou,

8./ MsZ schválilo zámenu 
pozemkov – poľnohospodárskej 
pôdy medzi Danielom Kubicom, 
Hviezdoslavova č. 1, Spišská 
Belá na jednej strane a Mestom 
Spišská Belá na druhej strane,

9./ MsZ schválilo zámer na 
zámenu pozemkov v k.ú. Spiš-
ská Belá medzi Mestom Spišská 
Belá a spoločnosťou SINTRA 
s.r.o. Bratislava z dôvodu vzá-
jomného majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov pod 
novým chodníkom pre peších 
a novým parkoviskom na ul. 1. 
mája v Spišskej Belej (pri predaj-
ni Sintry).

Výsledky geologického 
prieskumu: „stavať sa nebude“

• Poslanci vzali na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o výsledku geologického 
prieskumu lokality IBV S. 
Webera – v časti na konci Kalt-
steinovej ulice. Podľa poslednej 
zmeny územného plánu mesta 
sa navrhla v tejto lokalite vý-
stavba ešte 4 nových rodinných 
domov za podmienky, že mesto 
dá urobiť geologicky posudok, 
ktorý potvrdí možnosť výstav-
by v tejto časti ulice. Výsledky 
geologického prieskumu sú 
však také, že sa neodporúča 
umiestniť v danej lokalite ro-
dinné domy pre neúnosnosť 
(nevhodnosť) podložia. V tejto 
lokalite sa teda stavať rodinné 
domy nebudú.

Činnosť hlavného 
kontrolóra mesta

• MsZ schválilo plán činnos-
ti hlavného kontrolóra mesta 
Spišská Belá na 2. polrok 2017 
a vzalo na vedomie informáciu 
hlavného kontrolóra mesta 
o priebežne vykonaných kon-
trolách v roku 2017.

www.spisskabela.sk
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Mesto Spišská Belá sa neustále 
snaží o rozvoj mesta v mnohých 
oblastiach, nevynímajúc oblasť 
ochrany a tvorby životného 
prostredia. Úspešné aktivity re-
vitalizácie našich rašelinísk zre-
alizované v spolupráci s Daphne 
– inštitútom aplikovanej ekológie, 
boli v máji 2017 prezentované na 
XXI. ročníku konferencie Krajina 
– človek – kultúra s podtitulom 
Zelená infraštruktúra – život pre 
krajinu, v Banskej Bystrici. Počas 
prednášok, ktoré na odbornej 
konferencii odzneli, rezonoval 
význam krajiny v ktorej žijeme, 
služby ktoré nám poskytuje a 
tiež dôležitosť jej obnovy. Kon-
ferencia bola súčasťou podujatí 
pre podporu implementácie 
Európskeho dohovoru o krajine 
na Slovensku a bola organizo-
vaná ako sprievodné podujatie 
Medzinárodného filmového 
festivalu Ekotopfilm – Enviro-
film 2017.

Revitalizácia rašelinísk v loka-
litách Trstinné lúky a Krivý kút 
bola pred časom spropagovaná 
vydaním informačného letáku. 
V roku 2016 bolo Mesto Spišská 
Belá nominované s projektom 
Obnovy rašelinísk v katastri mes-
ta Spišská Belá aj na Cenu SR za 
krajinu. Projekt bol zameraný na 
zlepšenie vodného režimu, čím sa 
opätovne vytvárajú podmienky 
vhodné na tvorbu rašeliny a tým 
sa dosahuje významný pozitívny 
efekt na zmierňovanie dopadov 
klimatických zmien prostredníc-
tvom ukladania oxidu uhličitého 
v rašeline. Súčasťou projektu 
bolo ďalej popri zvyšovaní bio-
diverzity územia, aj vytvorenie 
Oddychovo – vzdelávacieho 
areálu na Krivom kúte, náučného 

Grant pre projekt Oddychovo-vzdelávací areál Krivý kút
chodníka s kolovou stavbou na 
vodnej hladine a osadenie troch 
informačných tabúľ.

Vďaka podporným progra-
mom a rôznym grantom, je 
možné opakovane investovať 
do vzácnych lokalít, ktoré sa 
v našom katastrálnom území 
nachádzajú. Mesto Spišská Belá 
zareagovalo na výzvu na pred-
kladanie projektov Nadácie 
Slovenskej sporiteľne – Obce 
bližšie k vám 2017 s projektom 
Oddychovo – vzdelávací areál 
Krivý kút. Z pomedzi 100 opráv-
nených žiadostí komisia granto-
vého programu udelila grant 
len 29 projektom. Mesto Spišská 
Belá sa ocitlo medzi úspešnými 
žiadateľmi. V praxi sa ukázalo, 
že najväčším problémom Od-

dychovo – vzdelávacieho areálu 
na Krivom kúte je dostupnosť, 
resp. nedostatočné navigačné 
značenie. Cieľom projektu Od-
dychovo – vzdelávacieho areálu 
Krivý kút je preto zlepšenie 
informovanosti a dostupnosti 
lokality. V rámci projektu plá-
nujeme osadiť informačný panel 
pri ceste II. triedy č. 542 v mieste, 
kde sa začína prístupová cesta na 
lokalitu. Ako návesť pre turistov 
budú osadené aj 3 - 4 ks tzv. 
smerového navigačného znače-
nia pre lepšiu orientáciu. Doplní 
sa chýbajúce oddychové sedenie 
a opravia sa niektoré poškodené 
prvky. Opakovane dôjde aj k tlači 
informačno-propagačných letá-
kov. Výsledkom bude zatraktív-
nenie Oddychovo-vzdelávacieho 

areálu na Krivom kúte. Veríme, 
že osadením navádzajúcej infor-
mačnej tabule, navigačného zna-
čenia, realizáciou oddychového 
sedenia – lavičiek, obnovou po-
škodených prvkov, ako aj tlačou 
letákov, dostaneme toto vzácne 
prírodné prostredie ešte viac 
do povedomia ľudí a stane sa 
atraktívnym miestom oddychu. 
V krajine pod Tatrami sa v kon-
kurencii panorámy majestátneho 
horstva zabúda na iné vzácnosti 
prírody, preto je potrebné ich ve-
rejnosti približovať. Navyše, žiaci 
našich škôl majú možnosť na tejto 
lokalite pod vedením pedagógov 
absolvovať netradičnú výuku a 
realizovať vlastné prírodovedné 
pozorovania na úrovni mladých 
vedcov.

Mesto ako správca verej-
ného pohrebiska (cintorína) v 
mestskej časti Strážky zreali-
zovalo orez vysokých stromov 
v strednej časti cintorína na 
podnet obyvateľov Strážok. 
Okrem potrebného ošetrenia 
týchto stromov dôvodom tohto 
orezu boli aj voľne padajúce 

Spoločenská kronika 
V JÚNI 2017

• narodili sa: Matias Blanár, Anna Čarnogurská, Dávid Ka-
mák, Tamara Mišalková, Samuel Obušek, Alexandra Stupáková, 
Rastislav Suchý, Martin Syč, Matúš Syč.

• navždy nás opustili: Ján Bachleda vo veku 67 rokov, Žofia 
Bekešová vo veku 87 rokov, Stanislav Carach vo veku 68 rokov, 
Ľudmila Miková vo veku 86 rokov, Mária Staneková vo veku 87 
rokov, Pavla Želonková vo veku 76 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Peter Purdeš – 96 rokov, Ján 
Štefaniak – 93 rokov, Pavol Košč – 90 rokov, Ján Belončák – 80 
rokov, Margita Budošová – 80 rokov, Marcela Horniačeková – 75 
rokov, Ján Majerčák – 75 rokov, Ján Mačák – 70 rokov, František 
Majlender – 70 rokov, Miroslav Ovčarik – 70 rokov, Ing. Pavol 
Sabol – 70 rokov.

Orez stromov na cintoríne 
v Strážkach

suché konáre z týchto stromov 
ohrozujúce ľudí ako aj náhrob-
né pomníky. Orez stromov za-
bezpečovalo mesto prostredníc-
tvom externej firmy vzhľadom 
na zložitosť tohto orezu (zlá 
dostupnosť k týmto stromom 
a orez vo vysokej výške a nad 
hrobovými miestami).

Viac aktuálnych informácií získate Viac aktuálnych informácií získate 
na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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Mesto Spišská Belá realizova-
lo koncom mája výsadbu nových 
drevín v našom meste. Týmto 
dochádza k plneniu zákonných 
povinností na úseku ochrany prí-
rody a krajiny, v zmysle náhrady 
za uskutočnené výruby stromov 
v uplynulom období. K výsadbe 
pristupuje mesto každoročne 
najmä v jarnom období. Obno-
va mestskej zelene sa plánuje s 
perspektívou zotrvania vysade-
ných stromov v mieste výsadby 
niekoľko ďalších desaťročí, preto 
je potrebné rešpektovať limity na 
daných územiach. V prostredí 
mesta sú to predovšetkým inži-
nierske siete a cestná infraštruk-
túra. Veľmi dôležité je aj brať 
na vedomie ekologické nároky 
drevín a urbanistické zámery v 
danej lokalite.

Na brehu Belianskeho potoka 
pri výjazde z mesta smerom na 
Slovenskú Ves boli vysadené tri 
lipy veľkolisté. Pri budove škol-

Výsadba nových stromčekov v meste
skej jedálne pod správou ZŠ M. R. 
Štefánika pribudli dve lipy malo-
listé. V priestore detského ihriska 
pri elokovanom pracovisku 
Materskej školy na Zimnej ulici 
došlo k výsadbe troch okrasných 
čerešní pílkatých. Tieto stromy 
majú atraktívne ružové kvety a 
tmavočervené listy. Ako izolačná 
zeleň od cesty tu boli vysadené 
ešte štyri javory poľné. Pred are-
álom Materskej školy na Miero-
vej ulici po dokončení úprav 
pre parkovanie áut na pozdĺžne 
státie, boli vo vytvorenej ploche 
pre verejnú zeleň vysadené tri ja-
vory mliečne. V rámci dosadby 
za neujatú sadenicu z výsadby 
z minulého roka v aleji medzi 
sídliskom Družstevná a mest-
ským cintorínom, bol vysadený 
javor. Na Hviezdoslavovej ulici 
došlo v minulom roku k zlomu 
lipy v stromoradí a preto došlo 
k jej opätovnej náhrade. Mesto 
tradične objednáva na výsadbu 

vzrastlejšie, odolnejšie sadenice 
stromov s hrubším kmeňom.

Za povšimnutie stojí aj vý-
sadba 50 ks hrabov obyčajných, 
tvoriacich živý plot v lokalite 
medzi sídliskom Družstevná a 
mestským cintorínom. Hrabový 
živý plot v dĺžke cca 180 m bol 
vysadený už v roku 2013, no 
niekoľko jedincov z neznámych 
príčin vyschlo.

Z pohľadu mesta je na prvom 
mieste prevádzková bezpečnosť 
verejných priestranstiev, parkov 
a ulíc. Práve preto je mesto nie-
kedy nútené realizovať aj menej 
populárne, ale nevyhnutné a 
zodpovedné kroky, akými sú 
výruby stromov. Pokiaľ je to 
však možné, mesto uprednost-
ňuje redukciu korún stromov 
ich orezom. Táto starostlivosť 
o dreviny je síce finančne ná-
ročná, avšak dokáže predĺžiť 
existenciu stromu aj na konflikt-
nejších miestach. Pre skrášlenie 

verejných priestranstiev má 
mesto v zmluvnej starostlivosti 
trvalkové a letničkové záhony v 
centre mesta. Zároveň sú každo-
ročne počas letnej sezóny stĺpy 
verejného osvetlenia skrášlené 
o muškáty.

Výsadba stromov je vzhľa-
dom na dobu ich rastu, druh 
činnosti, ktorá prináša úžitky 
zväčša až budúcim generáciám. 
Stromy a kry budú najmä po 
niekoľkých rokoch od výsadby 
výraznejšie dotvárať priestor. 
Popri pozitívnom estetickom 
pôsobení, stromy poskytujú 
ochranu aj pred nepriaznivými 
dôsledkami ľudskej činnosti, 
najmä pred hlukom, dymom a 
výfukovými plynmi, preto je ich 
prítomnosť v sídlach žiaduca a 
potrebná. Sme presvedčení, že 
masívna obnova mestskej zelene 
ku ktorej došlo za posledných cca 
15 rokov, je zmysluplnou dlhodo-
bou investíciou.

Dňa 14. júna 2017 sa na 
mestskom úrade v Spišskej Belej 
uskutočnilo pracovné rokova-
nie, ktoré zvolal primátor mesta 
Štefan Bieľak, k prerokovaniu 
riešenia niektorých dopravných 
problémov na ceste 1. triedy č. 
66 v Spišskej Belej. Rokovania 
sa okrem zástupcov mesta zú-
častnili zástupcovia Slovenskej 
správy ciest Košice, Okresného 
úradu v Prešove (odbor dopra-

Navrhuje sa zmena dopravy na hlavnej križovatke i nový 
priechod pre chodcov

vy a PK), Okresného dopravné-
ho inšpektorátu v Kežmarku a 
dopravný projektant Ing. Štefan 
Labuda, LABUDA – ASI s.r.o., 
Hrabušice.

Výsledkom tohto rokovania 
bolo následné spracovanie návr-
hov riešenia aj dvoch problémov 
na tejto štátnej ceste č. 66. Prvý 
návrh sa týka zmeny dopravné-
ho riešenia križovatky v centre 
mesta – má ísť o zmenu hlavnej a 

vedľajšej cesty, čo by malo zvýšiť 
plynulosť cestnej premávky na 
tejto križovatke a jej priepust-
nosť. Hlavná cesta by mala byť 
v smere Kežmarok – Stará Ľu-
bovňa a vedľajšia cesta v smere 
Kežmarok – Ždiar/Slovenská 
Ves. Tento návrh však počíta 
aj so zrušením nebezpečného 
priechodu pre chodcov hneď za 
zákrutou tejto križovatky (viď 
situácia na str. 20). Samozrejme, 

po schválení toho návrhu sa 
predpokladá dlhodobé vidi-
teľné a výrazné označenie tejto 
zmeny dopravného riešenia (čo 
bude úloha Slovenskej správy 
ciest) a určitá stavebná úprava 
tejto križovatky.

Druhý návrh sa týka zriadenia 
nového priechodu pre chodcov 
pri OMV – pri železničnom prie-
cestí – viď obrázok (toto riešenie 
vzniklo aj na základe podnetu 
obyvateľov nášho mesta). Ide 
o chodcov prichádzajúcich po 
druhej stranu ulice SNP od ulice 
Kúpeľnej, Moskovskej, či1. mája 
(teda z tejto časti mesta), ktorí ne-
majú kde prejsť na druhú stranu, 
len cez priechod pri cintoríne, čo 
je pomerne ďaleko.

O týchto dvoch návrhoch ro-
kovalo aj mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej dňa 4. 7. 2017. 
A o týchto návrhoch budú ešte 
definitívne rozhodovať vyššie 
uvedené štátne orgány a správca 
štátnej cesty. Predpoklad je mať 
v priebehu dvoch mesiacov po-
trebné rozhodnutia (povolenia a 
stanoviská) a samotná realizácia 
by mala nastať do konca tohto 
roka. To však potom závisí naj-
mä od prístupu správcu cesty 
(SSC), ktorý musí fyzicky zrea-
lizovať túto zmenu dopravného 
značenia.
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Už dlhší čas rezonuje v Spišskej Belej téma znovuobnovenia 
sochy generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá v minulosti 
predstavovala v našom meste významnú dominantu a dlhé roky 
bola svedkom a dejiskom významných spoločenských a kultúrnych 
podujatí v meste. Iniciatíva na toto znovuobnovenie sochy, ktorá 
vyšla od súčasných i bývalých obyvateľov mesta, bola podporená 
samosprávou mesta a stretla sa medzičasom s pozitívnym ohlasom 
aj mimo územia mesta Spišská Belá.

Socha Milana Rastislava Štefánika bola v Spišskej Belej odhale-
ná 21. mája 1939 na ploche medzi mestským úradom a zvonicou. 
Autorom sochy bol akademický sochár Pavol Bán. Socha mala 2,3 
metra  s podstavcom 4 m. Táto socha bola z tohto miesta odstránená 
v 50-tych rokoch a uložená v skladových priestoroch pod mestským 
úradom. V roku 1968 došlo k jej znovuosadeniu po jej reštaurovaní 
sochármi Svitanom a Liptákom, avšak na inom mieste – v parku pri 
evanjelickom kostole. Asi v 1972 bola socha definitívne odstránená 
aj z toho miesta a podľa dostupných informácii prevezená do vo-
jenského priestoru Javorina, kde vraj bola zničená. Napriek snahe 
niektorých jednotlivcov sa ju už nepodarilo objaviť, ani jej zvyšky. 
Hneď po revolúcii v roku 1989 vznikla iniciatíva za prešetrenie 
tohto činu, ale zostala bez ďalšej odozvy. Kópia tejto sochy v malom 
prevedení (cca 50 cm) sa našla na pôjde mestského úradu a dnes je 
v kancelárii primátor mesta. V roku 1992 bola Leninova ulica, kde 
táto socha naposledy stála pri evanjelickom kostole, premenovaná 
na Štefánikovu ulicu. V roku 2016 bol základnej škole na tejto ulici 
prepožičaný čestný názov Základná škola M. R. Štefánika.

Dňa 4. 7. 2017 mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo 
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na znovuobnovenie sochy gen. 
Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej. V zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení je tzv. dobrovoľná zbierka na 
znovuobnovenie sochy Milana Rastislava Štefánika vyhlásená za 
nasledovných podmienok:

1./  Vyhlasovateľ zbierky: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 
Spišská Belá, IČO 326 518,

2./  Názov zbierky: Znovuobnovenie sochy Milana Rastislava 
Štefánika v Spišskej Belej,

3./  Účel zbierky: Zabezpečiť financovanie nákladov na znovu-
obnovenie (zhotovenie a osadenie) sochy Milana Rastislava 
Štefánika v Spišskej Belej,

4./ Miesto konania zbierky: Územie mesta Spišská Belá,
5./  Spôsob vykonania zbierky: Dvoma spôsobmi: bezhotovostne 

– vložením financií na transparentný účet zriadený v banke 
alebo vložením hotovosti do stacionárnych pokladničiek v ča-
se a mieste určenom mestom a následným vložením hotovosti 
na uvedený účet,

6./  Číslo účtu zbierky: SK5009000000005126511765 vedený v Slo-
venskej sporiteľni a.s.,

7./  Zbierka sa vyhlasuje na dobu do 30. 11. 2018,
8./  Vyúčtovanie zbierky: Sa zverejní obvyklým spôsobom do 30 

dní od jej ukončenia,
9./  Kontaktná osoba: Jana Neupauerová (sekretariát primátora 

mesta) – 052/468 05 11.

Socha Štefánika sa vracia do Spišskej Belej

• Odhalenie sochy po jej premiestnení do parku pri evanjelickom kostole 
v r. 1968.

• Odhalenie sochy po jej premiestnení do parku pri evanjelickom kostole v 
r. 1968 bolo rovnako veľkolepé ako v r. 1939. Slávnostný program obohatilo 
aj vystúpenie Belianskej dychovky.

• Socha M. R. Štefánika v parku pri evanjelickom kostole.
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História sochy M. R. Štefánika 
v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá vyhlásilo 
v r. 1935 prvú verejnú zbierku na 
postavenie pomníka M.R.Štefá-
nika vo svojom meste na území 
Slovenska. V r. 1937 sa zbierková 
akcia zopakovala, ale iba na Spi-
ši. Zbierky vyniesli 6 800 Kč.

Akademický sochár Pavol 
Bán vyhotovil pre Spišskú 
Belu v r. 1937 miniatúru sochy 
M. R. Štefánika. Následne v r. 
1938 zaslal mestu nákres po-
mníka, na zhotovenie ktorého 
požadoval 26 000,- Kč. 21. júna 
1938 mesto objednalo u sochára 
pomník s lehotou dodania do 
10. októbra 1938. Pavol Bán 
vzápätí navštívil Spišskú Belú, 
aby si pozrel miesto, kde bude 
socha stáť. Miestom umiestne-
nia pamätníka bolo schválené 
priestranstvo medzi zvonicou 
a mestským úradom. Sochár 
požadoval od mesta, aby za-
bezpečilo plochu pod sochou 
a pripravilo betónovú platňu a 
podstavec, na ktorej bude pa-
mätník stáť. Mestu ponuku na 
stavebné práce predložili Jozef 
Fodor – 5450 Kč, Emil Mayer 
– 7359,30 Kč a Jozef Widenka 
ml., za 5382,- Kč. Keďže rozdiel 
medzi Fodorom a Widenkom 
bol minimálny, vznikol spor 
komu zákazku zadať.

„Pretože čas je pokročilý a 
pomník gen. M. R. Štefánika na 
10.10.1938 objednaný, musí byť 
podklad do tej doby hotový. 
Nemôže sa vec apeláciami pre-
ťahovať a nutno je prácu zadať 
najlacnejšiemu podnikateľovi 
Jozefovi Widenkovi s konečnou 
platnosťou,“ píše sa v uznesení 
obecnej rady.

Pomník sa skladal z pod-
stavca výšky 140 cm o roz-
meroch 70×70 cm, na ňom bol 
umiestnený druhý podstavec s 
rozmermi 50×50 cm. Na tomto 
podstavci stála socha generála 
M. R. Štefánika s výškou 2,30 
m. Podstavec bol navrhnutý z 
umelého kameňa, socha z bie-
leho umelého mramora. Nápis 
na podstavci bol slovensko 
– nemecký: Slovenský národný 
bohatier – SlowakischerFreihe-
itskämpfer, odhalené – enthüllt 
21.5.1939. Sochárovi vraj ako 
predloha stál generálov brat 
Kazimír zvaný Mirko, ktorý sa 
na neho údajne veľmi podobal.

Pomník mal byť pôvodne 

odhalený 28. októbra 1938 na 
výročie vzniku českosloven-
ského štátu. Udalosti súvisiace 
s Mníchovskou konferenciou a 
vyhlásenie autonómie Slovenska 
6. októbra 1938 odhalenie sochy 
oddialili.

21. mája 1939 sa uskutočnilo 
slávnostné odhalenie pomníka 
už v samostatnom Sloven-
skom štáte. Usporiadateľom 
bola miestna Hlinkova garda a 
zúčastnilo sa jej cca 10 000 ľudí 
z celého Spiša, slávnostnými 
rečníkmi boli poslanec Snemu 
Slovenskej republiky Pavol 
Čarnogurský z blízkej Malej 
Frankovej a náčelník politické-
ho štábu Hlinkovej gardy Karol 
Murgaš.

V 50-tych rokoch po nástupe 
komunistov k moci, musel byť 
text na podstavci odstránený a 
napokon bola zhodená i socha, 
ktorú neodborne uskladnili v 
pivnici pod Mestským úradom. 
Na jej mieste vytvoril akademic-
ký sochár Arpád Račko Pamät-
ník padlým v 2. sv. vojne – sochu 
Partizána.

V r.1968 po politickom od-
mäku bola socha M. R. Štefá-
nika opravená akademickými 
sochármi Imrichom Svitanom 
a Ivanom Liptákom. Postavená 
bola ale na novom mieste – v 
parku pri evanjelickom kosto-
le. Priľahlá ulica dostala meno 
Štefániková.

Počas komunistickej norma-
lizácie 25. októbra 1972, Rada 
MsNV v Spišskej Belej prejed-
nala premiestnenie sochy. Na-
vrhovalo sa prevezenie sochy 
do depozitu krajského archívu 
KSS v Starej Ľubovni. Socha 
bola odstránená a vraj odveze-
ná do vtedajšieho vojenského 
výcvikového priestoru Javorina 
– Záľubica.

Obnova sochy M. R. Štefánika
Trpký osud tejto sochy 

nenechal chladným viacerých 
súčasných i bývalých obyvate-
ľov Spišskej Belej a v roku 2015 
vznikla občianska iniciatíva za 
znovuobnovenie sochy generála 
Milana Rastislava Štefánika, kto-
rej zástupcami sú Milan Vdovjak 
a Juraj Pisarčík.

Ambiciózna myšlienka na-
brala rýchly spád a v decembri 
2016 sa uskutočnilo úvodné 
pracovné stretnutie primátora 
Spišskej Belej Štefana Bieľaka 
a ďalších zástupcov mestského 
úradu, spolu s iniciátormi tejto 

myšlienky Milanom Vdovjakom 
a Jurajom Pisarčíkom. Tohto 
stretnutia sa zúčastnil aj aka-
demický sochár Štefan Húdzik, 
autor mnohých významných 
sochárskych diel, ktorý mal byť 
zároveň autorom novej sochy 
M. R. Štefánika. Štefan Húdzik 
sa však jej realizácie už nedožil, 
v apríli 2017 náhle umrel vo 
veku 63 rokov (stihol však ešte 
predstaviť a navrhnúť model 
novej sochy).

Myšlienka znovuobnovenia 
sochy bola následne po tomto 
stretnutí podporená samo-
správou mesta Spišská Belá a 
takmer okamžite sa stretla s 
pozitívnym ohlasom aj mimo 
územia mesta.

Stretnutiu predchádzala aj 
neúspešná snaha o lokalizáciu 
miesta, na ktorom mali byť 
pozostatky pôvodnej sochy 
umiestnené. Ani doposiaľ sa 
však stále nepodarilo s úplnou 
presnosťou dokázať, čo sa so 
sochou generála Štefánika stalo 
a kam bola odnesená. Avšak aj 
keby sa artefakty sochy našli, 
akademický sochár Štefan 
Hudzík vyslovil pochybnosť, 
že ich bude možné opraviť. Po 
dohode s p. Hudzíkom sa pristú-
pilo preto k súčasnému riešeniu, 
ktorým je realizácia novej sochy. 
So zreteľom na nepredvídateľné 
skutočnosti však v tejto realizá-
cii bude mesto spolupracovať s 
novým autorom, ktorým je Peter 
Kolčák.

Súčasní iniciátori znovuob-
novenia sochy Štefánika pred-

pokladajú, že financie na jej 
zhotovenie a osadenie získajú 
z rôznych darov (finančných 
príspevkov) od rôznych dono-
rov – od podnikateľov, obča-
nov, ako aj od rôznych iných 
inštitúcii, či nadácii. Náklady 
na zhotovenie a osadenie sochy 
sa predpokladajú vo výške asi 45 
tis. EUR, nakoľko iniciátori na-
vrhujú zhotoviť sochu z bronzu 
a v pôvodnej veľkosti. K tejto 
sume bude potrebné pripočí-
tať ešte náklady na zhotovenie 
podstavca pod sochu – cca 5 tis. 
EUR a náklady na úpravu okolia 
(napr. parku, ak sa socha osadí 
na tomto mieste). 

Organizátor dobrovoľnej 
zbierky

Organizátorom a garantom 
celého zámeru znovuobnovenia 
sochy Štefánika je Mesto Spiš-
ská Belá (Petzvalova 18, 059 01 
Spišská Belá, IČO: 326518, DIČ: 
2020674953).

Zároveň prijalo Mestské 
zastupiteľstvo v Spišskej Belej 
dňa 9. 2. 2017 uznesenie, ktorým 
súhlasilo so zámerom znovuob-
novenia sochy Milana Rastislava 
Štefánika v Spišskej Belej za na-
sledovných podmienok:

1./ z rozpočtu mesta vyčlení 
na realizáciu toho zámeru sumu 
maximálne 20 % z celkových 
nákladov na zhotovenie sochy, 
najviac 10 tis. EUR za predpokla-
du, že sa v rámci verejnej zbier-
ky nevyzbiera potrebná suma 
finančných prostriedkov,

2./ socha bude umiestená v 
parku pred evanjelickým kosto-
lom na Štefánikovej ulici (miesto 
posledného umiestnenia pôvod-
nej sochy M. R. Štefánika),

3./ vyhlási sa zbierka na tento 
účel so zriadením transparent-
ného účtu, na ktorom sa budú 
zhromažďovať všetky vyzbie-
rané, resp. poskytnuté financie 
na tento účel,

4./ dodatočne odsúhlasiť 
veľkostné, materiálové a dizaj-
nové prevedenie tejto sochy, 
vychádzajúc z predloženého 
zámeru,

5./ z časového hľadiska sochu 
zrealizovať a umiestniť na urče-
né miesto do septembra 2018,

6./ socha sa stane majetkom 
mesta Spišská Belá.

Transparentný účet
Samospráva Mesta Spišská 

Belá vytvorila na účely dobro-

• Kópia pôvodnej sochy v malom 
prevedení nachádzajúca sa v kan-
celárii primátora mesta.
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voľnej zbierky transparentný 
účet v Slovenskej sporiteľni, 
kde môžu všetci svojim dobro-
voľným finančným príspevkom 
podporiť znovuobnovenie sochy 
M. R. Štefánika v Spišskej Belej.

Aktuálny stav, jednotlivé prí-
spevky a všetky pohyby môžete 
nájsť na nasledujúcom linku: 
http://transparentneucty.sk/#/
turnovers/5126511765
Číslo transparentného účtu :
Slovenská sporiteľňa: SK 

5009 0000 0000 5126 5117 65
Swift kód: GIBASKBX
Kód banky: 0900

Ďalšie informácie o účte:
Na www.transparentne-

ucty.sk zvoľte vo vyhľadávači 
„socha“ a otvorte účet.

Zobrazí sa Vám kto a akou 
sumou do zbierky prispel a 
na čo boli zozbierané finančné 
prostriedky vynaložené.

V poznámke môžete (rov-
nako dobrovoľne) uviesť vaše 
meno alebo zanechať odkaz, 
prečo ste sa myšlienku rozhodli 
podporiť.

Vážime si každý príspevok, 
každého darcu! Ďakujeme za 
Vašu pomoc!

• Socha M. R. Štefánika pred mestským úradom.

• Park s pôvodným podstavcom v súčasnosti.

• V roku 1935 bola vyhlásená dobrovoľná zbierka na základe rozhodnutia 
orgánov mesta. Verejnosť bola oslovená s prosbou o finančnú podporu aj 
prostredníctvom listov zasielaných do jednotlivých slovenských obcí.

• Sochár Mgr. art. Kolčák pri práci na miniatúre sochy Štefánika.
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Mestská 
knižnica bude 
zatvorená

Mestská knižnica oznamuje 
čitateľom, že v dňoch od 7. 7. 
2017 – 4. 8. 2017 bude knižnica 
zatvorená pre revíziu knižnič-
ného fondu. Prosíme čitateľov, 
aby si knihy na letný mesiac 
prišli vypožičať v dňoch 3. 7., 
4. 7. a 6. 7. , kedy bude knižnica 
otvorená od 10.00 – 17.00 hod. 
Ďakujeme za pochopenie!

V sobotu 15. júla 2017 sa 
uskutočnil na hokejbalovom ih-
risku v Spišskej Belej 11. ročník 
hokejbalového turnaja mužov, 
ktorý sa koná pod záštitou mesta 
Spišská Belá. Konečné poradie: 
1. miesto: U-čko Poprad, 2. 
miesto: FightersSpišska Belá, 3. 
miesto: Kežmarok 2

Mesto Spišská Belá v spolu-
práci s MŠK Slavoj Spišská Belá 
zorganizovali aj tento rok obľú-
benú súťaž v kopaní jedenástok 
Belianske jedenástky. Slnečné 
prázdninové popoludnie prilá-
kalo 9. júla 2017 na futbalový 
štadión mnoho súťažiacich i 
divákov. 

Konečné poradie:

Ženy: 1. miesto: Daniela 
Čabanová, 2. miesto: Michaela 
Ofčáková, 3. miesto: Barbora 
Slodičáková

Deti: 1. miesto: Aurel Strišov-
ský, 2. miesto: Jaroslav Krigov-
ský, 3. miesto: Jakub Gardoš

Muži: 1. miesto: Patrik Susa, 
2. miesto: Marek Barnáš, 3. 
miesto: Erik Jurčák

Od 4. júla 2017 má rímsko-
katolícka farnosť v Spišskej 
Belej nového farára. Na základe 
rozhodnutia diecézneho bisku-
pa mons. Štefana Sečku sa ním 
stal Jakub Grich, ktorý doposiaľ 
pôsobil ako farár a dekan v su-
sednom Kežmarku. Zároveň s 
ním prichádza do Spišskej Belej 
i ďalší kaplán z Kežmarku Mar-
tin Schreiner, ktorý bude pôsobiť 
spolu s doterajším kaplánom 
Marekom Suchanovským.

Doterajšiemu farárovi Petrovi 

V dňoch 15. – 16. júla 2017 
sa v anglickom parku kaštieľa 
v Strážkach uskutočnil už 19. 
ročník volejbalového turnaja 
zmiešaných družstiev BELÁ 
MIX VOLLEY CUP, konaného 
pod záštitou Mesta Spišská 
Belá. Turnaja sa zúčastnilo 16 
družstiev z rôznych kútov Slo-

venska, čo svedčí o obľúbenosti 
tohto turnaja. Prvenstvo na tur-
naji si obhájil minuloročný víťaz 
družstvo Škôlkári. Na druhom 
mieste, taktiež ako minulý rok, 
sa umiestnilo družstvo No 
Shame a tretie miesto obsadilo 
družstvo Vegeťáci.

Za najlepšiu hráčku bola 

vyhlásená Simona Sopková a 
najlepším hráčom sa stal Roman 
Németh z víťazného družstva 
Škôlkári.

Poďakovanie za usporiadanie 
turnaja patrí jeho organizáto-
rom Jozefovi Kunovi, Marce-
lovi Banczíkovi a Jaroslavovi 
Dobešovi. Poďakovanie patrí 
aj sponzorom turnaja: Mesto 
Spišská Belá, Prva.sk, Algida, 
Coca-Cola, Pivovar Šariš, Karloff 

s.r.o., Motorest Goral – Dr. Ladi-
slav Hrivko, Ing. Rudolf Nikerlé, 
Veolia Poprad, Ing. Milan Vdo-
vjak, Ing. Peter Bendík, Ľuboš 
Breda, EXES – Pavol Kravárik, 
Plastiflex Slovakia spol. s.r.o. a 
František Grich – výroba ume-
leckých predmetov.

Už dnes vás všetkých srdeč-
ne pozývame na jubilejný 20. 
ročník, ktorý sa bude konať na 
budúci rok 3. júlový víkend.

Spišská Belá má nového rímskokatolíckeho farára
Petrekovi ďakujeme za 13 rokov 
jeho kňazskej služby v Spišskej 
Belej, za 13 rokov posilňova-
nia cirkevného spoločenstva 
a budovanie ekumenizmu v 
našom meste, za veľmi dobrú 
spoluprácu s vedením mesta 
i za množstvo zrealizovaných 
aktivít, ktoré priniesol do života 
našej farnosti.

Duchovným otcom praje-
me v ich nových pôsobiskách 
pevné zdravie a veľa Božieho 
požehnania.

• Jakuba Gricha (vľavo), uviedol oficiálne do úradu kežmarský dekan a farár 
Ján Kuboš (vpravo) 9. júla pri sv. omši v Kostole sv. Antona Pustovníka.  

Uskutočnil sa 19. ročník Belá mix volley cup-u

Hokejbalový turnaj mužov

Belianske jedenástky 2017

Pozývame vás do NOVOOTVORENEJ predajne

Galantéria Mária 
(oproti zdravotnému stredisku)
Ponúkame tento sortiment:
• bytový textil, kožená galantéria
• spodná bielizeň pánska , dámska, detská
• pančuchový tovar, vtipné darčekové tričká 
    a zástery
• a další sortiment iných vecí...

Tešíme sa na Vašu návštevu !
Galantéria Mária
kpt. Nálepku 48/1                                           
059 01 Spišská Belá
Telefón: 0915 904 541                                   
Facebook: Galantéria Mária                         
E-mail: galanteriamaria@gmail.com               

Otváracie hodiny

Po - Pia  08:30 - 17:00 h
So:         09:00 - 12:00 h
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Mesto Spišská Belá začiatkom 
kalendárneho roka 2017 reagova-
lo na výzvu Environmentálneho 
fondu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie na sanáciu 
miest s nezákonne umiestneným 
odpadom. Na severozápadnej 
hranici katastrálneho územia 
Spišská Belá pozdĺž vodného 
toku Biela, bolo zistené rozľahlé 
miesto s nezákonne umiest-
neným odpadom. Predmetná 
neriadená (tzv. čierna) skládka 
odpadu vznikala postupne v dlh-
šom časovom horizonte uklada-
ním rôzneho typu odpadu, bez 
rešpektovania ochrany prírody, 
legislatívy a v neposlednom 
rade aj bez rešpektovania zásad 
slušného správania.

Vzhľadom na to, že k to-
muto miestu s nezákonne 
umiestneným odpadom majú 
voľný prístup živočíchy i ľudia, 
a navyše keďže sa nachádza pri 
vodnom toku, je možný rozptyl 
odpadu prívalovou vodou aj ďa-
lej v smere toku od pôvodného 
miesta uloženia, Mesto Spišská 
Belá vyhodnotilo potrebu saná-
cie tohto miesta za dôležitú.

Mesto Spišská Belá od 1. 
júla zamestnalo 12 doposiaľ 
nezamestnaných osôb v rámci 
verejnoprospešných prác. Je to 
vďaka projektu financovanému 
cez Úrad práce, soc. vecí a rodi-
ny v Kežmarku, do ktorého sa 
mesto zapojilo (po splnení urči-
tých podmienok). Ide o projekt 
„Cesta z kruhu nezamestna-
nosti“, pričom pre najmenej 
rozvinuté okresy (ktorým je aj 
Kežmarok) je zvýhodnené finan-
covanie týchto projektov. Celko-
vé náklady sú v tomto prípade 
určené na sumu 69 476 Eur (to 
sú mzdové náklady), z toho 95 
% nákladov hradí štát a len 5 % 
nákladov je spolufinancovaných 
z rozpočtu mesta. Projekt bude 
trvať 12 mesiacov – od 1. 7. 2017 
do 30. 6. 2018.

Uvedených 12 osôb je zo 

Projekt ktorým Mesto 
Spišská Belá požiadalo o po-
skytnutie dotácie, bol podaný 
pod názvom: Sanácia miesta 
s nezákonne umiestneným 
odpadom na severozápadnej 
hranici katastrálneho územia 
Spišská Belá pozdĺž vodného 
toku Biela. Začiatkom júla 2017 
obdržalo Mesto Spišská Belá 
oznámenie o tom, že minister 
životného prostredia Slovenskej 
republiky rozhodol o poskytnutí 
finančných prostriedkov (podpo-
re) z Environmentálneho fondu 
formou dotácie na uvedený 
projekt vo výške 48,5 tis. Eur. 
Spoluúčasť z rozpočtu mesta 
bude predstavovať 2,5 tis. Eur.

Mesto Spišská Belá má zámer 
uskutočniť v rámci realizácie 
projektu zber odpadu v uve-
denom mieste s nezákonne 
umiestneným odpadom, odvoz 
odpadu a jeho uloženie (zneš-
kodnenie) na riadenej skládke 
odpadov v Spišskej Belej. Ak to 
bude vzhľadom na charakter od-
padu možné, alebo účelné, dôjde 
aj k vytriedeniu a zhodnoteniu 
odpadu. Záverečnou aktivitou 

bude úprava predmetného 
miesta, ktorá bude pozostávať 
z navezenia rekultivačnej vrstvy 
zeminy. Termín realizácie uve-
dených činností bude do konca 
septembra 2017.

Najvýraznejším očakáva-
ným prínosom projektu bude 
čistota prírodného prostredia 
v ochrannom pásme Tatran-
ského národného parku. Keďže 
odstraňovanie tzv. čiernych 
skládok je značne problematic-
ké a finančne náročné, avšak 

je tendencia k opätovnej aku-
mulácii odpadu na takýchto 
miestach, Mesto Spišská Belá 
chce zabezpečiť prevenciu ne-
legálnej činnosti. Ako preven-
tívne opatrenie na elimináciu 
opätovného hromadenia odpa-
du na tomto odľahlom mieste 
v budúcnosti, budú príslušníci 
Mestskej polície Spišská Belá 
realizovať hliadky v dotknu-
tom území, dôjde tu k inštalácii 
fotopascí a osadia sa aj zákazové 
informačné tabule.

Spišskej Belej a pracuje na pra-
covnú zmluvu – na plný pracov-
ný úväzok (7,5 hod. denne) a ide 
o prácu na 12 mesiacov. 11 ľudí 
bude pracovať na údržbe mesta 
– na údržbe verejnej zelene, 
chodníkov a ďalších pomocných 
prácach a 1 osoba ako opatrova-
teľka v ZOS Strážky.

Medzi uvedenými zamest-
nancami sú aj takí, ktorí si zo 
svojej takto zarobenej mzdy 
budú splácať svoj dlh voči 
mestu.

Ide o ďalší z mnohých pro-
jektov mesta, ktorým na jednej 
strane mesto pomáha určitým 
obyvateľom mesta aspoň do-
časne prekonať ich zlú sociálnu 
situáciu a zároveň na druhej 
strane aj vďaka týmto zamest-
nancom mesto realizuje niektoré 
svoje verejné služby a úlohy.

Dotácia z Environmentálneho fondu na sanáciu miesta s 
nezákonne umiestneným odpadom

Mesto cez projekt zamestnalo 
12 nezamestnaných osôb
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Mesto Spišská Belá začiat-
kom tohto roka podalo projekt 
na Environmentálny fond SR na 
zníženie energetickej náročnosti 
troch budov vrátane telocvične 
Základnej školy M. R. Štefánika 
na Štefánikovej ulici v Spišskej 
Belej. Po vyhodnotení podaných 
projektov bolo koncom júna 
mestu oznámené, že bolo úspeš-
né a získalo dotáciu zo štátneho 
rozpočtu vo výške 140 tis. EUR. 
Projekt sa týka zateplenia obvo-
dového plášťa troch budov:

jedálňou). Celkové náklady sú 
plánované na sumu 170 tis. EUR 
s DPH, takže z rozpočtu mesta 
sa predpokladá spoluúčasť 30 
tis. EUR. Zateplenie sa musí 
zrealizovať ešte v tomto roku. 
Realizáciou tohto projektu sa 
znížia náklady na vykurovanie 
cca o 1/3, čo prinesie škole značnú 
úsporu finančných prostriedkov 
a zároveň esteticky sa zmení i sa-
motný vzhľad školy. A tak táto 
škola postupne prestane byť 
„starou“ školou.

„Včelárstvo sa podobá na číta-
nie krásnej knihy, ktorá sa každou 
stránkou stáva zaujímavejšou a na-
pínavejšou.“   Z. Gravenhorst

Do takejto knihy mali je-
dinečnú možnosť nahliadnuť 
i žiaci Špeciálnej základnej ško-
ly v Spišskej Belej v celoročnom 
projekte Život vo včeľom krá-
ľovstve. Počas celého školského 
roka sme obracali stránku po 
stránke, žiaci sa dozvedeli viac 
o fascinujúcom živote včiel, 
o ich magickom kráľovstve, ich 
zručnostiach a zvykoch.           

Naše čítanie sa začalo zá-
žitkovým workshopom spoje-
ným s prednáškou Jeden deň 
včelárom. Vďaka včelárom 
z Občianskeho združenia kRaj 
v Liešnici pri  Kokave nad 
Rimavicou sa žiaci aspoň na 
chvíľu viac priblížili k prírode. 
Pútavou formou sa oboznámili 
so životom najusilovnejšieho 
hmyzu – včely medonosnej a jej 
veľkého prínosu pre spoločnosť. 
Naskytla sa im možnosť pria-
mo sledovať život včiel vďaka 
pozorovaciemu úľu, ochutnať 
rôzne druhy medu a vyrobiť si 
sviečku z medzistienok.
Ďalšia kapitola knihy Život 

vo včeľom kráľovstve pokra-
čovala v decembrovej aktivite 
Život s medom, vďaka ktorej 
sme zažili voňavú atmosféru blí-
žiacich sa Vianoc. Pri nej sa žiaci 
dozvedeli niečo viac o elixíre 
mladosti, ako je med. Nahliadli 
do umenia pečenia a zdobenia 
medovníkov. 

Náš celoročný projekt po-
kračoval Včelími dňami s kera-
mikou, v ktorých žiaci získavali 
skúsenosti s keramickou tvorbou 
a rozvíjali si už nadobudnuté 
zručnosti pri práci s hlinou. 

V tvorivých dielňach pod odbor-
ným vedením keramikára Petra 
Smika, zhotovovali úžitkové 
predmety, ktoré boli prezen-
tované na 9. ročníku vernisáže 
v Galérii u anjela  v Kežmarku.

Týždeň hlasného čítania 
prebiehal pod názvom Záhad-
ný život včiel. Žiaci objavovali 
život včiel čítaním príbehov, 
rozprávok, bájok, básní, piesní 
a náučnej literatúry. Okrem 
čítania žiaci riešili zaujímavé 
úlohy a zhotovovali projekty 
o živote včiel. V rámci plne-
nia výchovno-vzdelávacieho 
programu Zelenej školy sa žiaci 
zapojili aj do projektu Včela = 
život. Zhotovili informačné pa-
nely o živote včiel, zreparovali 
a vymaľovali pestrofarebnými 
kvetmi, motýľmi a včielkami 

skutočný úľ. Informačné panely 
a úľ boli umiestnené v areáli 
školskej záhrady a tým sa posu-
nuli  hranice tradičného vyučo-
vania v triedach na vyučovanie 
v školskej záhrade.

Vyvrcholením celoročného 
projektu Život vo včeľom krá-
ľovstve bol 9. ročník vernisáže 
a dražby Šťastný a sladký život, 
konala sa 28. apríla 2017 v Galé-
rii u anjela v Kežmarku. Stretli sa 
tu priatelia školy, medzi ktorých 
patri i primátor mesta Spišská 
Belá JUDr. Štefan Bieľak, ktorý 
nás svojou prítomnosťou aj 
tento rok potešil.  Na vernisáži 
boli nielen vystavované, ale aj 
vydražené úžitkové predmety 
žiakov, ktoré boli výsledkom ich 
celoročnej snaživej práce v tvo-
rivých dielňach a v záujmovom 

útvare Nádejní umelci.
 Celá vernisáž a dražba sa 

niesla v duchu príjemnej atmo-
sféry a svojím spevom očarila 
prítomných hostí Ivanka Zá-
vacká. Výťažok z dražby pôjde 
OZ Zlatá rybka pri Špeciálnej 
základnej škole v Spišskej Belej, 
ktoré sa snaží plniť želania detí 
s mentálnym a kombinovaným 
postihnutím. 

Touto akciou sme dočítali 
celú knihu Život vo včeľom krá-
ľovstve, ktorá bola pre žiakov 
nielen zaujímavá a napínavá, 
ale i zábavná a poučná.
Ďakujeme tým, ktorí sa podie-

ľali na príprave tohto podujatia, 
všetkým zúčastneným a  aj tým, 
ktorí majú ochotu pomôcť deťom, 
ktoré to určite potrebujú.

Bc. Veronika Simoníková

Získali sme dotáciu 140 tis. EUR na zateplenie 3 budov 
Základnej školy M. R. Štefánika

Život vo včeľom kráľovstve

Pozemky na výstavbu rodinných domov a podnikanie; 
Apartmánový dom, RD a kompletne prerobenú chatu; 
Priestory a pozemok na prenájom. 

Ďalej ponúkame: 
Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností; 
Kompletné vybavenie úveru a poistenia zdarma; 
Realitné poradenstvo a prepisy na katastri od 160 € - vypracovanie zmlúv 
vrátane príloh a poplatku na katastri; 
Okamžitý výkup nehnuteľností (aj s exekúciami a aj družstevné byty) 
v hotovosti.

1.) predná budova (vrátane 
novej prístavby) na Štefánikovej 
19, 2.) zadná budova vrátane telo-

cvične a kotolne na Štefánikovej 
19 a 3.) budova na Štefánikovej 
39 (školská družina so školskou 

Info: Mgr. Pavol Lojek, 0918 606 438, www.recomp.sk

Aktuálne vám 
v Spišskej Belej 
a Strážkach 
ponúkame:
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Koncom februára 2017 
Mesto Spišská Belá podalo 
mikroprojekt v rámci Progra-
mu cezhraničnej spolupráce 
PL-SR Interreg V-A 2014-2020 
s názvom „Posilnenie cezhra-
ničného celoživotného vzde-
lávania v meste Spišská Belá“. 
Uvedený projekt bol schválený 
príslušným monitorovacím vý-
borom programu a mesto čaká 
jeho realizácia. Partnerom tohto 
mikroprojektu je poľské partner-
ské mesto Szczawnica.

V rámci tohto mikroprojektu 
sa zrealizujú tieto aktivity:

- Úvodné stretnutie partnerov 
projektu a cieľových skupín

- Realizácia jazykového kur-
zu poľského jazyka

- Jazykový pobyt v poľskej 

Na základe výzvy mesta 
Spišská Belá na predkladanie 
projektov na čerpanie participa-
tívneho rozpočtu mesta Spišská 
Belá pre rok 2017,  bolo v určenej 
lehote podaných 8 projektových 
zámerov na získanie finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta. 
V polovici júna 2017 sa uskutoč-
nilo pracovné stretnutie členov 
hodnotiacej skupiny partici-
patívnej komunity, na ktorom 
sa tieto projektové zámery 
prezentovali a následne schva-
ľovali (Informácia o tomto stretnutí 
bola uverejnená v júnovom vydaní 
Spišskobelianskehospravodaja).

Jazykové vzdelávanie v rámci slovensko-poľského mikroprojektu
Szczawnici vrátane odborných 
seminárov

- Záverečná konferencia
Mesto dlhodobo spolupra-

cuje s partnerským mestom 
Szczawnica, realizovalo už 
spoločne niekoľko projektov a 
pri realizácii sa často stretáva 
s jazykovou bariérou aj napriek 
tomu, že naše jazyky sú si blíz-
ke, ale majú svoje špecifiká. 
Ďalšiu spoluprácu by zlepšila 
lepšia znalosť poľského jazyka 
u zamestnancov mesta, jeho or-
ganizácii, či zástupcov rôznych 
ďalších organizácií verejného 
sektora. Ďalším dôvodom je 
fakt, že na území mesta evidu-
jeme v priebehu roka množstvo 
turistov z Poľska, ktorí potrebujú 
poradiť, či získať rôzne dôležité 

informácie.
Kurz poľského jazyka bude 

prebiehať počas 9 mesiacov v 
školiacej miestnosti v budove 
mestského úradu v Spišskej 
Belej. Jazykový kurz bude 
pre cca 40 účastníkov a bude 
prebiehať v dvoch formách: 
klasickým spôsobom v jazyko-
vých skupinách (v počte min. 
12 lekcií) a prostredníctvom 
e-learningu (jazykové lekcie v 
počte min. 12 lekcií zasielané 
elektronickou poštou každému 
účastníkovi kurzu na jeho ma-
ilovú adresu) pod odborným 
dohľadom skúsených lektorov 
poľského jazyka. V rámci tohto 
kurzu sa zabezpečia potrebné 
študijné materiály – učebnice, 
prekladový slovník a audio 

CD. Do školiacej miestnosti sa 
zakúpi notebook, dataprojektor 
s príslušenstvom a ozvučovacia 
technika. V rámci tohto projektu 
je pre všetkých účastníkov kur-
zu pripravený aj 4 dňový jazy-
kový pobyt v poľskej Szczawnici 
vrátane odborných jazykových 
seminárov. Súčasťou tohto 
projektu je aj vydanie množ-
stva propagačných materiálov. 
Projekt bude trvať v čase od 
septembra 2017 do júna 2018. 
Celkové výdavky projektu sú 
plánované vo výške 46 555,50 
EUR, pričom z EÚ bude uhra-
dených 39 572,17 EUR (85 %), zo 
štátneho rozpočtu 4 655,55 EUR 
a z rozpočtu mesta bude uhra-
dené povinné spolufinancovanie 
vo výške 2 327,78 EUR (5 %).

Participatívny rozpočet priniesol prvý zrealizovaný projekt 
– vďaka Sídliskovým hrám sa spoznávali susedia

Prvým takto zrealizovaným 
zámerom je projekt s názvom 
“Sídliskové hry”, ktorý bol 
z participatívneho rozpočtu 
podporený finančnou čiastkou 
350 €. Celodenné hry sa usku-
točnili v sobotu 15. júla na síd-
lisku na Mierovej ulici. Cieľom 
podujatia bolo prostredníctvom 
rôznych športových, náučných, 
relaxačných a spoločenských 
aktivít sprostredkovať obyva-
teľom sídliska príležitosť lepšie 
sa spoznať a odbúrať takto aj 
určitú anonymitu medzi sused-
mi. Myšlienku podujatia prišlo 
svojou prítomnosťou podporiť 

mnoho rodín a do 
jednotlivých aktivít 
sa zapájali nielen deti 
ale aj rodičia. Spome-
dzi početných špor-
tových aktivít ako 
skákanie vo vreci, hod 
na cieľ, prekážkové 
dráhy, futbal rodičov 
a detí, či iných čin-
ností, si vybral každý 
tú “svoju”. Medzi 
tie kreatívne patrili 
zdobenie kamienkov, 
maľovanie obrázkov 
a jednou z najobľú-
benejších aktivít bolo 
maľovanie na tvár. 
Po týchto činnostiach 
padol každému vhod 
výborný guláš. Vyda-
rený deň bol zavŕšený 
večerným kinom a zú-
častneným sa premie-

tala rozprávka, popri 
ktorej sa mohli zahriať 
teplým čajom. Príjemný 
deň organizovaný pre 
všetkých obyvateľov 
sídliska, prišlo podpo-
riť aj približne desať 
dobrovoľníkov, ktorí 
dohliadali na plynulý 
priebeh jednotlivých 
aktivít. Sídliskové hry 
hodnotí pozitívne aj 
organizátorka poduja-
tia Bc. Radka Pivovar-
níková: “Tento projekt 
splnil naše očakávania. 
Vyčaril úsmev na 
tvárach detí, ktoré sa 
z neho tešili. Zároveň 
ukázal, že ak sa spojí 
dobrovoľnícka aktivita, 
môže z toho byť pekný 

deň plný zážitkov.”
17. júla sme odštartovali 

ďalší projekt, ktorý sa môže 
realizovať aj vďaka finančnej 
podpore z participatívneho 
rozpočtu a mladí angličtinári si 
už zdokonaľujú svoje jazykové 
schopnosti na jazykovom Face 
club Summer English Camp-e. 
O tomto, ako aj o iných pro-
jektoch podporených čiastkou 
z participatívneho rozpočtu 
mesta na rok 2017 vás budeme 
priebežne informovať po ukon-
čení jednotlivého zámeru.

Viac fotografií z podujatia 
Sídliskové hry nájdete na Face-
book – Mesto Spišská Belá.
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Slovenský jazyk
• 1. miesto - Šaliansky Maťko, 

okresné kolo, účasť na krajskom 
kole - Lenka Selepová 5.A

• 3. miesto - Šaliansky Mať-
ko, okresné kolo – Michaela 
Kaňuková 7.A

• 2. miesto - Olympiáda zo 
SJL, okresné kolo – Radoslava 
Čekovská 9.A

• 1. miesto - Hviezdoslavov 
Kubín, okresné kolo, účasť na 
krajskom kole – Olívia Staviar-
ska 6.A

• 3. miesto - Hviezdoslavov 

„NAJ“ úspechy žiakov ZŠ M. R. Štefánika
Kubín, okresné kolo – Monika 
Grichová 8.A

• 1. miesto - Slovenčina moja, 
krásne ty zvuky máš, obvodná 
súťaž – Monika Grichová 8.A

• 2. miesto - Slovenčina moja, 
krásne ty zvuky máš, obvodná 
súťaž - Barbora Brežinová 2.A

Matematické súťaže
• Školský šampión - Ma-

tematický Klokan – Natália 
Andrášová 3.A

• 2. miesto - Matematická 
olympiáda, okresné kolo - Mi-
chaela Fudalyová 6.A, 

• 2. miesto - Matematická 
olympiáda, okresné kolo - 
Emma Nebusová 6.A

• 2. miesto - Pytagoriáda, 
okresné kolo - Michaela Fuda-
lyová 6.A

Geografická olympiáda
• 2. miesto – krajské kolo, 

úspešný riešiteľ celoštátneho 
kola - Samuel Putovný 9.A

Výtvarné súťaže
• 1. miesto - Kľúče od kráľov-

stva Márie Terézie, celoslovenská 
súťaž - Viktória Slamená 3.A

• 2. miesto - Francúzsko 
očami M. R. Štefánika - kolektív 
4.A triedy

• 3. miesto - Ochranárik 
čísla tiesňového volania 112 
CO, okresné kolo - Zoran Gri-
valský 2.A

Spevácke súťaže
• 2. miesto - Miss bábika, 

obvodná súťaž - Tatiana Gan-
carčíková 1.A

• 3. miesto - Miss bábika, 
obvodná súťaž - Rebeka Šol-
cová 2.A

Biologická olympiáda
• 1. miesto – okresné kolo 

–– Adriana Ferencková, Veroni-
ka Svitanová, Lenka Selepová, 
Alexandra Kovalčíková, Emma 
Nebusová - družstvo 5.A

• 3. miesto – okresné kolo 
– Karin Jurčáková 9.A

• 4. miesto - okresné kolo 
–žiaci 4.A

Anglický jazyk 
• 100% úspešnosť, medziná-

rodná súťaž Englishstar – Benja-
mín Morozov 6.A 

Expert geniality show a Všet-
kovedko – vedomostná súťaž

• Absolútny víťaz školy Všet-
kovedko – Šimon Suchý 3.A

• Top Expert – Natália Šper-
ková 9.A

• Expert – Soňa Renerová 
9.A, Andrea Lorenčíková 9.A, 
Barbora Adamjaková 8.B, Mo-
nika Grichová 8.A, Simon Škuta 
7.A, MicaheleaFudalyová 6.A

Športové súťaže
• 2. miesto - Florbal mladších 

žiakov, okresné kolo
• 3. miesto - Futbal starších 

žiakov, okresné kolo 
• 3. miesto - MINI volejbal, 

obvodné kolo 
• 3. miesto - MIDI volejbal, 

obvodné kolo 

Iné súťaže
• Zlatý diplom za aktívnu 

účasť v celoslovenskej súťaží 
Hovorme o jedle

• 1. miesto - Deň mobility, 
súťaž vyhlásená mestom – ko-
lektív 4.B

• 1. miesto - Súťaž o najkreatív-
nejšiu fotografiu – kolektív 4.B

Všetkým úspešným žiakom bla-
hoželáme a prajeme pekné leto.

Kolektív ZŠ M. R. Štefánika
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Pedagógovia z belianskej Základnej umeleckej školy majú mno-
ho dôvodov na radosť. Týchto dôvodov je až neuveriteľných 78. 
Presne takýto počet šikovných žiakov z výtvarného odboru totiž 
získalo počas školského roku 2016/2017 rôzne ocenenia nielen na 
Slovensku, ale aj v rôznych kútoch Európy. A takýto úspech sa musel 
patrične osláviť a oceniť. Pri tejto príležitosti sa vo štvrtok 29. júna 
2017 konalo oceňovanie žiakov výtvarného odboru našej ZUŠ. Na 
pódiu sa tak vystriedali a svoje ceny si prevzali žiaci z tried Zuzany 
Chorogwickej, Anny Gancarčíkovej a Janette Kubalovej. Za tieto 
dosiahnuté úspechy poďakovala pedagógom i žiakom aj riaditeľka 
ZUŠ Zuzana Kosturko. Na úspechy žiakov umeleckej školy je hrdý 
aj primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, ktorý vo svojom príhovore 
vyzdvihol nielen tieto vynikajúce výsledky mladých výtvarníkov, 
ale aj odborný prístup a entuziazmus všetkých pedagógov školy z 
hudobného i výtvarného odboru, pretože práve vďaka tomu sa naša 
ZUŠ posúva každým školským rokom dopredu.
Ďakujeme riaditeľke, pedagógom i žiakom ZUŠ, že šíria dobré 

meno Spišskej Belej po celom svete!

ZUŠ oceňovala najlepších výtvarníkov

Dňa 5. júla 2017 na štátny 
sviatok Cyrila a Metoda sa 
v Spišskej Belej uskutočnila 
slávnosť posvätenia grécko-
katolíckeho chrámu. Na úvod 
slávnosti primátor mesta Štefan 
Bieľak s manželkou privítali 

veľadôstojného vladyku Mons. 
Milana Lacha SJ, pomocného 
gréckokatolíckeho biskupa slo-
vanským zvykom – chlebom a 
soľou za prítomnosti Mikuláša 
Chanáta, správcu našej gréc-
kokatolíckej farnosti a ďalších 

gréckokatolíckych kňazov, dia-
konov i seminaristov. Slávnosti 
sa zúčastnili aj Jakub Grich, 
nový správca rímskokatolíckej 
farnosti v Spišskej Bele i jeho 
predchodca Peter Petrek a tiež 
Eva Germanová, evanjelická fa-
rárka zo Spišskej Belej s dozor-
com evanjelického cirkevného 
zboru Jozefom Gemzom.

Ako uviedol primátor mesta 
v úvodnom príhovore, výstav-
bu kostola začal ešte v toku 1996 
dnes už nežijúci gréckokatolícky 
farár Sergej Kovč zo zbierok a 
milodarov. V roku 2006 sa za 
pôsobenia gréckokatolíckeho 
farára Jána Hroma v chráme 
začali slúžiť bohoslužby (litur-
gie) a po 11 rokoch sa chrám 
posvätil (po jeho definitívnom 
dokončení). Naše poďakovanie 
patrí všetkým: tým, ktorí prišli s 

touto myšlienkou a začali ju re-
alizovať, ako aj tým, ktorí mate-
riálne či duchovne podporovali 
dokončenie tohto chrámu“.

Posvätenie chrámu sv. Cy-
rila a Metoda vykonal vladyka 
Milan Lach, ktorý počas svätej 
liturgie vo svojej kázni, ale aj 
na záver slávnosti zdôraznil 
význam odkazu učenia a pô-
sobenia Konštantína – Cyrila a 
Metoda pre nás všetkých, pre 
slovenský národ, žijúcich v sú-
časnej dobe. Na záver požehnal 
všetkých prítomných a rozlúčil 
sa slovami „Sláva IsusuChristu“. 
Ďakujeme vladykovi Milanovi, 
rodákovi z neďalekej Ľubice, za 
jeho prítomnosť na tejto slávnos-
ti, za jeho slová povzbudenia a 
želáme mu naplnenie jeho kňaz-
ského poslania na jeho novom 
mieste pôsobenia v USA.

Aj keď letná olympiáda 
športovcov sa koná raz za päť 
rokov, u nás v škôlke to tak nie 
je. My, malí športovci, sa tešíme 
na olympiádu každý rok. Tá 
tohtoročná, piata, sa konala vo 
štvrtok 22. Júna 2017. 

Exteriér Materskej školy na 
Mierovej ulici zmenili šikovné 
pani učiteľky na stanovištia s 
netradičným náradím. Desať 
tried škôlkarov, nastúpených k 
slávnostnému otvoreniu olym-
piády, zložilo slávnostný sľub 
o čestnom a smelom zápolení, 
a sledovalo vzplanutie fakle s 
olympijským ohňom. Každým 
dobrým športovým výkonom 
predchádza kvalitná rozcvička. 
K nej nám do rytmu zahral ujo 

Posvätenie gréckokatolíckeho chrámu sv. Cyrila a Metoda

Piata škôlkarska olympiádaRoman, ktorého aparatúra sprí-
jemňovala celý priebeh olympi-
ády. Slalom s fúrikom, triafanie 
loptičiek hokejkou do bránky, 
beh so štafetovým kolíkom, ská-
kanie ako klokan v kruhoch či 
ako žabky cez prekážky zvládali 
všetci s veľkým nadšením. A kto 
sa stal víťazom? My všetci, pre-
tože sme si zacvičili, zasúťažili a 
zabavili sa. Nechýbal diplom pre 
každú triedu a sladká odmena. 

Príjemné predpoludnie ukon-
čila pani učiteľka Tokarčíková, 
ktorá dohliadala na priebeh, 
slávnostným pokrikom spolu s 
deťmi: „Škôlkarskej olympiáde 
hurá, hurá, hurá“

Mgr. Alžbeta Kisková, 
učiteľka MŠ Mierová       
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Zo života J. M. PetzvalaZo života J. M. Petzvala
Pred 210 rokmi sa v Spišskej 

Belej narodil svetoznámy vyná-
lezca, fyzik a matematik Jozef 
Maximilián Petzval (6. januára 
1807). Pri tejto príležitosti vám 
počas celého roka 2017 prináša-
me prostredníctvom fotografií 
pohľad na jeho pútavý život 
a dielo. Viac o tejto fascinujú-
cej osobnosti sa dozviete na 
stránkach Mesta Spišská Belá 
www.spisskabela.sk alebo 
priamo v Múzeu J. M. Petzvala 
v Spišskej Belej.

V júnovom vydaní Spišsko-
belianskehospravodaja sme sa 
mohli dočítať o poctách, ktoré 
sa Jozefovi Maximiliánovi 
Petzvalovi dostali ešte počas 
jeho života. Dnes si predstaví-
me i tie, ktoré sa mu dostali in 
memoriam.  

V Maďarsku bola na počesť 
nášho belianskeho rodáka zalo-
žená pamätná Cena Jozefa Ma-

ximiliána Petzvala, ako ocenenie 
pokrokov dosiahnutých na poli 
optiky, akustiky, filmovej a video-
technológie, jemnej mechaniky, 
fotochémie a divadelnej techno-
lógie. V mnohých slovenských 
mestách, vrátane Spišskej Belej, či 
zahraničnej Budapešte a Viedne 
sa nachádzajú ulice nesúce jeho 
meno. Veľkou poctou jeho osobe 
je i divadelná hra opisujúca jeho 
život a dielo, vytvorená Eduar-
dom Odehnalomna jeho počesť 
150. výročia jeho narodenia. 
Azda najvýznamnejšou súčas-
nou poctou je to, že fenomén 
Petzvalznovu ožil po viac ako 
sto rokoch a to prostredníctvom 
redizajnuPetvalovej šošovky. 
Petzvalovo sklo síce nedokáže 
konkurovať súčasným vynále-
zom z technologického hľadis-
ka, jeho jedinečnosť však tkvie 
úplne inde. Aktuálny dopyt po 
Petzvalovom objave spočíva 

v módnom trende, ktorý určil 
reklamný a módny priemysel, 
doba retro dizajnu a hipsterskej 
subkultúry. Ošiaľ za fotografic-
kými sklami z 19. storočia zašiel 
tak ďaleko, že ceny historických 
exponátov začali cenovo konku-
rovať tým súčasným. Petzvalov 
vynález sa vďaka startupovej 

kampani firmy Lomography 
dočkal redizajnu a začal sa opäť 
vyrábať. Na jeho výrobu sa 
vďaka tejto kampani vyzbieralo 
až jeden a štvrť milióna dolárov 
(prispelo viac ako tritisíc darcov). 
RedizajnovanýPetzvallens´si mô-
žete zakúpiť online na stránke 
www.lomography.com.

V kinosále mesta sa 30. júna 2017 rozlúčili 
so škôlkou belianskedetičky, na ktoré už od 
septembra čaká ďalšia dôležitá etapa ich života 
a tou je základná škola. Z malých škôlkárov sa 
tak stanú veľkí školáci. Deti z Materskej školy 
na Mierovej ulici v posledný deň školského 
roka 2016/2017 predviedli svojim rodičom a 
príbuzným pásmo ľudových piesní a tancov, 
predniesli rozlúčkové básne a piesne. Tento 
dôležitý deň prišiel s predškolákmi osláviť aj 
primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, ktorý 
im odovzdal Osvedčenie o ukončení predpri-
márneho vzdelávania, ako aj malý darček od 
vedenia materskej školy a zároveň im poprial 
veľa úspechu v ich školskom živote.

Dovidenia škôlka

Podľa hlavnej vízie, ktorú 
nesie Faceclub – NÁJDI SVOJU 
TVÁR, sme sa rozhodli  vytvo-
riť štyri inšpiratívne workshopy. 
Workshopy sme mohli realizo-
vať vďaka projektu „Faceclub- 
zážitok, inšpirácia, rast“, ktorý 
podporila nadácia SPP.  Tie 
boli určené pre mladých ľudí 
nielen z klubu, ale aj pre širokú 
verejnosť. Počas mesiacov máj a 
jún sme si prešli stretnutiami 
s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí 
sa venujú fotografii, hudbe či 
rôznym projektom.

Prvým pozvaným hos-
ťom bol JožiMačutek a jeho 
workshop bol venovaný foto-

Mladí ľudia inšpirovali svojich rovesníkov 
grafii. Tento mladý človek je 
pomerne známou osobnosťou v 
našom meste, ktorého fotografie 
môžete poznať hlavne z inter-
netu. O tom, ako dlho a prečo 
sa venuje práve foteniu, nám 
osobne porozprával priamo u 
belanského vynálezcu šošovky, 
a to v Petzvalovom múzeu.

Tí, ktorých zaujímajú akcie a 
projekty Faceclubu, mali mož-
nosť nahliadnuť do zákulisia 
písania projektov. O tom, čo 
robiť, ak máte skvelé nápady, 
ako takéto projekty pripraviť 
a ako byť úspešný, hovorila 
Helena Zadžorová, ktorá viedla 
workshop s názvom Projektový 

manažment.
Posledné dva workshopy 

mali síce rovnakú tému, ale 
viedli ich dvaja rôzni ľudia, a 
preto boli úplne odlišné. Prvý 
workshop o hudbe viedol Michal 
Šelep, ktorý sa venuje hraniu na 
basgitare, okrem toho na vysokej 
škole študuje kontrabas. Svojím 
rozprávaním nám priblížil, ako 
sa dostal k hudbe, ako sa dokáže 
hudbou uživiť a prečo študovať 
hudbu. 

Druhým inšpiratívnym hu-
dobníkom bol Hømes, ktorý 
nám takisto rozpovedal svoj 
príbeh o svojom živote a hud-
be, ktorú tvorí. Dozvedeli sme 

sa o tom, ako sa mu podarilo 
naštartovať hudobnú kariéru i o 
tom, ako sa dostal k spolupráci 
so slovenským raperom Egom. 
Tiež hovoril, ako spolu vydali 
song a aj o tom, aké problémy 
môžu umelca na jeho ceste ume-
ním postretnúť.

N á v š t e v n í c i  k a ž d é h o 
workshopu si mohli prísť na 
svoje a my veríme, že sme ich 
inšpirovali, aby aj oni mohli raz 
prísť rozpovedať svoj príbeh 
a odovzdať svoje skúsenosti 
ďalším mladým v meste. Tieto 
workshopy sa uskutočnili vďaka 
podpore z programu SPPoloč-
ne.   Eleonóra Olšavská
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Harmonogram vývozu 
triedeného odpadu

Dňa 27. júna 2017 prijal v do-
obedňajších hodinách v obradnej 
sále mestského úradu primátor 
mesta Štefan Bieľak najlepších 
žiakov oboch základných škôl 
v Spišskej Belej. Ocenený bol 
jeden žiak z každého ročníka 
ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ J. M. Pe-
tzvala a výber týchto najlepších 
žiakov urobilo vedenie každej 
základnej školy. Oceňovali sme 
tých najusilovnejších žiakov 
v rámci najrôznejších aktivít, do 
ktorých sa mohli počas školské-
ho roka 2016/2017 zapojiť a na-

vyše v nich boli úspešní. Všetci 
ocenení žiaci boli následne 
primátorom mesta pozvaní za 
ich celoročnú poctivú prácu 
na zákusok do cukrárne. Za 
kultúrne spestrenie programu 
ďakujeme mažoretkám z CVČ 
v Spišskej Belej.

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

Základná škola J. M. Pe-
tzvala

1. ročník – Hana Grigerová

2. ročník – Lukáš Štefan 
Hudáček

3. ročník – JenniferPrašková
4. ročník – Nikola Pitoňá-

ková
5. ročník – Ema Bieľaková
6. ročník – Matej Tomala
7. ročník – Jakub Reľovský
8. ročník – Dominika Stu-

páková
9. ročník – Veronika Čekov-

ská
Základná škola M. R. Šte-

fánika
1. ročník – Lenka Filipová

2. ročník – Viktória Grego-
rová

3. ročník – Paulína Kostková
4. ročník – Patrik Pataky
5. ročník – Lenka Selepová
6. ročník – Michaela Fuda-

lyová
7. ročník – Monika Adam-

cová
8. ročník – Monika Grichová
9. ročník – Samuel Putovný
Najlepším žiakom gratulu-

jeme!
Viac fotografií na: Facebook 

– Mesto Spišská Belá

Prijatie najlepších žiakov

Daniel Šmindák zo Spišskej 
Belej si splnil svoj sen nav-
štíviť známe pútnické miesto 
v Španielsku Santiago de Com-
postela. Na tom by nebolo nič 
neobyčajné… neobyčajným sa 
stal spôsob, akým sa tam Daniel 
rozhodol dopraviť – jeho voľba 
padla na bicykel. A prečo práve 
Santiago de Compostela? „Ho-
vorí sa, že ak chceš spoznať sa-
mého seba, tak navštív Santiago 
de Compostela,” vraví 25-ročný 
Daniel. Silnou motiváciou pre 
neho bola aj túžba pomodliť 
sa za zdravie jeho ťažko chorej 
babičky Anny Angelovičovej.

1. júna sa začala Danielova 
dlhá cesta za jeho snom. Cesta, 
ktorá bude plná ťažkých fyzic-
kých a psychických skúšok, no 
zároveň cesta plná pekných 
a nezabudnuteľných momen-
tov. Danielovi pomáhala preko-
návať túto cestu aj jeho pevná 
povaha:

„Keď si stanovím nejaký cieľ, 
idem pevne za ním. Ráno som 
som si napríklad povedal, že 
dnes prejdem 150 km a potom 
som bicykloval, až kým som 
tieto kilometre neprešiel.”

Asi v polovici cesty však pri-
šla smutná správa… Danielova 

Daniel cestoval bicyklom zo Spišskej Belej do Španielska. Hnala 
ho túžba navštíviťpútnické miesto Santiago de Compostela

babička, ktorá bola jeho najväč-
šou motiváciou počas cesty, po 
dlhej chorobe zomrela. “Bol som 
práve v Nemecku, keď som sa 
dozvedel, že nás moja milovaná 
babka navždy opustila. Mal som 
to práve namierené do Švajčiar-
ska k jej dcére, ktorá tam žije 
a ona sa samozrejme chystala 
na pohreb. Bol som vtedy od jej 
bydliska vzdialený viac ako 200 
km, avšak veľmi som sa s ňou 
chcel stretnúť a preto či som 
chcel, či nechcel, nakrútil som 
vtedy 253 km. Od toho mo-
mentu som neprestajne myslel 
na posledné slová mojej babky 
pri našej rozlúčke pred cestou 
do Španielska. Povedala mi: 
Budzem ci trimac paľce, aby si 
tam došol. Myšlienka na túto 
chvíľu mi dávala chuť ísť vpred, 
aj keď ma veľmi trápilo, že nebu-
dem na jej pohrebe.” Danielova 
cesta do Santiago de Compostela 
trvala 27 dní, prešiel úžasných 
3 869 km a na sedadle svojho 
bicykla strávil 212 hodín. Počas 
tejto doby spával vždy v stane 
pod holým nebom, len jediný 
krát prespal v penzióne. 

Ako hodnotí svoju cestu Da-
niel? „Najdôležitejšie je spraviť 
prvý krok a mať umiernený po-

hľad na cieľ. Netreba sa vzdávať 
za nijakých okolností a veriť, že 
nič nie je tak zlé, ako sa na prvý 
pohľad zdá, to je najdôležitejšie. 
Častokrát som zažíval pocit sa-
moty a aj vtedy som si uvedomil, 
aká dôležitá je rodina. Teší ma, 
že som splnil to, čo som si pred-
savzal a moja prvá modlitba 
bola venovaná babičke, ktorá 
navždy ostane mojim veľkým 
vzorom. Som vďačný za veľkú 

podporu z môjho okolia. Klamal 
by som, ak by som povedal, že 
cesta bola jednoduchá ale určite 
každému odporúčam takúto 
očistu tela a mysle.”

Danielovi ďakujeme za 
vyrozprávanie jeho inšpiratív-
neho a povzbudivého príbehu! 
Je nám veľkým potešením, že 
máme v Spišskej Belej mnoho 
pozitívnych vzorov a motivu-
júcich osobností.
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Počas letných prázdnin budú 
priestory Faceclubu otvorené aj 
doobeda. Každý deň od 9.00 
do 14.00 h si pre vás naši dob-
rovoľníci pripravia atraktívny 
program. Budú to dni s rôznym 
prívlastkom: športový, vzde-
lávací, dobrovoľnícky, herný 
a ďalšie. Naši animátori už 
intenzívne pracujú na progra-
me, a určite sa máte na čo tešiť. 
Opäť raz vsadíme na Inšpiráciu, 
Zážitok a Rast.

Vďaka podpore z participa-
tívneho rozpočtu mesta Spišská 

Aj vďaka vašim hlasom získal 
náš futbalový klub MŠK SLAVOJ 
Spišská Belá finančný príspevok 
3 000 € na skvalitnenie podmie-
nok a výchovu nových nádej-
ných futbalistov! V 8. ročníku 
grantového programu Futbal to 
je hra, ktorý vyhlásila Nadácia 
Slovenskej sporiteľne, boli naši 
mladí futbalisti úspešní so svojim 
projektom ,,S novou výstrojou 
dokážeme viac“. Získaný grant 

Opäť je tu leto s legendami 
pre celú rodinu. Pätnásť le-
gendárnych hrdinov vás za-
vedie na miesta plné zábavy, 
dobrodružstva a objavovania. 
Hraj hru, zbieraj nálepky do 
stolovej hry a vyhraj jednu zo 
super cien!

Za prehliadku Kaštieľa 
Strážky môžeš tiež získať 
jednu z nálepiek a lokalizo-
vať sa v hre.

Všetky informácie a hra 
na stiahnutie: www.legen-
darium.info.

Dňa 19. júna 2017 Zastupiteľ-
stvo Prešovského samosprávne-
ho kraja (ďalej len PSK) schválilo 
rozdelenie dotácii pre žiadateľov 
zo všetkých 13 okresov kraja 
v zmysle vyhlásenej výzvy na 
predkladanie projektov podľa 
všeobecne záväzného nariade-
nia PSK. Celkovo sa rozdelila 
suma 434 tis. EUR a z toho pre 
okres Kežmarok je to celkom 
35 tis. EUR. Mesto Spišská Belá 
získa z rozpočtu kraja dotáciu 
vo výške 1 500 EUR na obnovu 
detského ihriska pri Belianskom 
rybníku. K tejto sume už pred 
týždňom pribudla sumu 2 000 
EUR, ktorú získalo občianske 
združenie Moje mesto Spišská 

Mesto Spišská Belá získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu na pod-
poru činnosti dobrovoľných belianskych hasičov. Cez Dobrovoľnú 
požiarnu ochranu SR tak príde na účet mesta suma 3 000 EUR, ktorá 
je účelovo viazaná pre potrebu dobrovoľných hasičov (DHZ). Naši 
hasiči túto dotáciu získali vďaka tomu, že náš DHZ je zaradený do 
kategórie B hasičských jednotiek v rámci systému rozmiestnenia 
hasičských síl a prostriedkov. Uvedenú dotáciu je potrebné do konca 
augusta tohto roka použiť na zabezpečenie materiálno-technického 
vybavenia DHZ, na osobné ochranné prostriedky, na odbornú prí-
pravu členov DHZ a na zabezpečenie údržby hasičskej technicky.

Zahraj sa 
s Legendáriom 
aj toto leto

Počas leta bude Faceclub otvorený aj doobeda
Belá pre rok 2017 FaceClub môže 
odštartovať nový projekt pre 
rozvoj jazykových schopností 
detí a mládeže. Pôjde o jazyko-
vé campy v angličtine, ktoré po-
núknu nezabudnuteľný zážitok, 
nové priateľstvá, dobrodružstvá, 
zbúranie strachu z cudzieho ja-
zyka, a taktiež posun v komu-
nikačných schopnostiach. Jazy-
kové campy budú prebiehať na 
princípe denného tábora počas 
piatich dní v týždni, konkrétne 
v termínoch:

• 14. – 18. august – skupina 

pod 13 rokov (Vlaďka, Karmen, 
Klára)

• 21. – 25. august – skupina 
nad 13 rokov (Marcel, Karmen)

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

zásoby a najmä na odbúraní 
strachu z rozprávania. Účasť 
na kempoch si nevyžadujú 
vaše financie, ale vyžadujeme 
od vás odhodlanie na sebe 
pracovať, motiváciu zlepšovať 
sa v jazykových schopnostiach 
a chuť sa zapojiť a byť aktívny. 
Na každý kurz budeme prijímať 
10 účastníkov, pre zaručenie in-
dividuálneho prístupu. Takáto 
ponuka sa neodmieta, preto píš 
na: miriambachledova@gma-
il.com, zisti viac a nenechaj si 
ujsť voľné miesta.

Vaše hlasy pomohli! Mladí 
futbalisti budú podporení grantom

im umožní nákup športového vy-
bavenia pre naše dve prípravky. 
Spišská Belá sa tak s 2 907 hlasmi 
zaradila medzi 15 najúspešnej-
ších projektov (podaných bolo 
82 projektov). Poďakovanie patrí 
preto vám všetkým, ktorí ste pro-
jekt podporili svojim hlasom, no 
najmä trénerovi prípravky Jánovi 
Pokrivčákovi, ktorý sa s veľkým 
nadšením a zanietením angažo-
val v zbieraní týchto hlasov!

Dotácia pre dobrovoľných hasičovSamosprávny kraj podporí zo 
svojho rozpočtu malé projekty 
v oblasti športu a kultúry

Belá v rámci participatívneho 
rozpočtu mesta na rok 2017 
na tento projekt, takže celkom 
je k dispozícii 3 500 EUR na 
obnovu tohto ihrisko. Na re-
konštrukciu fasády na rímsko-
-katolíckom kostole Narodenia 
Pána v Križovej Vsi sa prispeje 
rímskokatolíckej farnosti v Sp. 
Belej sumou 3 000 € a sumou 
2 000 € bolo podporené pod-
ujatie Jánske blato 2017, ktoré 
organizuje OZ Jánske Blato, 
Spišská Belá – Strážky. O pod-
pore konkrétnych projektov 
v každom okrese rozhodovali 
poslanci za daný okres. Všetky 
podporené projekty nájdete na 
www.spisskabela.sk.
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Jánske blato pripadlo tohto 
roku tematicky na Jána! V so-
botu 24. júna 2017 sa konal 
v mestskej časti Strážky (areál 
pri futbalovom ihrisku) už tretí 
ročník najdrsnejšieho a najex-
trémnejšieho podujatia v Kež-
marskom okrese. Tohtoročných 
rekordných 396 súťažiacich, 
mužov, žien i tímov, si prišlo 
zmerať svoje sily na 29 nároč-
ných prekážkach, ktoré viedli 
cez trať dlhú približne 6 kilo-
metrov. Podujatie odštartovala 
detská verzia súťaže, ktorej sa 
zúčastnilo 19 detí. Potom už 
prišli na rad tí odolnejší, zdat-
nejší, vytrvalejší a adrenalín 
zbožňujúci. Z takmer štyristov-
ky v extrémnych podmienkach 
bojujúcich súťažiacich napokon 
vzišli víťazi:

Muži:
1. miesto – Miroslav Jurčo

 35:02.400 
(celkový čas zdolania trate)

3. miesto – Tatratea 
48:36.627 

Členovia – Anton Čup, Viktor 
Olšavský, Viktor Olšavský, Pavla 
Kačerová

Dorast:
1. miesto – Marek Luščík

36:56.560
2. miesto – Kristián Čurilla

39:44.710
3. miesto – Oliver Urda

40:17.780
Deti:
1. miesto – Filip Novák

20:23.840
2. miesto – Juraj Olekšák

21:56.660
3. miesto – Bruno Mick

24:03.760
Rekordná účasť potešila naj-

mä organizátorov Jánskeho bla-
ta: „Nečakali sme takúto vysokú 

2. miesto – Martin Zapalač
 36:47.890

3. miesto – Dominik Gahura
36:47.890

Ženy:
1. miesto – Gabriela Dubská 

44:56.270
2. miesto – Jana Lesná

46:26.670
3. miesto – Klaudia Pizovková

47:39.770
Tímy:
1. miesto – Tím Pretekarys

41:41.083 (spriemerovaný 
celkový čas tímu) 

Členovia – Michal Jurčo, 
Matúš Chovanec, František 
Heldák

2. miesto – Raiffeisen
43:29.193 

Členovia – Ján Baláž, Ľubo-
mír Potok, Róbert Gemza

účasť! Je úžasné, že si zasúťažiť 
prišlo tak mnoho ľudí, ktorí mi-
lujú adrenalín, šport a zábavu. 
Veď to napokon robíme práve 
pre takýchto nadšencov. Čo nás 
teší ešte viac je, že zasúťažiť si 
prišli nielen ľudia z okolia, ale 
aj z iných okresov Slovenska, 
či dokonca z Poľska. Sme ma-
ximálne spokojní s priebehom 
súťaže a nakoľko sme dostali aj 
mnoho pochvál od súťažiacich 
a divákov, už teraz sa tešíme 
na ďalší ročník Jánskeho bla-
ta,“ bilancuje nadšene jeden 
z organizátorov súťaže Peter 
Tetemonte. V rámci podujatia 
Jánske blato zorganizoval náš 
beliansky Dobrovoľný hasičský 
zbor aj silovú súťaž s názvom 
Železný hasič, ktorú napokon 
vyhral náš tím zo Spišskej Belej 
s názvom Šakovci.

Na Jánskom blate nechýbalo 
ani dostatok občerstvenia, atrak-
cií a sprievodných akcií a tak si na 
svoje prišli aj nesúťažiaci. Počas 
programu ste si mohli vychutnať 
bubnovú šou, hudobnú skupinu 
Atlantída, ohňovú šou, ako aj ob-
rovskú niekoľkometrovú vatru, 
ktorá neodmysliteľne patrí ku zá-
verečnému programu podujatia. 
Úspešné tohtoročné Jánske blato 
napokon ukončila zábava o ktorú 
sa postaral DJ Maroš.

Rekordných 396 súťažiacich na Jánskom blate
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• Naši futbalisti MŠK Slavoj Spišská Belá sa v dňoch 24. - 25. júna zúčastnili Belá cup-u vo Valaskej Belej. Spišská Belá si napokon odniesla domov 
striebro.

• Mesto Spišská Belá v spolupráci s MŠK Slavoj Spišská Belá zorganizovali aj tento rok obľúbenú súťaž v kopaní jedenástok Belianske jedenástky.

• Tohtoročné Jánske blato prilákalo rekordných 396 súťažiacich, ktorí si prišli zmerať svoje sily na 29 náročných prekážkach a trať dlhú cca 6 km.
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Riešenie križovatky I-66 a I-77

• Nedeľňajší program Dní mesta otvorili hasičské preteky družstiev o Pohár 
primátora mesta. Náš beliansky tím zvíťazil!

• Aj tento rok sa na námestí konala 
silová súťaž Železný hasič.

• Ocenenie za dlhoročnú príkladnú prácu v belianskom Dobrovoľnom ha-
sičskom zbore si na hlavnom pódiu prevzal z rúk primátora mesta najstarší 
člen DHZ Spišská Belá Ondrej Bizub.

Oslávili sme Dni mesta Spišská Belá

• Víťazi v súťaži Železný hasič.

Viac 
fotografií 

na Facebookovej 
stránke 

mesta 
- Mesto 

Spišská 
Belá

Článok na str. 5


