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• 15. ročník Spišského zemiakarského jarmoku oficiálne otvoril primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak za účastí pozvaných hostí z popredných poľnohospodárskych inštitúcii v SR a ČR, ako aj zástupcov delegácii z partnerských miest. Tí následne symbolicky pozbierali tohtoročnú úrodu.

• Úrodu požehnal správca rímskokatolíckej farnosti v Spišskej
Belej – farár Jakub Grich.

• Na jarmoku bola odprezentovaná nová regionálna značka Spišské zemiaky.
Gruľko bol pri tejto príležitosti dekorovaný šerpou a bol mu udelený titul
„Spišský zemiak“.

• Naše spišskobelianske námestie plné dobrej nálady počas vystúpenia Adama Ďuricu a jeho kapely.
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• Stálou súčasťou jarmoku je aj delegácia z nášho partnerského mesta
Bruck v Nemecku.

• V priestoroch AT TATRY s.r.o. bola prezentovaná okresná výstava ovocia
a zeleniny.

• Na jarmoku mohli návštevníci vidieť viac ako 100 odrôd zemiakov.

• Na ľudovú nôtu divákov naladila spevácka skupina Východňarské šarkanice s ľudovou hudbou Košuľa, folklórny súbor Hriňovčan a folklórny
súbor Urpín.
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• Regionálne produkty prezentovalo vo vlastnom stánku Centrum podpory
regionálneho rozvoja okresu Kežmarok.
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• Detských návštevníkov potešila najmä prítomnosť maskota Gruľka.
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Jubilejný 15. Spišský zemiakarský jarmok odprezentoval novú
regionálnu značku
Sobota 23. septembra 2017 sa
v Spišskej Belej pri príležitosti
Spišského zemiakarského jarmoku niesla v znamení zemiakov, jednej z najpestovanejších
a najvýznamnejších plodín
v podtatranskom kraji. A my
tvrdíme, že túto veľkú pozornosť si táto vzácna plodina
rozhodne zaslúžila!
Mesto Spišská Belá pripravilo
15. ročník Spišského zemiakarského jarmoku v spolupráci so
Zemiakarským zväzom Slovenskej republiky (na jarmoku v zastúpení Predsedom Viliamom
Bezákom), Slovsolanum družstvom Spišská Belá (zastupoval
predseda Jaroslav Mačák), HOS
ÚKSÚP Spišská Belá (zastupoval
vedúci skúšobne Marián Tokár),
AT TATRY, s.r.o. Spišská Belá
(zastupoval Milan Krajanec ml.),
Poľnohospodárskym družstvom
TATRY Spišská Belá (v zastúpení podpredsedom Martinom
Šoltýsom), Okresným výborom
Slovenského zväzu záhradkárov
v Poprade (zastupoval predseda
Jozef Kalakaj a podpredseda
Ladislav Faix) a Krajskou organizáciou cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska v Prešove (zastupoval riaditeľ Martin
Janoško).
Spišský zemiakarský jarmok
oficiálne otvoril o 14.00 hod primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak aj za účasti vyššie uvedených
osôb, ako aj Milana Semančíka,
predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory Bratislava, Samuela
Micháleka, riaditeľa sekcie
UKUSP Bratislava a Jaroslava
Čepla, riaditeľa Výskumného
ústavu bramborářskeho v Havličkovom Brode v ČR.
Na pódiu sme privítali aj zástupcov delegácii z našich partnerských miest. Nemecké mesto
Brück zastupoval Michael Klenke
a poľský Ozarow primátor MarcinMajcher. Jarmok bol slávnostne otvorený symbolickým
pozbieraním úrody zemiakov.
Úrodu požehnal správca rímskokatolíckej farnosti v Spišskej
Belej – farár Jakub Grich.
V rámci slávnostného
otvorenia jarmoku bolo aj
odprezentované vytvorenie
regionálnej značky kvality
„Spišské zemiaky“ s cieľom

podpory a presadzovania kvalitných regionálnych potravín
– v tomto prípade zemiakov,
nakoľko práve zemiaky v našom
regióne spĺňajú všetky atribúty
na to, aby mohli byť nositeľom
takejto značky a majú výnimočnú kvalitu v porovnaní so
zemiakmi pestovanými v iných
častiach Slovenska, či v zahraničí. Treba na to verejnosť
upozorniť a zároveň si chrániť
tento región pred nekvalitnými
zemiakmi dovážanými najmä
zo zahraničia. Maskot jarmoku
Gruľko bol pri tejto príležitosti
dekorovaný šerpou a titulom
„Spišský zemiak“.
Na jarmoku sa predstavili
títo vystavovatelia: HOS ÚKSÚP Spišská Belá, SLOVBYS, s.
r. o. Spišská Belá, AT TATRY s r.
o. Spišská Belá, HZPC a APH
Slovensko s r. o. Poprad, Norika Slovensko s r. o. Košice,
TRIANA spol. s r. o., Europlant
s r. o. Poprad, Syngenta s r. o.
Slovakia, Slovchips Smižany,
Slovenský včelársky spolok,
Podtatranský vinársky spolok
Veľká Lomnica, Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera
v Podolínci, K-cesnak Čeľadince, PD Goral Veľká Franková,
Gazda Coop z Maďarska a Kraj-

ská organizácia cestového ruchu
Severovýchod Slovenska.
Podujatie sa odštartovalo
v kinosále mesta o 10.30 hod odborným seminárom, ktorého
hlavnou témou bola nová regionálna značka kvality s názvom
Spišské zemiaky. „O akčnom
pláne rozvoja okresu Kežmarok“
sa prítomným vyjadril Milan
Gacík, riaditeľ Centra podpory
regionálneho rozvoja. Milan Hagovský, riaditeľ Centra rozvoja
turizmu PSK pre oblasť Vysoké
Tatry, zúčastnených oboznámil
s „Významom značiek regionálnych produktov pre spotrebiteľov a producentov, pre miestnu
ekonomiku a zamestnanosť“.
Za Národnú sieť slovenských
miestnych akčných skupín bola
odprezentovaná téma „Skúsenosti s regionálnymi značkami
na Slovensku a v zahraničí“.
Vedúci HOS ÚKSÚP Spišská
Belá Marián Tokár, nám na záver
semináru predstavil novú regionálnu značku kvality „Spišské
zemiaky“.
Po tejto oficiálnej časti
programu už na pódiu dostala
priestor zábava pre všetkých prítomných a to najmä vo folklórnom prevedení. Na ľudovú nôtu
nás ako prvá naladila spevácka

VYHODNOTENIE SPRIEVODNÝCH SÚŤAŽÍ:
Súťaž o najkrajší balkón:
1. miesto: Anna Plišková,
2. miesto: Mária Laufová,
3. miesto: Pavol Marek.
Súťaž o najkrajšiu predzáhradku:
1. miesto: Viera Neupauerová,
2. miesto: Eva Rusiňáková,
3. miesto: Daniela Čabanová
Súťaž v šúpaní zemiakov:
1. miesto: Mgr. Martin Janoško,
riaditeľ Krajskej organizácie
cestovného ruchu (KOCR)
Severovýchod Slovenska
2. miesto: Milan Semančík, Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora
3. miesto: Ing. Viliam Bezák,
Zemiakarsky zväz SR
Miss odroda:
1. miesto: AMOROSA
2. miesto: MOZART
3. miesto: TERKA

1. vylosovaný výherca: Molitorisová
2. vylosovaný výherca: Štefaniaková Gabriela
3. vylosovaný výherca: Rezničaková Mária
Súťaž o najväčší zemiak:
1. miesto: Šterbák František,
Mlynčeky, 1 733 g
2. miesto: Marhefka Ján, Reľov, 1 188 g
3. miesto: Mačák Lukáš, Kežmarok, 801 g
Súťaž o najchutnejší zemiak
– odrodu
1. miesto: Anuschka, Europlant, šľachtiteľská Poprad
82,5 b
2. miesto: Annalena, Europlant, šľachtiteľská Poprad
78,5 b
3. miesto: Mariannka, Slovbys,
s. r. o. Spišská Belá 78 b

skupina Východňarské šarkanice s ľudovou hudbou Košuľa.V
rezkom tempe sa pokračovalo aj
pri vystúpení členov folklórneho súboru Hriňovčan. Plné námestie ľudí privítalo aj folklórny
súbor Urpín, ktorý tento rok
zvíťazil v televíznej folklórnej
šou Zem spieva. Na záver nám
rovnako vynikajúce vystúpenie
nám ponúkol slovenský spevák
Adam Ďurica s kapelou. Tí,
ktorí sa naozaj radi zabávajú,
ostali na námestí aj po koncerte
a zatancovali si na diskotéke
s DJ Marošom.
Sprievodný program bol
rovnako zaujímavý. V priestoroch AT TATRY s.r.o. sa vám
ponúkla okresná výstava
ovocia a zeleniny, za ktorú
vďačíme Okresnému výboru
Slovenského zväzu záhradkárov
v Poprade. Súčasťou programu
bolo aj predstavenie projektu
Svätomariánska púť – Svetlo
z východu.Vo vlastnom stánku
sa prezentovalo aj Centrum
podpory regionálneho rozvoja
okresu Kežmarok, ktoré vydalo
katalóg výrobcov regionálnych
produktov okresu Kežmarok.
Niektoré z uvedených produktov ste mohli na jarmoku nielen
vidieť, ale aj ochutnať.
Aj tento rok bol veľký záujem
o tombolu a bolo predaných 977
ks tombolových lístkov.
O mnoho úsmevov počas
jarmoku sa postaral aj náš
maskot Gruľko a „zemiaková“
fotostena, ktorá lákala mladých
i starších. Všetci zemiakoví
gurmáni si mohli pochutnať
na zemiakových jedlách od
výmyslu sveta a Mesto Spišská
Belá dokonca návštevníkom jarmoku zdarma ponúkalo uvarené
zemiaky s cibuľou a slaninou
(navarilo a takto sa rozdalo
100 kg zemiakov). Tradičnými
slovenskými zemiakovými
jedlami sa prezentovali členovia
Klubu seniorov zo Sp. Belej.
Na jarmoku mohli návštevníci vidieť viac ako 100 odrôd
zemiakov, historickú i súčasnú
poľnohospodársku techniku
na pestovanie zemiakov. Družstvo Slovsolanuma spoločnosť
AT TATRY opätovne ponúkali
možnosť zakúpiť si sadivo
i konzumné zemiaky.
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Participatívny rozpočet priniesol ďalšie dva úspešné projekty
Na základe výzvy mesta Spišská Belá na predkladanie projektov
na čerpanie participatívneho 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 uskutočnilo pracovné stretnutie členov hodnotiacej skupiny participatívnej komunity, na ktorom sa tieto projektové zámery
prezentovali a následne schvaľovali.
Po Sídliskových hrách a detskom ihrisku na Belianskom rybníku,
sú ďalšími takto zrealizovanými zámermi projekt s názvom Jazykový kemp a hudobný festival Hysteri fest.
DO YOU SPEAK ENGLISH?

poslednom piatkovom kvíze sme si určili víťaza, ktorý si domov
odniesol sladkú odmenu.”
Okrem jazykových kempov pre najmenších boli pre starších ponúknuté večerné konverzácie. Tie sa koncom augusta a začiatkom
septembra konali vo Faceclube každú stredu a štvrtok a ponúkli
priestor vyskúšať si angličtinu v praxi. Hlavným cieľom týchto
večerných konverzácií bolo prekonať strach a bariéry z anglického
jazyka. Konverzovalo sa na rôzne témy, ktoré boli dopĺňané aktivitami a hrami. Všetci zúčastnení sa napokon zhodli, že letné jazykové
kempy sa niesli v priateľskom a pohodovom duchu a už teraz sa
tešia na ich ďalší ročník.
SP. BELÁ OŽILA MULTIŽÁNROVÝM HYSTERIFESTOM

Za projektom Jazykový kemp stoja naši mladí šikovní dobrovoľníci z Faceclubu. Tento projekt bol z participatívneho rozpočtu
mesta podporený finančnou čiastkou 1 850 €.
Počas troch turnusov, z ktorých trval každý päť dní, mali prihlásené deti a mládež možnosť osvojiť si základné frázy v anglickom
jazyku, tí najmenší si zdokonalili slovnú zásobu v abecede, farbách,
dňoch v týždni, mesiacoch, ročných obdobiach a iné. Spoločne
navštívili aj zoologickú záhradu v Spišskej Novej Vsi, absolvovali
aktivity, ktoré im pomohli nájsť “uneseného” Kristiána, zahrali si
futbal, bedminton a na záver si spolu zasúťažili v pretokoch na
plasmacars.
Jedna z lektoriek, Vladimíra Vnenčáková, opisuje kemp aj takto:
„Kempy sa niesli v duchu osídľovania Ameriky. Išlo o to, aby sme
sa s domorodcami dokázali dorozumieť. Na konci každého dňa
sme si kvízom preverili každého účastníka, čo si zapamätal a v

Jubilejný 15. Spišský
zemiakarský jarmok...
¦¦¦¦¦
Spišský zemiakarský jarmok sa radí medzi najväčšie
kultúrno-spoločenské udalosti
v našom malebnom meste
a každoročne priláka do Spišskej
Belej niekoľko tisíc návštevníkov jednak z nášho mesta, ale
zároveň aj zo širokého okolia
a zahraničia. Veľmi nás teší, že
každým rokom stúpa počet návštevníkov nášho zemiakarského
jarmoku, toto je pre nás akýmsi
záväzkom, aby sme vám prinášali počas tohto podujatia stále
lepší a lepší zážitok.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
akokoľvek pričinili o to, aby bol
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15. ročník Spišského zemiakarského jarmoku taký vydarený,
či už vyššie uvedeným poľnohospodárskym subjektom, vystavovateľom, zamestnancom
Mestského úradu v Spišskej
Belej, členom Klubu seniorov
v našom meste, Faceclubu,
podnikateľom poskytujúcim
služby občerstvenia, stravovania a podobné služby, podnikateľom, ktorí prispeli cenami do
tomboly, ako aj vám všetkým,
ktorí ste prišli na jarmok pozrieť,
či sa zabaviť.
Viac fotografií zo Spišského
zemiakarského jarmoku nájdete na
Facebook - Mesto Spišská Belá.

Na piatom ročníku multižánrového festivalu Hysteri fest v Spišskej Belej vystúpilo 16. septembra na dvoch pódiách osem domácich
kapiel a štyri zahraničné kapely. Atmosféra dala zadosť podnázvu
festivalu „Fest Fajný Fest“! Na svoje si prišlo približne 150 návštevníkov všetkých vekových kategóriía to v podobe rôznych hudobných
žánrov. Táto nezisková dobrovoľnícka akcia bola podporená finančnou čiastkou 950 € z participatívneho rozpočtu mesta.
Areál bývalej kolkárne v Spišskej Belej privítal prvých návštevníkov už pred 15.00 hod. Postupne vystúpilo spolu 12 kapiel z regiónu,
ale aj spoza hraníc našej krajiny.
Headleader festivalu, medzinárodný rusko-maďarský hudobný projekt GONSOFUS, sa objavil v Spišskej Belej už opakovane.
„Transcontinentalgroove“ je pozitívny, povznášajúci a kreatívny mix
hudobných a kultúrnych pozadí, ktoré len dvaja členovia kapely
spájajú. Vytvorili prekvapivú show a naplnili priestor jedinečným
zvukom. O dobrú zábavu sa postarala poľská “ska” kapela SKACOWANI, ktorá roztancovala azda všetkých návštevníkov festivalu.
Na pódiu sa naraz predstavilo až desať hudobníkov.
Najväčším hudobným objavom festivalu boli švajčiarski psychedelickírockeri DIRTY SOUND MAGNET. Títo traja hudobníci
upútali veľkú pozornosť zúčastnených. Zaujímavosťou je, že ich
vystúpenie v Spišskej Belej bolo jednou zo zastávok spomedzi
29-tich miest v deviatich krajinách v rámci ich hudobného turné.
Popri viacerých európskych metropolách (Londýn, Ženeva, Viedeň,
Budapešť a ďalšie) potešia aj milovníkov hudby napr. v Banskej
Bystrici či Košiciach.
Prioritne hudobná akcia mala navyše aj charitatívny podtón, pretože počas podujatia návštevníci prispievali dobrovoľnou finančnou
čiastkou na podporu ťažko chorého syna bývalého hudobníka zo
Spišskej Belej. Spoločne sa podarilo vyzbierať 280 eur, ktoré organizátori festivalu odovzdajú rodičom dieťaťa. Počas festivalu prebiehal aj predaj tričiek a rôznych predmetov z dielne Občianskeho
združenia Cesta za domovom na podporu ich environmentálnych
aktivít. Cieľom tohto občianskeho združenia je hlavne osveta ľudí
ohľadne ochrany zvierat, najmä psov a mačiek. Účastníci festivalu
sa pobavili aj počas tomboly a rôznych sprievodných súťaží.
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Zo zasadnutia Zastupiteľstva
Fórum miest Euroregiónu
Prešovského samosprávneho kraja TATRY
V Prešove 22. augusta 2017
zasadalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
(ďalej len „PSK“). Poslanci vzali na vedomie Správu o plnení
rozpočtu kraja za 1. polrok 2017
a schválili zmenu rozpočtu PSK
na tento rok. Poslanci podporili
realizáciu športových investičných projektov 3 miest formou
združenej investície – v Medzilaborciach výstavbu multifunkčnej ľadovej plochy (sumou
100.000 EUR), vo Vranove nad
Topľou výstavbu tréningového
futbalového ihriska s umelou
trávou (sumou 90.000 EUR) a v
Spišskej Belej výstavbu hokejbalovej haly (sumou 100.000 EUR).
Finančná podpora tejto novej
športovej mestskej infraštruktúry z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja je v súlade
s koncepciou kraja podporovať
rozvoj športu pre všetkých
(nielen profesionálneho športu)
budovaním kvalitnej športovej
infraštruktúry. Poslanci schválili na investície do kultúrnych
zariadení PSK sumu 537 tis.

EUR (v tom aj sumu 37 tis. EUR
na rekonštrukciu sociálnych
zariadení v Podtatranskom
múzeu v Poprade), na investície
do stredných škôl sumu 209 tis.
EUR a do sociálnych zariadení
231 tis. EUR (z toho 10 tis. EUR
aj do zariadenia do CSS v Batizovciach a 9 tis. EUR do CSS
v Kežmarku). Okrem toho poslanci schválili zriadenie novej
príspevkovej organizácie „Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK“ a rozšírenie záväzku
v Medzinárodnom dohovore
primátorov a starostov o klíme
a energii. Poslanci prerokovali
Správu o činnosti Inovačného
partnerského centra v Prešove
a Správu o činnosti zastúpenia
PSK v Bruseli. Na základe rozhodnutia poslancov sa novým
riaditeľom Správy a údržby ciest
PSK (cesty 2. a 3. triedy) stal Ing.
Peter Kočiško, ktorý túto funkciu obsadil po tom, čo niekoľko
mesiacov bola táto funkcia uvoľnená z dôvodu náhleho úmrtia
predchádzajúceho riaditeľa Ing.
Vladimíra Kozáka.

Výsadba stromčekov
Mesto Spišská Belá v spolupráci so spoločnosťou Lesy mesta
Spišská Belá, s. r. o. zrealizovalo
na začiatku tohto školského roku
pri Belianskom rybníku výsadbu
27 ks stromčekov v druhovom
zložení smrekovec opadavý a
borovica lesná. Výsadba nových
stromov je nesmierne dôležitá
z hľadiska udržateľnosti nášho
lesoparku. Lesný ekosystém je
v stave tzv. dynamickej rovnováhy – mení sa, rastie, niektoré
jedince postupne odumierajú, a

preto je potrebné myslieť aj na
ich nástupcov. V snahe o druhové oživenie štruktúry jestvujúceho porastu, boli vysadené
pomedzi smreky v západnej
časti lesoparku, aj iné ihličnany.
Novovysadené dreviny sú zatiaľ
nižšieho vzrastu opatrené opornými drevenými kolmi. Týmto si
dovoľujeme požiadať užívateľov
prímestskej oddychovej zóny pri
Belianskom rybníku, aby nepoškodzovali lesopark, ktorý je
neho nevyhnutnou súčasťou.

V dňoch 11. – 12. septembra 2017 sa v kežmarskom
hoteli Hviezdoslav konalo
Fórum miest Euroregiónu
Tatry. Predstavitelia poľských
a slovenských miest – členov
Združenia Euroregiónu Tatry
odprezentovali málo známe
kultúrne a prírodné hodnoty
týchto miesta okolitých regió-

nov. Organizátorom podujatia
bolo Združenie Euroregión
Tatry so sídlom v Kežmarku.
Medzi prezentujúcimi mestami
bola aj Spišská Belá. Uvedené
fórum sa realizovalo v rámci
cezhraničného mikroprojektu
financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce PL - SR
2014 - 2020.

Svätohubertská slávnosť
Mestský poľovnícky spolok
Poľana v Spišskej Belej v spolupráci s Rímskokatolíckou
farnosťou v Spišskej Belej
a Mestom Spišská Belá pripravili už tradičnú Svätohubertskú
slávnosť, ktorá sa uskutočnila
v nedeľu 3. septembra 2017
v Spišskej Belej.
Dopoludnia sa konala Svätohubertská svätá omša v rímskokatolíckom kostole sv. Antona
Pustovníka a po jej skončení
prebehlo pasovanie úspešného
lovca jeleňa. Po slávnostnej sv.
omši sa mnohí premiestnili na
beliansku rímskokatolícku faru,
kde už na nich čakal výborný
poľovnícky guláš z diviny.
Tretia časť Svätohubertskej

slávnosti sa konala v Motoreste
Goral v Spišskej Belej, kde sa
uskutočnila prezentácia 2. vydania knihy Vladimíra Kleina
s názvom Spišskobelianski poľovníci a podtatranské halali.
Knihu uviedli slávnostne do
života primátor Spišskej Belej
Štefan Bieľak spolu s majiteľom
Motorestu Goral Ladislavom
Hrivkom. Počas celodenného
programu všetkým zúčastneným spríjemňovala tento deň
belianska cimbalová ľudová
hudba Podtatranec. V priestoroch Motorestu Goral sa zároveň
inštalovala výstava s názvom 65
rokov ľudového poľovníctva
v meste Spišská Belá a širokom
okolí.
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Spišská Belá na návšteve v partnerskom Vysokom Mýte
V dňoch 8. až 10. septembra
2017 zástupcovia mesta Spišská
Belá navštívili české partnerské
mesto Vysoké Mýto. V tom čase
sa konali každoročné mestské
slávnosti a v tomto roku za
účasti všetkých 6 partnerských
miest Vysokého Mýta (2 poľské,
2 bulharské, 1 nemecké a 1 slovenské mesto). V piatok večer
v rámci slávnostného koncertu
starosta Vysokého Mýta František Jiraský a primátor nášho
mesta Štefan Bieľak spoločne vo
svojom vystúpení oznámili prítomným v sále vysokomýtskeho divadla, že 3. júna 2017 obe
tieto mestá podpísali v Spišskej
Belej partnerskú zmluvu a stali

sa partnerskými mestami. V
sobotu počas oficiálneho otvorenia mestských slávností na
vysokomýtskom námestí (inak
najväčšom štvorcovom námestí v Českej republike) primátor
nášho mesta zdôraznil, že je
dôležité, ak sa stretávajú predstavitelia oboch miest, ale ešte
dôležitejšie je, keď sa budú stretávať obyvatelia oboch miest,
aby obnovovali a udržiavali
dobré česko-slovenské vzťahy.
A čo bolo výborné, že už počas
tejto návštevy boli okrem zástupcov vedenia mesta (primátora a poslancov Jozefa Kunu,
Lukáša Hotaryho, Maroša Vaverčáka, Marty Britaňákovej a

Petra Tetemonteho a asistentky
primátora Jany Neupauerovej)
prítomní aj zástupcovia spišskobelianskych dobrovoľných
hasičov (Štefan Čupka, Matúš
Krempaský, Mário Britaňák),
ktorí boli pozvaní dobrovoľnými hasičmi z Vysokého Mýta. A
v duchu tejto rozbiehajúcej sa
spolupráce sa zástupcovia základných škôl z oboch miest dohodli na štvordňovej návšteve
detí z Vysokého mýta v Spišskej
Belej v druhom októbrovom
týždni. Českí žiaci budú spať
v rodinách spišskobelianskych
detí tak ako tomu bolo v minulosti a tak ako si to už vyskúšali naši žiaci vo Vysokom Mýte

koncom mája tohto roka. Na
záver návštevy v nedeľu ráno
sa spišskobelianska delegácia
zúčastnila sv. omše v rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca,
ktorú slúžil farár Pavel Mistr. Po
skončení svätej omše prebehla
v kostole prezentácia fotografií
z návštevy zástupcov farností
z Vysokého Mýta na Slovensku
a tiež v Spišskej Belej koncom
tohto augusta. A počas tejto prezentácie primátor nášho mesta
pozdravil všetkých prítomných
veriacich a zdôraznil význam
spolupráce medzi oboma mestami aj v duchovnej rovine (vo
Vysokom Mýte je pôsobiacich
7 cirkví).

Rekonštrukcia inžinierskych sietí na Krátkej ulici
Pre niekoľkými dňami sa
začala rekonštrukcia inžinierskych sietí na Krátkej ulici v
Spišskej Belej.
Podtatranská vodárenská
spoločnosť a.s. Poprad momentálne realizuje obnovu
verejného vodovodu na celej
ulici (ukladá nové potrubie),
následne VSD a.s. Košice zrealizujú výstavbu novej elektrickej
podzemnej siete (nahradí súčasné vzdušné vedenie a stĺpy sa
odstránia). Zároveň Slovak Telecom urobí prípravu pre novú
optickú sieť a mesto vybuduje
nové verejné osvetlenie (nové
podzemné káblové vedenie s
novými stĺpmi a existujúcimi
novými LED svietidlami). To
všetko sa zrealizuje v priebehu
najbližších 2 mesiacov. Avšak
očakávané nové chodníky sú
naplánované až na budúci rok

– z dôvodu sadania zeminy po
výkope pre vodovod v trase
chodníka (hĺbka výkopu cca
1,6 m), ako aj z finančných

dôvodov, nakoľko rozpočet
mesta na tento rok by neumožnil realizáciu nového chodníka.
Obyvateľov tejto ulice prosíme

o trpezlivosť tak počas týchto
stavebných (výkopových) prác,
ako aj počas obdobie bez novej
povrchovej úpravy chodníka.

Výzva na podporu malých a stredných podnikateľov v najmenej
rozvinutých okresoch
Ministerstvo hospodárstva
SR ako sprostredkovateľský
orgán v rámci operačného
programu Výskum a inovácie
vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
zameranú na podporu malého a
stredného podnikania v najmenej rozvinutých okresoch(kód
OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).
Predmetom zverejnenej
výzvy je podpora mikro-,
malých a stredných podnikov
(MSP), ktoré plánujú tvorbu
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nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného
procesu v najmenej rozvinutých
okresoch SR, a to s cieľom:
• udržať v daných regiónoch
existujúce investície a pomôcť
im v raste, t. j. motivovať MSP
už pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresov, aby rozšírili
svoju činnosť,
• priviesť do najmenej rozvinutých okresov nové investície,
t. j. motivovať MSP pôsobiacich
mimo týchto regiónov, aby realizovali nové projekty práve tu,

• podporiť tvorbu nových
pracovných miest v oblastiach
s dlhodobo vysokou mierou
nezamestnanosti.
Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne
najmenej rozvinuté okresy
SR, t. j. okresy definované
v zozname vedenom Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny
v zmysle zákona č. 336/2015
Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda
aj okres Kežmarok. Indikatívna

výška finančných prostriedkov
zo zdrojov EÚ vyčlenených na
výzvu: 50 000 000 EUR
Pre získanie ďalších informácií kontaktujte lokálne
Centrum podpory regionálneho rozvoja na e-mailovej adrese cprr@kezmarok.sk alebo
osobne v budove Reduty na
Hlavnom námestí v Kežmarku (stará knižnica) alebo na
www.opvai.sk/sk/vyzvy/mhsr/dopytovo-orientovaneprojekty/12092017_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/
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Do belianskych škôl nastúpilo 92 prváčikov
V Spišskej Belej nastúpilo v
školskom roku 2017/2018 do základných škôl spolu 808 žiakov
– 352 v ZŠ M. R. Štefánika a 456 v
ZŠ J. M. Petzvala. Školy privítali
aj 92 prváčikov – 47 žiakov v ZŠ
J. M. Petzvala a 45 žiakov v ZŠ
M. R. Štefánika.
Čo si pripravilo v tomto
školskom roku pre svojich žiakov vedenie škôl a pedagogický zbor v oboch školách? Aké
majú novinky? V prvom rade
je to množstvo zabehnutých a
overených projektov, v ktorých
získali obe školy mnoho úspechov aj v minulom školskom
roku a sú preto opäť pripravení
obhájiť tieto víťazstvá.
V ZŠ J. M. Petzvala sa aj tento
rok vrátia k projektu Európsky
deň jazykov, ktorý podporuje
výučbu cudzích jazykov, rovnako nadviažu na projekt Kozmix
sa vracia, v ktorom sa deti vydajú s Kozmixom a jeho priateľmi
na dobrodružnú vesmírnu cestu
a zistia, aké by to bolo osídliť neznámu planétu podobnú Zemi.
Aj tento rok sa zapoja žiaci školy
do obľúbeného športového dňa
Challengeday, či budú rozvíjať
finančnú gramotnosť detí v
projekte Ja a peniaze. Rovnako
budú pokračovať v národných
projektoch Zvyšovanie kvality
vzdelávania na ZŠ s využitím
elektronického testovania, Moderné vzdelávanie – digitálne
vzdelávanie pre všeobecnovzde-

lávacie predmety a Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Ani tento rok
sa nezaobíde bez obľúbeného
vedomostného kvízu Spoznaj
svoj región. Riaditeľka školy
Mgr. Anna Rothová sa teší aj z
projektov na podporu zdravia:
„Budeme pokračovať v realizácii aktivít na podporu zdravia
žiakov v školskom programe
Zdravej školy a budeme dbať na
to, aby sa žiaci stravovali racionálne a športovali v dostatočnej
miere. Samozrejme budeme
pokračovať v separácii odpadov, a tak vychovávať žiakov
k udržaniu zdravého životného
prostredia.“ Množstvo aktivít
sa plánuje aj v rámci školskej
knižnice a tradične pripravuje

aktivity pre žiakov aj žiacka
rada školy – Valentínska pošta,
futbalová liga, karneval, súťaž o
najkrajšiu vianočnú výzdobu a
iné. O všetkých týchto podujatiach a projektoch sa aj tento rok
budete môcť dočítať v školskom
časopise Školník.
V ZŠ M. R. Štefánika chcú
vytvoriť zelenú triedu a park
na školskom dvore, všetko
však závisí od vás, občanov
mesta Spišská Belá, pretože za
projekt budete hlasovať v súťaži, ktorú vyhlásil Hypermarket
Tesco v Spišskej Belej. Mgr.
Silvia Belončáková, zástupkyňa
riaditeľky školy, sa teší aj na
realizáciu ďalšieho projektu: „V
rámci mesta bol podaný projekt
na vytvorenie odborných učeb-

ní – technika, biológia, chémia,
fyzika, IKT a podali sme projekt
s názvom “Učiace sa Slovensko”
na asistentky pre zdravotne nezvýhodnených žiakov. V oboch
prípadoch ešte čakáme na výsledok.“ ZŠ M. Štefánika privítala
zároveň žiakov v nových i zrenovovaných priestoroch – zrekonštruovali sa priestory pre
druhý ročník v budove školskej
jedálne, pribudol bezbariérový
prístup k zadnej budove, prebehlo zateplenie budov školy a
náter strechy na novej budove,
rovnako sa stále pokračuje vo
výstavbe šatní k telocvični. V
čerstvo vymaľovaných triedach
pribudli nové lavice a zároveň
sa zvýšil počet tried zo 16 na 17.
V škole by ešte radi zrekonštruovali školský dvor, parkovisko,
plot na Štefánikovej 19, vymenili
elektroinštaláciu v zadnej budove a zrekonštruovali kotolňu.
Okrem toho budú obe školy
realizovať Deň otvorených dverí, školu v prírode, plavecký
a lyžiarsky výcvik, množstvo
zaujímavých exkurzií a výletov
a plánujú intenzívnu spoluprácu
so školami v partnerských mestách Spišskej Belej – nemeckom
Brucku a českom Vysokom
Mýte.
Vedeniam škôl, pedagogickým zborom a žiakom prajeme
úspešný štart do nového školského roka a už teraz sa tešíme
na všetky vaše úspechy.

On-line vzdelávanie o triedení odpadu
Správnych a zrozumiteľných informácií o triedení
odpadu nie je nikdy dosť.
Rôzne zaujímavosti o triedení
odpadu sa môžete dozvedieť
vďaka on-line vzdelávaniu s
názvom “Test ekologickej inteligencie”, ktorý je umiestnený
na stránke www.triedime.sk
(http://www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie). Ide o
projekt, ktorého jesenný cyklus
bude trvať 13 týždňov/epizód
a účelom je v rámci reklamnej
a propagačnej kampane zvýšiť
u širokej verejnosti povedomie
o triedení odpadu, recyklácii a
ochrane životného prostredia.
Test je určený všetkým – malým, veľkým… Ale najmä tým,
ktorí sa chcú dozvedieť viac o
správnom triedení odpadu.
On-line vzdelávanie bolo

spustené 11. septembra a končí 10. decembra 2017. Zapojiť
sa do vzdelávania a súťaže je
možné kedykoľvek počas trvania vzdelávacieho programu.
Výhercovia budú zverejnení
14. decembra po 14:00 hod. na
stránke www.triedime.sk.
Jesenný cyklus on-line vzdelávania prinesie trinásť epizód
o tom, ako netvoriť odpad, o
skládkovaní, recyklácii a triedení odpadu. Na konci každej
epizódy je krátky test na preverenie nadobudnutých znalostí.
Aby boli účastníci k štúdiu motivovaní, v rámci súťaže budú
žrebované aj zaujímavé vecné
ceny. Každý týždeň sa budú
spomedzi všetkých zapojených
účastníkov žrebovať traja, ktorí
dostanú populárny fidgetspinner. Po skončení jesenného

cyklu budú zo všetkých zúčastnených vyžrebovaní traja budúci vlastníci atraktívnych cien
– hlavných výhier: fotoaparátu
Instax, minidronu a Bluetooth
reproduktora.
Do súťaže sa účastník prihlási
jednoduchou on-line registráciou vyplnením krátkeho formulára. Každý pondelok počas 13
týždňov bude zverejnená téma,
ktorú si účastníci naštudujú a
následne zodpovedajú otázky,
ktoré s danou témou súvisia.
Hracie týždne/epizódy budú
odkrývané postupne. Priebeh
je skutočne časovo nenáročný
a zaujímavý pre rôzne vekové
kategórie. Do vzdelávania je
zároveň možné sa zapojiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania.
Pokiaľ sa účastník zapojí neskôr,
má možnosť naštudovať si ma-

teriály a zodpovedať otázky
všetkých predchádzajúcich epizód. Jednotlivé epizódy však
musia byť vyplnené v poradí, v
akom boli zverejnené. Za každú
správne zodpovedanú súťažnú
otázku bude súťažiacemu pripočítaný 1 hrací bod. Každému,
kto prejde všetkých 13 epizód a
správne zodpovie aspoň na 60
% otázok, bude vygenerovaný
certifikát potvrdzujúci úspešné
absolvovanie on-line vzdelávania. Všetky študijné materiály
budú spolu so správnymi odpoveďami opäť zverejnené až
na konci jesenného cyklu, po
dokončení všetkých hracích
týždňov/epizód. Všetci výhercovia – vyžrebovaní súťažiaci
– budú okrem vecných cien
odmenení aj edukačnými pomôckami o triedení odpadu.
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Výstavba nového chodníka na časti Novej ulice
Na Novej ulici (od č. 22 po
Kúpeľnú ulicu) v Spišskej Belej
pokračovali v septembri stavebné práce. Po položení nových
pozemných inžinierskych sietí
sa uskutočnila rekonštrukcia
chodníka pre peších, osadili sa
nové cestné a chodníkové obrubníky, následne sa položila betónová dlažba a upravili sa tzv.
zelené (trávnikové) pásy. Aj pri
úprave tohto verejného priestoru sa použilo technické riešenie
podobné ako na ul. 1. mája

– teda pred každým rodinným
domom sa podľa priestorových
a technických možností vytvorilo aspoň 1 parkovacie miesto
na zaparkovanie osobného auta
skrátením trávnikových pásov,
do ktorých sa doplnia nové
stromy (stromy sa osadia až na
jar budúceho roka). Súbežne s
týmito prácami sa osadia nové
stĺpy verejného osvetlenia. Stavebné práce realizuje Mestský
podnik Spišská Belá s.r.o. a mali
by trvať asi 1 mesiac.

Spišská Belá získala takmer 783 tis. EUR na prístavbu
materskej školy
Začiatkom tohto roka Mesto
Spišská Belá podalo projekt na
rozšírenie kapacity Materskej
školy na Mierovej ulici v Spišskej Belej v rámci operačného
programu IROP 2014 – 2020 zo
štrukturálnych fondov EÚ. Pred
niekoľkými dňami Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR zverejnilo zoznam
úspešných žiadateľov v rámci
výzvy na rozširovanie kapacity
materských škôl na Slovensku.
V rámci Prešovského kraja bolo
úspešných 32 projektov, z toho 25
bez výhrad a 7 s výhradou dopracovania projektu. Mesto Spišská
Belá je jedným z uvedených 25
žiadateľov a získalo nenávratný

finančný príspevok v požadovanej sume 782 958 EUR. Celkové
náklady projektu sú naplánované
na sumu 826 400 EUR a povinné 5
% spolufinancovanie z rozpočtu
mesta je vo výške cca 43 tis. EUR.
Skutočné náklady budú určené
až po uskutočnení verejného
obstarávania na zhotoviteľa tejto stavby.
V rámci tohto projektu mesto
plánuje uskutočniť prístavbu k
súčasnej budove na Mierovej ulici
č. 1. V novej prístavbe sa plánujú
vytvoriť 4 nové oddelenia súhrne
pre max. 84 detí. V rámci toho
zámeru sa počíta s presunom 2
tried z elokovaného pracoviska
Zimná 47 (momentálne 45 detí)

Lesníci súťažili v zaujímavých
disciplínach

Lesy mesta Spišská Belá
spoločne so Združením obecných lesov Slovenskej republiky
usporiadali v dňoch 13. a 14.
septembra v Monkovej doline
v Ždiari – 11. ročník letných
športových hier pre zamestnancov mestských a obecných lesov
v rámci Slovenskej republiky.
Za veľmi pekného slnečného
počasia sa akcie zúčastnilo 110
zamestnancov lesníckych organi-
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zácii. Svoje zručnosti si preverili
v disciplínach ako bol prekážkový beh, streľba zo vzduchovky,
nohejbal, mariáš a „kolíková“.
Okrem týchto aktivít si účastníci vypočuli krátke informácie
o mestských lesoch, pozreli si
zámoček kniežaťa Hohenloheho
a kostolík sv. Anny v Tatranskej
Javorine aj s pútavým výkladom.
Na druhý deň bola pre nich pripravená návšteva múzea goralskej kultúry spojená s goralskou
svadbou v Ždiarskom dome, ktorej sa stali aj priamymi aktérmi.
Na záver športových hier prezident Združenia obecných lesov
SR Ing. Milan Dolňan vyhlásil
výsledky jednotlivých disciplín
a poďakoval mestským lesom
Spišská Belá za výbornú organizáciu podujatia.
Ing. František PISARČÍK,
Lesy mesta Spišská Belá

do týchto nových priestorov a
zároveň sa vytvoria 2 nové triedy
z novoprijatých detí v počte cca
42 detí. V tejto novej prístavbe sa
plánuje zriadiť aj nová kuchyňa s
jedálňou a tiež veľká spoločenská

miestnosť pre celú škôlku. Začiatok výstavby sa predpokladá až
začiatkom leta 2018 (vzhľadom
na proces verejného obstarávania) a jej dokončenie do 1 roka
od začiatku výstavby.

Katalóg výrobcov regionálnych
produktov okresu Kežmarok
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok, zriadené v rámci realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok,
vydalo katalóg výrobcov regionálnych produktov okresu Kežmarok. Niektoré z uvedených produktov ste mohli nielen vidieť, ale aj
ochutnať na 15. Spišskom zemiakarskom jarmoku v Spišskej Belej v
sobotu 23. septembra, kde ich uvedené Centrum podpory ponúkalo
na svojom stánku. A táto prezentácia našich regionálnych produktov
spojená s ochutnávkou sa tešila obrovskému záujmu návštevníkov
jarmoku. Takže začnime podporovať miestnych (regionálnych) producentov. Katalóg nájdete na www.spisskabela.sk.

Oprava ohradového múra na
starom cintoríne pokračuje

V súčasnosti opätovne
prebiehajú stavebné práce na
oprave cintorínskeho múra na
starom cintoríne v Spišskej Belej.
Ide o opravu ďalšej časti ohradového múra z jeho vnútornej
časti – v tomto prípade v úseku
od hlavnej brány v smere štátnej

cesty. V rámci tohto múra sa nachádza aj niekoľko historických
portálov a hrobiek (niektoré sa z
nich tiež opravia spolu s týmto
múrom). Tieto práce financuje
mesto zo svojho rozpočtu a realizuje ich miestny živnostník zo
Spišskej Belej.

Spišskobeliansky spravodaj

Európsky týždeň športu
na ZŠ J. M. Petzvala
S heslom „ Rozhýbme to
spolu“ sme odštartovali Európsky týždeň športu, čím
sme sa aktívne zapojili do
celoeurópskej aktivity, ktorá je
iniciatívou Európskej komisie
na podporu športu a fyzickej
aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane je heslo
„#BeActive“, ktoré má nabádať
k pohybu, a to nielen počas
Európskeho týždňa športu, ale
po celý rok. Preto sme pohyb
preniesli nielen na športoviská
školy a na telesnú výchovu, ale
rozhýbali sme aj ostatné predmety, ako výtvarnú výchovu,
hudobnú výchovu, fyziku či

biológiu, ktoré sme si aktívne
užili na čerstvom vzduchu.
V telocvični sme usporiadali
florbalový maratón a v rámci
netradičných hodín telesnej
výchovy sme overili výdrž a
súťaživosť našich žiakov pri
kondičných cvičeniach s hudbou v súčasnosti tak obľúbeným crossfitom.
Výzva naštartovala aj žiakov,
ktorí celý týždeň prichádzali do
školy na bicykli, pešo či kolobežke alebo skejtborde. Podrobnejšie sa o tejto aktivite dočítate
na webe školy www.zspetzvalaspisskabela.edupage.org/
Mgr. Jaroslav Dobeš

Európsky deň jazykov
Dňa 26. septembra 2017
všetky vyučujúce cudzích jazykov využili príležitosť a prispôsobili aktivity na jednotlivých
hodinách anglického a nemeckého jazyka Európskemu dňu
jazykov. Na I. st. si žiaci spolu
s p. uč. Méreyovou vypočuli
pozdravy v rôznych jazykoch,
odlišnosti zvieracích zvukov
a zahrali si jazykové pexeso.
Tretiaci s p. uč. Michlíkovou sa
naučili počítať do 5 po taliansky,
francúzsky a rusky, zopakovali
si počítanie po česky a anglicky.
S p. uč. Urbanovou si skupiny
tretiakov vytvorili ZOO leporelá.
Žiaci 5. a 6. roč. s p. uč. Jendrichovskou vytvorili obrázkový slovník pozostávajúci z čísel,
ovocia, zeleniny a farieb. Ôsmaci
vytvorili pomocou vrchnákov
z plastových fliaš logo EDJ.
Siedmaci vypĺňali slepú
mapu na základe opisu krajiny

v angličtine, ktorý prečítala p.
uč. Česánková.
Na hodinách nemeckého
jazyka s p. uč. Dudášovou
a Tyborovou sa siedmaci pomocou textu piesne IN PAULE
PUHMANNS PADDELBOOT
naučili názvy európskych krajín,
ich hlavné mestá v nemeckom
jazyku a na základe refrénu pozdravy v siedmich európskych
jazykoch.
Osobitná pochvala patrí
žiačkám deviateho ročníka P.
Halčinovej, S. Šimkulákovej a G.
Ulbrichovej zavýrobu plagátu
s nápisom AUSBRUCH DES 1.
WELTFRIEDENS (VYPUKNUTIE 1. SVETOVÉHO MIERU).
Deviataci sa naučili pieseň Mier
navždy (Friedenallezeit), ktorej
hlavnou myšlienkou je zmysel
komunikácie a spojenie sveta
v mieri.
Mgr. Tyborová a vyuč.
CJ, ZŠ J. M. Petzvala

Spoločenská kronika
V AUGUSTE 2017
• narodili sa: Bandžuch Marek, Fudalyová Sofia, Justová
Ema, Kačmarčíková Emma, Kovalčík Dominik, Králik Milan,
Krempaská Emma.
• navždy nás opustili: Albín Gallik vo veku 58 rokov.
• životného jubilea sa dožili: Mária Modlová – 93 rokov,
Štefan Ištocy – 92 rokov, Petronela Kováčová – 91 rokov, Mária
Stempáková – 91 rokov, Anna Laufiková – 85 rokov, Štefan Hohol
– 75 rokov, Ľudmila Kalafutová– 75 rokov, Marián Kovalčík – 75
rokov, Eduard Krempaský – 75 rokov, Zita Teltschová – 75 rokov,
Dušan Adamjak – 70 rokov, Elena Belončáková – 70 rokov, Eva
Gaľavská – 70 rokov, Ľudovít Hangurbadžo – 70 rokov, Ružena
Lešundáková – 70 rokov, Michal Pliško – 70 rokov.
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Dočasná zmena vo vedení ZUŠ
Primátor mesta Spišská Belá
vymenoval za novú riaditeľku
Základnej umeleckej školy
v Spišskej Belej Mgr. Janette
Kubalovú s účinnosťou od 14.
9. 2017. Ide však len o dočasnú
zmenu. Uvedená pedagogička
výtvarného odboru tejto školy

bola vymenovaná na výkon
funkcie riaditeľky školy na
návrh doterajšej riaditeľky na
dobu určitú – počas trvania materskej, prípadnej aj rodičovskej
dovolenky doterajšej riaditeľky
školy Mgr. Zuzany Kosturko
(Pavličkovej).

Voľby do VÚC
4. november 2017
V sobotu 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov
vyšších územných celkov – tzv. krajské voľby. To znamená, že aj
v Prešovskom kraji budeme voliť predsedu kraja a poslancom
zastupiteľstva Prešovského kraja. Toto zastupiteľstvo bude mať
opätovne 62 poslancov, pričom poslanci sa volia za každý okres.
V Prešovskom kraji je 13 okresov a počet poslancov pre každý
okres je určený počtom obyvateľov daného okresu. V okrese
Kežmarok sa bude voliť (tak ako doposiaľ) 5 poslancov. Pre tieto
nadchádzajúce voľby nastala jedna zásadná zmena: predsedu a
poslancov si budeme voliť len pre toto volebné obdobie na dobu
5 rokov oproti štandardným 4 rokom (z dôvodu zjednotenie
termínu volieb do VÚC s komunálnymi voľbami v roku 2022).
Viac informácii o voľbách nájdete na: www.minv.sk/?volby-vuc
Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva PSK
za okres Kežmarok (volia sa 5 poslanci):
Nezávislí kandidáti: Štefan Bieľak, Peter Duda, Jana Majorová Garstková, Ladislav Oravec, Matúš Polák, Pavol Slovík,
Vladimír Škára, Andrej Zreľák
SOĽ: Marián Litvin.
Smer-SD: Štefan Džurný, Ján Ferenčák, Jozef Marhefka, Marta
Sabolová, Juraj Šedlár.
KSS: Miroslav Čauder.
Šanca: Agnesa Kišková.
ĽS NS: Milan Glevaňák, Viktor Gurčík, Pavol Hurčala, Milan
Mazurek, Ján Pastuszek
Neuvedená strana: Štefan Kiška.
SZ: Radomír Beller
SNS: Peter Bendík, Vojtech Bodnár, Rudolf Hangurbadžo,
Ľubomír Lauf, Dagmar Mathiová
KDH-SAS-OĽANO-NOVA: Bohumil Bohunický, Michal Gallik, Jozef Grivalský,
Ján Hencel, Pavel Hudáček
Demokratická strana: Štefan Kišš, Jozef Krok, Vladimír Matfiak, Jaroslav
Vaľo.
NP: Rastislav Duduš
Most-Híd: Peter Štefaňák
Kandidáti na predsedu Prešovského samosprávneho kraja:
Andrej Gmitter (Bardejov)
Pavol Gašper (Poprad)
Eduard Markovič (Poprad)
Ján Garaj (Prešov)
Jozef Mihalčin (Vranov n. Topľou)
František Oľha (Prešov)
Milan Šteiner (Prešov)
Peter Chudík (Záborské)
František Bednár (Poprad)
Miroslav Škvarek (Svit)
Milan Majerský (Levoča)

nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
ŠANCA
STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA
SMER – sociálna demokracia
Nezávislosť a Jednota
Slovenská národná strana
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jozef Šváč (Prešov) NOVÝ PARLAMENT
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Spomienka na nášho rodáka rímskokatolíckeho kňaza Štefana
Vaverčáka (1900 – 1976)
Dňa 31. marca 2012 sa v Liptovskej Osade uskutočnila akcia
s názvom Rekonštrukcia bojov,
záchrana a oslobodenie obce
z marca 1945, kde dôležitú úlohu v tom čase zohral kňaz Štefan
Vaverčák. Miestne ochotnícke
divadlo zdramatizovalo tieto
udalosti a vyvrcholením bolo
odhalenie pamätnej tabule
vďačných občanov svojmu
kňazovi.
V kronike Farnosti sv. Jána
Krstiteľa v Liptovskej osade
sa o ňom píše: „Po svojom pôsobení v Spišskom Podhradí,
Ľubici a Levoči (1926 - 1932)
bol po dobu 14 rokov súčasťou,
vedúcou osobnosťou a v rokoch
vojny aj ochrancom a zástancom
našej obce pred vypálením a likvidovaním našich občanov Nemcami. Potom pôsobil vo svojej
rodnej obci v Spišskej Belej ako
farár (1946 - 1951), kde ho zaistili
a odsúdili do žalára. Po prepustení pracoval od roku 1954 ako
úradník u lesov v Nálepkove
a v rokoch 1957 - 1973 ako duchovný v Spišskom Podhradí
a vo Vyšnom Slavkove, odkiaľ
odišiel do dôchodku a tam sa
aj po krátkom pobyte v Spišskej Belej vrátil. Tam aj zomrel
15. 3. 1976. Jeho pozostatky boli
prevezené do Spišskej Belej,
kde je pochovaný.“ Na osobnosť Štefana Vaverčáka si takto
spomína Viktória Kalafutová-Slobodníková: „Celá rodina
si s láskou a úctou znova pripomenula nášho dobrého uja
– kňaza Štefana Vaverčáka Môj
synovec s rodinou sa zastavil
v Liptovskej Osade. Zašiel na
osadské námestie tvorené kostolom, farou a školou a všimol
si, že na múre kostolnej veže je
pripevnená tabuľa na pamiatku
bezúhonného, statočného kňaza
vdp. Štefana Vaverčáka. Roky
obetavo slúžil svojim osadským
veriacim a pevne, nebojácne stál
pri nich aj v najťažších chvíľach
– v posledných mesiacoch
Druhej svetovej vojny. V tých
rokoch som žila s mojou dospelou sestrou Annou, gazdinou na
ujovej osadskej fare. Tu sa zastavovali partizáni, vojaci slovenskej armády aj nemeckí vojaci.
A práve posledne menovaní
v marci 1945 pripravili Osaďanom tragické chvíle. Osadskí
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• V depozitároch SNG sa nachádza tento portrét, ktorý bol evidovaný pod
názvom Portrét neznámeho muža. Mária Šelepová, riaditeľka Kaštieľa
Strážky, zistila vďaka pátraní po fotografiách Štefana Vaverčáka vo farnosti
vo Veľkom Slavkove, že tento portrét od Margity Czobelovej je podobizeň
vdp. Štefana Vaverčáka.

muži bojovali v Slovenskom
národnom povstaní, osadské
rodiny pomáhali partizánom
v okolitých horách so zásobovaním, v prípade potreby ich
liečili, zatajili, ukryli... A za
to ich po potlačení SNP stihla
krutá pomsta. Na tú marcovú
noc sa dobre pamätám: naokolo
horeli drevenice, nemecké komandu vyhnalo ženy a deti na
most ponad lužňanský potok,
chlapov zhromaždili a chystali sa ich postrieľať. Uja ako
kňaza odbojnej partizánskej
obce Nemci odviedli na lesnú
správu, kde ho vypočúvali
a týrali, ale nezlomili. Obhájil
a zachránil svojich farníkov.

Roku 1946 sa vdp. Štefan Vaverčák stal farárom vo svojom
rodisku – Spišskej Belej. A tu ho
ako v tom čase stovky ďalších
slovenských kňazov roku 1951
odviedli z fary a takmer štyri
roky väznili. Okrem iných aj
v ilavskej väznici, kde sme ho
so sestrou Margitou boli navštíviť. Roku 1955 uja podmienečne prepustili, ale naďalej ostal
trestancom: nesmel sa usadiť
v Spišskej Belej, odmietali ho
zamestnať, zakazovali mu slúžiť
omšu. Až roku 1957 mu dovolili
vykonávať kňazské povolanie,
ale mimo jeho rodiska. Daromne po roku 1968 prišli za neho
orodovať zachránení Osaďania,
neskoro sa ho zastali niekoľkí
statoční Belančania. Oslabený,
chorý, vyčerpaný umrel roku
1976 vo svojej poslednej farnosti
– Vyšnom Slavkove. Pochovaný je v rodnej belanskej zemi,
v spoločnosti ostatných belanských kňazov má na cintoríne
dôstojný hrob. A na osadskej
kostolnej veži pamätnú tabuľu.
Takmer štyri roky som rástla pri
ujovi Vaverčákovi na osadskej
fare. Aj keď už pôsobil v Spišskej Belej, naďalej sa o mňa zaujímal, podporoval ma v túžbe
študovať. Pre mňa bol vdp. Štefan Vaverčák láskavým, trpezlivým a žičlivým ujom. A pre
svojich farníkov bezúhonným,
oddaným, obetavým kňazom.
Taký sa zachoval v mysliach
a srdciach všetkých, ktorí ho
poznali.“ Mária ŠELEPOVÁ,
praneter
vdp. Štefana Vaverčáka

Prijatie jubilantov
a novonarodených detí
Dňa 13. septembra 2017 prijal v dopoludňajších hodinách
primátor mesta Štefan Bieľak
jubilantov, ktorí sa dožili v
posledných troch mesiacoch
okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského
úradu sa na túto počesť zišlo 35
oslávencov. Každému z jubilantov osobitne zablahoželal k narodeninám a zároveň odovzdal
finančný dar a kyticu kvetov. Na
záver si všetci prítomní štrngli na
zdravie s čašou vína a spoločne
zaspievali s belianskou skupinou

Belan „Živio.“ Hneď popoludní
sa konal slávnostný obrad aj pre
23 najmladších občiankov mesta
Spišská Belá. Primátor odovzdal
rodičom novonarodených detí
finančný dar a kyticu kvetov.
Zároveň im poprial veľa zdravia, lásky a radostných chvíľ
strávených s ich ratolesťami. O
pekný program počas obradu
prijatia novonarodených detí sa
postarali najmladšie mažoretky z
Centra voľného času pod vedením Zuzany Knapíkovej, ako aj
žiačky zo ZŠ M. R. Štefánika.
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Zo života J. M. Petzvala
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Pred 210 rokmi sa v Spišskej Belej narodil svetoznámy vynálezca,
fyzik a matematik Jozef MaximiliaìnPetzval (6. januára 1807). Pri
tejto príležitosti vám počas celeìho roka 2017 prinášame prostredníctvom fotografií pohľad na jeho pútavý život a dielo. Viac o tejto
fascinujúcej osobnosti sa dozviete na stránkach Mesta Spišská Belá
www.spisskabela.sk alebo priamo v Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej
ì Belej.
Podobizeň Jozefa Maximiliána Petzvala bola publikovaná aj na
poštových známkach. Prvý krát to bolo v roku 1973 pri príležitosti
kongresu Europhot vo Viedni, kedy bola vydaná rakúska poštová
známka (v hodnote 2,5 Schill.) na ktorej je zobrazený Petzvalov
objektív. Druhá poštová známka bola uvedená dňa 6. 7. 1987 v Prahe,pri príležitosti 125. výročia založenia Jednoty československých
matematikov a fyzikov.

Príďte aj vy vyskúšať naše pracie gély, aviváže a čistiace prostriedky pre celú domácnosť, ktoré obsahujú až

90% BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ
LÁTKY V PRÍRODE.
 je to výlučne TALIANSKY VÝROBOK (vyrábaný a balený v
Taliansku ).
nie je testovaný na zvieratách
spĺňa nariadenie HACCP (čo je vyššia kvalita pre reštaurácie,
hotely, školy, škôlky…)
má certifikát kvality na národnej aj medzinárodnej úrovni ISO
9001
Prineste si vlastnú fľašku a u nás ušetríte alebo si ju môžete zakúpiť
v našej predajni a my vám načapujeme len toľko koľko si prajete
a potrebujete. Sme cenovo dostupný pre každého.

Ponúkame aj Taliansku kozmetiku
Nájdete nás v Spišskej Belej na Hviezdoslavovej 11
sa
!
(oproti zvonici) PO - PIA od 09.00-17.00 h
íme vštevu
š
e
SOBOTU od 09.00-12.00 h T
á
n
šu
Facebook: Bio Bela
a Va

n

ZŠ J. M. Petzvala sa zúčastnila
graﬁckej súťaže vo Vysokom Mýte
Gymnázium vo Vysokom
Mýte, ktoré je medzičasom partnerskou školou ZŠ J. M. Petzvala, vyhlásilo spoločnú grafickú
súťaž žiakov základných škôl
na tému Prírodné živly, Nadprirodzené živly a Živly v nás. Naša
škola do súťaže poslala grafické

práce žiakov – Ľubomíra Gallika,
Dominiky Vilgovej, Diany Beskydovej z 8. C a Paulíny Halčinovej
z 9. B triedy. Práce Ľ. Gallika a P.
Halčinovej boli vystavené na spoločnej výstave. Žiaci boli pozvaní
na vernisáž a odmenení peknými
vecnými cenami.

• Pamätáte si príbeh Daniela Šmindáka zo Spišskej Belej, ktorý cestoval
bicyklom zo Spišskej Belej do španielskeho pútnického miesta Santiago de
Compostela? V rodine Šmindákovcov majú vytrvalosť, odhodlanie a vieru
zrejme v krvi... Tentokrát absolvoval túto púť aj Danielov brat Ľubomír,
nie však bicyklom ale pešo. Svoju radosť z úspešne zvládnutej púte opísal
aj takto: „SANTIAGO de Compostela! Bezmála 800 km, 28 dní chôdze,
čo je asi 1,2 milióna krokov, radosť, štastie, nervy, krik, bolesť, plač, všetky
možné emócie, nové priateľstvá, pokánie, modlitby, príbehy...o tom všetkom
bolo moje Camino! Nevládzem, nohy mám zničené, žalúdok naruby ale
som tu! Dorazil som! Ďakujem Bohu! Ďakujem vám všetkým čo ste mi
držali palce! Aj tým čo mi palce nedržali! Ďakujem hlavne mojej milovanej
manželke Ivanke za všetko!“ Beľania napísali ďalší inšpiratívny príbeh!
Sme na teba hrdí Ľubomír.
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• Prvá doložená písomná zmienka o Spišskej Belej v Donačnej listine uhorského kráľa Bela IV. pochádza z 30. septembra 1263. Za preukázané služby
daroval kráľ Belo IV. (1235 – 1270) svojmu spišskému servientovi Leonardovi istý les s časťou prázdnej zeme ležiacej pri potoku Thothpataka. Panovník
poveril zvolenského a spišského župana Detrika presným vymedzením hraníc tohto lesa a opustenej zeme. Detrik v úvode metačnej listiny uviedol, že
les a zem, ktorú Belo IV. daroval Leonardovi, sa nachádza pri hranici mešťanov z Belej.

JESENNÉ
UPRATOVANIE
Mesto Spišská Belá informuje obyvateľov
mesta o plánovaných zberoch odpadu:

NEBEZPEČNÝ ODPAD
štvrtok 12. 10. 2017

mobilný zber nebezpečných odpadov v Sp. Belej (zber vozidlom po uliciach)
(odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory,
elektrospotrebiče a pod.)
Podmienky: včas ráno vyložiť pred dom takýto nebezpečný odpad

VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD

piatok 20. 10. 2017 a sobota 21. 10. 2017
zber objemného odpadu v Spišskej Belej na zaužívaných miestach
budú pristavené veľkoobjemové kontajnery
Podmienky: do kontajnerov nedávajte tzv. nebezpečný odpad
a tzv. zelený odpad (konáre zo stromov a kríkov a pod.)

Viac informácií získate na tel. čísle
052/468 05 24 a na www.spisskabela.sk
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ročných obdobiach
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úťaž

(pri príležitosti 210. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala)
Vyhlasovateľ súťaže:

Mesto Spišská Belá (mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá) v spolupráci
s Múzeom Jozefa Maximilána Petzvala v Spišskej Belej

Dôvod vyhlásenia súťaže: zozbieranie fotografií pre vydanie novej knihy Spišská Belá
vo fotografiách, (ktoré sa plánuje v roku 2018) s cieľom
zachytiť Spišskú Belú a život v nej v 4 rôznych
ročných obdobiach.
Témy fotografií:

Spišská Belá a život v nej (mesto a ľudia) v 4 ročných obdobiach – z rôznych pohľadov
– architektúra, príroda, kultúra, šport,
ľudia, a atď..

Súťaž bude mať 4 hodno ace (tema cké) kolá:
1. kolo – Spišská Belá v lete
2. kolo – Spišská Belá v jeseni
3. kolo – Spišská Belá v zime
4. kolo – Spišská Belá na jar
Do súťaže je možné zaslať farebné alebo čiernobiele fotografie. Jeden
súťažiaci môže do každého kola prihlásiť max. 10 fotografií.
Účastníci súťaže:

súťaž je otvorená - pre amatérskych ako aj
profesionálnych fotografov. Súťažiaci musí byť
starší ako 15 rokov a do súťaže môže súťažiaci
predložiť len svoju fotografiu, resp. fotografiu, ku ktorej
disponuje autorskými právami, resp. písomným súhlasom jej
autora

Vyhodnotenie a odmeny:
V každom kole sa ocení 5 najlepších fotografií a autorom týchto fotografií sa vypla finančná odmena:
za 1. miesto – 30 EUR, za 2. miesto – 25 EUR, za 3. miesto – 20 EUR,za 4. miesto – 15 EUR, za 5. miesto – 10 EUR.
V každom kole je možné udeliť osobitnú cenu primátora mesta – autorovi fotografie sa uhradí finančná odmena 20 EUR.
Termíny:
1. kolo – Spišská Belá v lete – zaslať fotografie do 15. 9. 2017 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 30. 9. 2017
2. kolo – Spišská Belá v jeseni – zaslať fotografie do 15. 12. 2017 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 31. 12. 2017
3. kolo – Spišská Belá v zime – zaslať fotografie do 15. 3. 2018 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 31. 3. 2018
4. kolo – Spišská Belá na jar – zaslať fotografie do 15. 6. 2018 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 30. 6. 2018
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie odmien sa uskutoční po každom kole v múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej.
Výsledky jednotlivých kôl budú zverejnené na webovej stránke mesta Spišská Belá.
Autorské práva:
Súťažiaci (autori fotografií) zapojením sa do tejto súťaže – zaslaním fotografie na nižšie uvedenú adresu súhlasia so
zverejnením ich fotografie a súhlasia s bezodplatným použi m ich fotografie v pripravovanej knihe o Spišskej Belej.
Odmenení autori zároveň súhlasia s neobmedzeným (opakovaným) bezodplatným použi m ich fotografie pre potreby
propagácie mesta.
Adresa pre doručenie fotografií:
Fotografie je potrebné zaslať mailom na adresu: marta.grivalska@spisskabela.sks uvedením mena súťažiaceho a jeho
mailového a telefonického kontaktu alebo osobne odovzdaním na USB kľúči v Regionálnom turistickom informačnom
centre (Petzvalova17, Spišská Belá) s uvedením mena súťažiaceho a jeho mailového a telefonického kontaktu.
V prípade otázok kontaktujte:
Mgr. Martu Grivalskú alebo Veroniku Ivančákovú (v Regionálnom turistickom informačnom centre)
tel.: 052/468 05 10.
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105 rokov od úmrtia spišskobelianskeho lekára, botanika,
zoológa, archeológa, paleontológa – Dr. Michala Greisigera
Dňa 10. septembra 2017
si pripomíname 105. výročie
úmrtia spišskobelianskeho lekára, botanika, zoológa, archeológa a paleontológa Dr. Michala
Greisigera (*1851 – †1912).
Otcom Michala Greisigera bol
roľník Michal a matkou Mária,
rod. Faixová, ktorí mali spolu 11
detí. S manželkou Helenou, rod.
Lerchovou (*18. 7. 1859 – †28. 10.
1940) mal 4 dcéry, z ktorých najznámejšou bola botanička Irma
Juliana (*16. 1. 1882 – †29. 6.
1947), vydatá Györfyová. Bola
prvou ženskou poslucháčkou
matematiky a prírodopisu na
univerzite v Cluji. Spolupracovala s manželom pri výskume
machorastov a rias, robila však
i vlastné výskumy, najmä vo
Vysokých Tatrách. Bola dobrou
znalkyňou tatranských očianok
Základné vzdelanie získal
v rodnej obci, stredoškolské
vzdelanie ukončil maturitou
26. júna 1872 na gymnáziu
v Kežmarku. Medicínu študoval na medicínsko-chirurgickej
jozefínskej akadémii – Josephinum vo Viedni. Po dvoch rokoch
štúdium prerušil (1874). Krátky
čas pôsobil ako vychovávateľ
v rodine Mariášiovcov. V štúdiu
pokračoval v Budapešti, kde bol
8. decembra 1877 promovaný na
doktora medicíny.
V roku 1878 sa usadil v Spiš-

skej Belej ako praktický lekár
a úradný lekár tabakovej továrne v Spišskej Belej. V roku 1883
sa stal hlavným mestským lekárom. Jeho zdravotnícky obvod
siahal od Popradu po Hniezdne,
cez Zamagurie, Ždiar a Javorinu
až do Poľska. Chudobných, najmä Rómov z Rakús a Krížovej
Vsi liečil zadarmo, ba prispieval im na lieky a stravu. Liečil
robotníkov z tabakovej továrne,
bol osobným lekárom kniežaťa
Hohenloheho, zemianskej rodiny Švábiovcov v Slovenskej Vsi
a Hrhovských (Görgeyovcov)
v Toporci. V rokoch 1886 – 1889
si postavil dom na vtedajšej Zimnej ulici na mieste zbúraných

starých domov č. 22 a 23.
Venoval sa hlavne zdravotníckej osvete, najmä
boju proti fajčeniu a alkoholizmu, komunálnej politike, prispel k vybudovaniu
kanalizácie v meste Spišská
Belá a rozvoju turistiky.
Zaoberal sa aj vlastivedným výskumom, skúmal
okolitú tatranskú prírodu.
Intenzívne sa venoval najmä botanike, faunistike,
archeológii (objavil napr.
lokalitu Burbrich východne od Veľkej Lomnice),
paleontológii a kultúrnej
histórii Spiša. Zakladal
herbáre, zriadil si pri svojom dome botanickú záhradu
s liečivými rastlinami, ktorú
využíval aj vo svojej lekárskej
praxi. Pozoroval život vtákov
a ich sťahovanie, správy zasielal do Ornitologického ústredia
v Budapešti. Všímal si život
vysokej zveri vo Vysokých Tatrách, skúmal ryby v prítokoch
Popradu a Dunajca a jaskynnú
faunu. Vlastnil bohatú zbierku
vtákov, chrobákov a motýľov
z tatranskej oblasti, archeologickú zbierku s nálezmi z doby
kamennej a bronzovej z Popradskej kotliny, paleontologickú
zbierku s nálezmi z Gánoviec.
Niektoré svoje zbierky venoval
Karpatskému múzeu v Poprade.

Archeologické zbierky odkúpilo
v roku 1951 od jeho dcéry Edity
Kežmarské múzeum. Výsledky
svojich pozorovaní publikoval
nielen v miestnej, ale i v zahraničnej tlači.
Bol zakladajúci členom
a funkcionárom Uhorského
karpatského spolku. Ešte pred
postavením Karpatského múzea
zhromažďoval exponáty do jednotlivých oddelení múzea a bol
zvolený za kustóda zoologického oddelenia. V roku 1887 urobil
v múzeu zoologickú expozíciu.
V parku okolo múzea spoločne
s Samuelom Weberom vysadil
tatranské alpínky a horské dreviny. Od roku 1881 bol členom
Rakúsko-uhorského ornitologického spolku s ústredím vo Viedni, kde jeho ornitologické správy
boli publikované v Tschusiho
ornitologických ročenkách (1882
– 1890), po vzniku Uhorského
ornitologického ústredia posielal svoje ornitologické správy do
Budapešti, kde boli od roku 1894
publikované v časopise Aquila.
Bol dlhoročným členom a predsedom Rybárskeho spolku
v Spišskej Belej.
Mesto Spišská Belá uviedlo
Dr. Michala Greisigera do Siene
osobností mesta dňa 19. januára
2014 pri príležitosti 750. výročia
prvej písomnej zmienky o meste
Spišská Belá.

Zriadenie školskej zóny na Moskovskej ulici
Od 5. septembra 2017 platí
už avizovaná zmena dopravy
aj na Moskovskej ulici. Pred
základnou školou sa zriadila
tzv. školská zóna. Cesta od ul.
1. mája popred základnú školu
až po Kúpeľnú ulicu a úsek Moskovskej ulice od školy smerom
k Renove patria do tzv. školskej
zóny. Podľa zákona v školskej
zóne:
1.) vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom
je povinný dbať na zvýšenú
ohľaduplnosť voči chodcom,
ktorých nesmie ohroziť. Ak je
to nevyhnutné, vodič je povinný
zastaviť vozidlo,
2.) v školskej zóne možno stáť,
ak tým nie je obmedzený pohyb
chodcov.
3.) v školskej zóne chodci smú
používať cestu v celej jej šírke,
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avšak zároveň chodci sú povinní
umožniť vozidlám jazdu.
Okrem školskej zóny sa
zároveň na ceste od ul. 1. mája
popred základnú školu až na
Kúpeľnú ulicu bola zriadená

jednosmerka. Cieľom tých
zmien je zvýšiť bezpečnosť detí
pred základnou školou na ceste,
kde sa v určitých časoch pohybuje veľké množstvo áut, pritom
samotná miestna cesta je úzka a

to spôsobuje množstvo dopravných kolízii, ak je využívaná
obojsmerne pri väčšom pohybe
žiakov školy. Takže všetci vodiči,
dajte si pozor na zmenu dopravy
v tejto lokalite.
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Na podujatí si môžete
vybrať rôzne dĺžky
tratí:
Minimaratón
Mestskú desiatku
Polmaratón
Nordic walking
GORAL RUN 2017
je bežecké podujatie
pre športových
fanatikov, deti a
rodičov.
Pripravené sú pre
Vás i doplnkové
sprievodné aktivity:
Detské súťaže;
Merania a určenie
hodnoty funkčnosti
organizmu;
Tanečné a športové
vystúpenia;
Ochutnávky pochutín
goralskej zabíjačky.

Program podujatia
8.00 -10.00 h Prezentácia (Salaš Goral)
10.30 h Slávnostné otvorenie pretekov
10.45 h Goralská rozcvička pred behom
11.00 h Štart – GORAL POLMARATÓN (BEH – 21 100 m)
11.00 h Štart – GORALSKÁ DESIATKA (BEH – 10 000 m)
11.00 h Štart – GORALSKÁ DESIATKA (NORDIC WALKING – 10 000 m)
11.05 h Štart – GORALSKÝ MINIMARATÓN (BEH 4 200 m)
11.10 h Štart – SENIOR TOUR (NORDIC WALKING chôdza 1 500 m)
12.00 h Tanečné vystúpenia – Folklórny súbor
12.30 h Detské súťaže + zábavná atletika
13.00 h Súťaž – Hod GORALSKYM KLOBUKOM, pokus o slovenský rekord
13.30 h Tanečné vystúpenia – Folklórny súbor
14.00 h Zabíjačkové hody- ochutnávky / Salaš Goral
14.30 h Vyhlásenie výsledkov hlavných kategórii
15.00 h TOMBOLA pre pretekárov a návštevníkov
15.15 h Odovzdávanie charitatívneho daru – OZ Kiwanis PP
15.30 h Tanečné vystúpenia – Folklórny súbor
Oﬁciálne ukončenie podujatia
Viac informácií na www.goralrun.sk
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Starostovia a primátori rokovali v Bachledovej doline
Dňa 29. septembra 2017 v
Ždiari (v Bachledovej doline) sa
na svojom pracovnom rokovaní
stretli členovia Regionálneho
združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v
Spišskej Belej. Na tomto stretnutí predseda združenia Štefan
Bieľak informoval o záveroch rokovania Rady ZMOS-u z 20.júla
a 21.-22.9.2017. Diskutovalo sa
o zvyšovaní platov učiteľov
od 1. septembra a zabezpečení
financovania tohto zvýšenia, o
príprave štátneho rozpočtu na
rok 2018 z pohľadu miest a obcí,
ako aj kolektívnom vyjednávaní

pre rok 2018. V pozornosti bola
aj problematika malých obcí
(ich potrieb a problémov), ako
aj postupné zavedenie systém
IOMO (vydávanie výpisov z
obchodného registri, či registra
trestov na matričných úradoch).
Zazneli aj informácie o povinnej
elektronickej komunikácii v mestách a obciach, či o aktuálnych
zmenách v legislatíve. Veľmi
dôležitou témou bol stav čerpania fondov EÚ v podmienkach
miest a obcí a najmä problémy
s neoprávnenými výdavkami
na DPH a s vyhodnocovaním
projektov obcí v rámci Progra-

mu rozvoja vidieka. Prítomní
vzali na vedomie aj informáciu,
že novým generálnym riaditeľom Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti a.s. Poprad sa od
1.9.2017 stal Ing. Peter Ďuroška
(doterajší výrobno-technický
riaditeľ vodární).
Po skončení rokovania sa
starostovia zúčastnili otvorenia
nového „Chodníka v korunách
stromov“ v Bachledovej doline
na hrebeni Spišskej Magury,
ktorý sa nachádza až 24 m
nad zemou a je zakončený 32
metrov vysokou vyhliadkovou
vežou. Tento 1234 metrov dlhý

chodník je v celej svojej dĺžke
bezbariérový vrátane veže a
prispôsobený prechádzke s kočiarmi či vozičkárom. Samotná
veža je na vrchole ukončená
adrenalínovou trampolínou
a 67 metrov dlhým suchým
tobogánom. Naskytne sa vám
dychvyrážajúci výhľad na Belianske Tatry, Pieniny a malebné
Zamagurie. Úžasný nástroj pre
podporu cestovného ruchu v našom regióne, ktorý určite priláka
desaťtisíce turistov a stane sa
novým lákadlom pre všetkých.
Viac informácii na www.chodnikkorunamistromov.sk

Bezpečnejšia Spišská Belá aj vďaka Faceclubu
Face Club zrealizoval pod
záštitou občianskeho združenia
Expression v rámci grantového
projektu „Bezpečne v komunite, bezpečne doma“, niekoľko
menších projektov na zvýšenie
bezpečnosti v rámci mesta Spišská Belá.
Prvou časťou projektu boli
Živé knižnice, kde sa siedmaci,
ôsmaci a deviataci oboch základných škôl v Spišskej Belej
zúčastnili stretnutí, ktorých
cieľom bolo vtiahnuť mladých
ľudí do diania v našom meste.
Stretli sa s profesionálmi z
oboru bezpečnosti, konkrétne
s hasičmi, záchranármi a policajtmi. Úlohou žiakov bolo
následne vytvoriť kreatívne
projekty smerujúce k zvýšeniu
bezpečnosti. Najlepších päť bolo
dokonca finančne podporených
a aj zrealizovaných.
V rámci tohto projektu sa zrealizovali nasledovné projekty:
– Knižné búdky spojené

s poštou v núdzi
– Vzdelávaco-informačná
tabuľa s ukážkami konkrétnych
druhov odpadov a uvedenou
dobou ich rozkladu v prírode
– Zvýraznenie prechodov pre
chodcov v okolí škôl
– Bezpečnostné piktogramy umiestnené na cyklochodníku
– Reflexné zvýraznenie stromov na komunikáciách mimo

mesta s vysokým rizikom
nehôd.
Hlavným cieľom týchto mini
projektov je zvýšiť bezpečnosť v
našom meste, no zároveň majú
estetickú, kultúrnu či vzdelávaciu funkciu. Poďakovanie
patrí všetkým zainteresovaným
žiakom za ich nápady a prácu na
projektoch, ako aj obom základným školám za ich ústretový prístup k projektu. V neposlednom

rade patrí poďakovanie za spoluprácu Miroslave Wožniakovej
z Mestskej Polície v Spišskej
Belej, Marošovi Vaverčákovi,
predsedovi DHZ Spišská Belá
a Ľubomírovi Husárovi zo Záchrannej služby Falck.
Projekt podporila poisťovňa
KOOPERATIVA a Nadácia pre
deti Slovenska z grantového
programu Bezpečne v komunite,
bezpečne doma za rok 2016.

Pietna spomienka na SNP
V utorok 5. septembra 2017
sme si v Spišskej Belej pripomenuli pietnou spomienkou 73.
výročie Slovenského národného
povstania (oficiálne pripadá na
Slovensku táto spomienka na 29.
august), ktorej organizátormi
boli Mesto Spišská Belá a miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Spišskej Belej (SZPB).
Aj za účasti žiakov vyšších

ročníkov z oboch základných
škôl v meste, pre ktorých mala
táto spomienka najmä edukačný
charakter, sa pri tejto príležitosti
konal pietny akt kladenia vencov
najprv pri pamätnej tabuli venovanej padlým počas 2. svetovej
vojny, ktorá je osadená na budove mestského úradu. Následne sa
sprievod presunul k pamätníku
obetí 2. sv. vojny – k soche Partizána v parku pri evanjelickom

kostole, kde si prítomní v úvode
vypočuli hymnu Slovenskej republiky. Všetkým zúčastneným
sa prihovoril primátor mesta
Štefan Bieľak, ktorý vo svojom
neformálnom príhovore priblížil najmä žiakom význam tejto
pre slovenské dejiny dôležitej
udalosti a tiež ako súvisí s našim
mestom. Okrem iného povedal,
že: „Tieto miesta by mali byť pre
(Pokračovanie na 17. strane)

Kežmarské gymnázium tretie najlepšie v Prešovskom kraji
V uplynulých dňoch inštitút
INEKO vyhodnotil najlepšie
školy na Slovensku. Kežmarské
gymnázium sa svojimi výsledkami aj v tomto roku posunulo
a obsadilo medzi 30 hodnotenými gymnáziami v Prešovskom
samosprávnom kraji 3. miesto
a opäť patrí do kategórie škôl
s výbornými výsledkami žiakov.
Projekt hodnotenia škôl vznikol
v roku 2012 a týka sa všetkých
slovenských škôl bez ohľadu
na zriaďovateľa. Aby bolo hodnotenie škôl čo najpresnejšie,
hodnotí sa niekoľko desiatok
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merateľných objektívnych ukazovateľov. Pri stredných školách
majú na výsledné hodnotenie
najväčší vplyv výsledky maturitných skúšok, uplatnenie
absolventov na trhu práce,
nezamestnanosť absolventov a
mimoriadne výsledky žiakov.
Kežmarskému gymnáziu toto
umiestnenie právom patrí. Je
to výsledok dlhodobej systematickej práce plne kvalifikovaného pedagogického zboru na
vyučovaní, ale aj mimo neho.
Žiaci sa pod vedením svojich
pedagógov úspešne zapájajú

do predmetových súťaží a každoročne reprezentujú školu na
krajských a celoštátnych kolách.
Našim žiakom ponúkame široké
spektrum aktivít, zapájame ich
do súťaží a projektov, aby sme
rozvíjali ich vedomosti, zručnosti a osobnostné kvality. Školský
časopis, ktorý tvoria žiaci pod
dohľadom skúsenej učiteľky, sa
už niekoľko rokov umiestňuje
v celoslovenských súťažiach na
popredných miestach. Systematická štvorročná príprava na
maturitnú skúšku podporená
individuálnou profiláciou žia-

kov v treťom a štvrtom ročníku
(najširšou ponukou voliteľných
predmetov) sa aj v minulom školskom roku prejavila výsledkami
maturantov. Všetky tieto faktory
a každodenná pedagogická práca
učiteľov kežmarského gymnázia
majú nemalý vplyv na kvalitu
školy, ktorá sa posudzuje podľa
uplatnenia študentov. Tí kežmarskí si nevolia tzv. „ľahké“ vysoké
školy, vyberajú si tie najlepšie na
Slovensku, v Čechách a sú na
nich úspešní.
Mgr. Daniela MIHÓKOVÁ,
riaditeľka
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Pietna spomienka na SNP

Mesto hľadá opatrovateľky

(Dokončenie zo 16. strany)
nás všetkých symbolom toho,
aby sa takéto udalosti už nikde
nezopakovali. Aby ľudia neriešili svoje problémy so zbraňou v
ruke – človek proti človeku. Pripomenutie si aj takejto udalosti,
akou je SNP, je upozornením na
to, že máme odmietať vojnu a
násilie ako nástroj na riešenie
spoločenských problémov…”.
So svojim príhovorom k SNP
sa prihovorila aj predsedníčka

miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Danka Lineková.
Následne bola pri soche Partizána položená kytica a zapálená
symbolická svieca. Na záver primátor pripomenul prítomným
žiakom ešte jedno iné pietne
miesto v našom meste, ktoré
symbolizuje udalosti 2. svetovej
vojny, a tým je hrob neznámeho
sovietskeho vojaka na mestskom
cintoríne.

Spišská Belá hľadá záujemcov
na pracovné pozície (do pracovného pomeru) – opatrovateľky na
opatrovanie obyvateľov mesta,
ktorým je schválená individuálna opatrovateľská služba (v byte
klienta), ktorú zo zákona zabezpečuje mesto (obec). Je potrebné
mať ukončené vyššie odborné
vzdelanie alebo úplné – stredné
– a nižšie stredné odborné vzde-

Od 1. septembra 2017 platí už
dlhšie avizovaná zmena dopravy
na Štefánikovej ulici. Ide o úsek
od základnej školy po most pri
„školskej družine“ (t. j. od č. 19
po č. 37), ale aj úsek od hasičskej
zbrojnice po základnú školu (čo
je časť Petzvalovej ulice). Na
oboch uvedených úsekoch cesty
je zavedená jednosmerná premávka (jednosmerka) v smere od
základnej školy ku školskej družine a tiež od hasičskej zbrojnice
po most (oproti základnej škole),
takže od základnej školy sa nemôže jazdiť smerom k hasičskej

zbrojnici. Cieľom tejto zmeny
je zabezpečenie parkovania pre
osobné autá na tejto ulici (pozdĺžne státie na ceste).
Ako už bolo zverejnené, obyvatelia bývajúci na Štefánikovej
ulici od č. 20 po č. 37 majú pred
svojim domom (pred vjazdom
– pred bránou) vyčlenené miesto,
kde nie je možné verejne parkovať, aby sa vlastníci domov mohli
dostať do svojich domov (tieto
miesta sú označené krížom na
ceste), a teda na týchto miestach
môžu parkovať tí, ktorí bývajú
v týchto domoch.

Mesto ukončilo realizáciu výmeny oplotenia na hokejovom
ihrisku na Tatranskej ulici (jej 1. etapu naplánovanú na tento rok).
Výmena tohto oplotenia bola nevyhnutná, nakoľko doterajšie oplotenie bolo v zlom technickom stave, umožňovalo neobmedzený vstup
do areálu ihriska a zároveň bolo nízke, čo spôsobovalo, že loptičky
z ihriska prechádzali na miestnu komunikáciu (poškodzovali
aj zaparkované autá a ohrozovali okoloidúce autá). Zároveň sa
loptičky dostávali do záhrad oproti stojacim rodinným domom a
teda uvedené oplotenie vzniklo aj na podnet obyvateľov tejto ulice.
Nové oplotenie je 80 metrov dlhé, 5 metrov vysoké – od zeme 2
metre vysoké kovové oplotenie a nad ním 3 metre vysoká ochranná
sieť. Zároveň sa osadila nová brána s menšou bránkou, aby sa areál
ihriska mohol každý večer uzamykať a tak zabrániť zdržiavaniu sa
skupinkám mladistvých v nočných hodinách, ktorí robili neporiadok
na tohto ihrisku. V budúcnosti mesto plánuje postupne vymeniť aj
ostatnú časť pôvodného oplotenia ihriska.

lanie s príslušným zameraním
alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovateľky v
rozsahu najmenej 220 hodín. V
prípade záujmu kontaktujte Ing.
Annu Mlakovú, kancelária č.1
na prízemí budovy mestského
úradu (odd. sociálnych vecí)
– tel. 052/468 05 18, mail: mlakova@spisskabela.sk, ktorá vám
poskytne viac informácii.

Nové oplotenie s ochrannou
Zmena dopravy na Štefánikovej ul. sieťou na hokejovom ihrisku

7.30 h - bezplatná
autobusová doprava
zo Spišskej Belej do
Tatranskej Kotliny z autobusovej zastávky
pri obchodnom dome
Jednota.
8.30 h - začiatok
turistického pochodu
Tatranská Kotlina
(sanatórium) - Chata
Plesnivec.
16.00 h - odchod
autobusu z Tatranskej
Kotliny do Sp. Belej.
Pietnou spomienkou si
uctíme obete Belianskych
Tatier a ich velikánov. Pre
účastníkov pochodu bude
zabezpečné občerstvenie
a možnosť bezplatného
merania krvného tlaku.
www.spisskabela.sk
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Prúdnička Cyrila Kováčika
Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá, Okresný výbor DPO
SR v Kežmarku a Mesto Spišská Belá boli organizátormi už 19.
ročníka hasičských pretekov detí „Prúdnička Cyrila Kováčika“,
ktoré sa uskutočnili v sobotu 9. septembra 2017 na námestí pred
mestským úradom. Súťaže sa zúčastnilo deväť chlapčenských družstiev a desať dievčenských. Mladí požiarnici súťažili v disciplínach
štafeta a útok.
KONEČNÉ VÝSLEDKY NA PRVÝCH TROCH MIESTACH:
Kategória chlapci:
1. miesto: DHZ Spišská Stará Ves I
2. miesto: DHZ Gerlachov
3. miesto: DHZ Podolínec I
Kategória dievčatá:
1. miesto: DHZ Holumnica I
2. miesto: DHZ N. Ľubovňa
3. miesto: DHZ Spišská Stará Ves I

Belianska 25-ka už pozná svojich víťazov
V nedeľu 3. septembra 2017
sa uskutočnil už 6. ročník cyklistického maratónu Belianska
25-tka, ktorý organizačne
pripravilo Mesto Spišská Belá
a Obec Ždiar. Trať dlhá 25 km
sa začínala v Spišskej Belej pri
Belianskom rybníku a pokračovala po cyklotrase do Tatranskej
Kotliny, následne po štátnej ceste
a pri lokalite Kardolína za Tatranskou Kotlinou sa trať odklonila
do lesa po lesných cestách, až

do Monkovej doliny v Ždiari
a odtiaľ to bolo už len kúsoček
do cieľa v lyžiarskom stredisku
Strednica (mimochodom jeden
z najnáročnejších častí maratónu,
kvôli jej prevýšeniu). Pretekárov
o 13.00 hod. odštartoval primátor
Spišskej Belej Štefan Bieľak, spolu
so starostom obce Ždiar Pavlom
Bekešom. Tento rok sa cyklomaratónu zúčastnilo 54 cyklistov
(v roku 2016 – 59 účastníkov)
a to nielen z nášho okolia ale

aj z iných kútov Slovenska. Aj
tento rok sa dosahovali výborné
časy, avšak rekord pretekov sa
nepodarilo prekonať (46 min.
0 sek.). Najlepší čas pretekov
dosiahol Ondrej Glajza (50
min. 45 s.) z kategórie „muži
od 15 – 45 rokov“ a medzi ženami Dominika Turocziová (57
min. 01 s.) z kategórie „ženy
od 15-30 rokov“. Najlepší traja
cyklisti z jednotlivých kategórií
dostali medaily a finančné od-

meny. Veľké poďakovanie patrí
všetkým súťažiacim, ktorí sa zúčastnili tohto maratónu a pevne
dúfame, že ich bude každým rokom viac a viac. Veď napokon,
Spišská Belá a cyklistika sú už
neodmysliteľne navzájom späté.
Viac na www.spisskabela.sk.
KONEČNÉ VÝSLEDKY
Kategória muži 15 – 30 rokov:
1. miesto – Ondrej Glajza
2. miesto – Ľubomír Valko
3. miesto – Tomáš Hrebik
Kategória muži 31 – 45 rokov:
1. miesto – Peter Kráľovský
2. miesto – Radoslav Ilenčík
3. miesto – Ján Šimkulák
Kategória muži nad 46 rokov:
1. miesto – Peter Benko
2. miesto – Ondrej Gadza
3. miesto – Rastislav Košo
Kategória ženy 15 – 30 rokov:
1. miesto – Dominika Turocziová
2. miesto – Natália Glajzová
3. miesto – Andrea Uličná
Kategória ženy 31 – 45 rokov:
1. miesto – Zuzana Grotkovská
2. miesto – Renáta Grešová
3. miesto – Dičová Katarína
Kategória ženy nad 46 rokov:
1. miesto – Bibiana Lizáková
2. miesto – Helena Hrivnáková
3. miesto – Eva Heribanová
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• Delegácia zo Spišskej Belej sa zúčastnila mestských slávností vo Vysokom Mýte.

• Začiatkom septembra sa uskutočnili tradičné cyklistické preteky Belianska 25.

• Mestský poľovnícky spolok Poľana v Spišskej Belej v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou v Spišskej Belej a Mestom Spišská Belá pripravili už
tradičnú Svätohubertskú slávnosť.





Harmonogram vývozu
triedeného odpadu





• Žiaci ZŠ J. M. Petzvala nás reprezentovali na grafickej súťaži
vo Vysokom Mýte.
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• Detská hasičská súťaž Prúdnička Cyrila Kováčika má úspešne za sebou 19. ročník.

• V Spišskej Belej sme si pripomenuli pietnou spomienkou 73. výročie
Slovenského národného povstania.

• Na piatom ročníku multižánrového festivalu Hysteri fest v Spišskej Belej
vystúpili slovenské i zahraničné kapely.

• V Bachledovej doline pribudla nová atrakcia pre turistov - Chodník
korunami stromov.

20

• 13. septembra prijal primátor Štefan Bieľak v obradnej sieni MsÚ belianskych jubilantov a novonarodené deti.

• Belianska U12 je po prvom turnaji HEL na 1. mieste

• V súčasnosti prebieha zateplenie budov ZŠ M. R. Štefánika. Budova
elokovaného pracoviska na Štefánikovej 39 je už zateplená.

