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SPIŠSKOBELIANSKYSPIŠSKOBELIANSKY
SPRAVODAJSPRAVODAJ

DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ SA OPÄŤ VYDARILI!

• Plné spišskobelianske námestie sa roztancovalo a rozospievalo 
pri vystúpeniach skupiny HEX, Lukáša Adamca a dua Emily & 
Justice.

• Popri pretekoch O pohár primátora sa zároveň uskutočnilo 1. kolo Okres-
nej hasičskej ligy, v ktorej zvíťazilo družstvo DHZ Sp. Belá. • Súboj o Spišskobeliansky kotlík vyhral tím Mladé pušky.
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DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ SA OPÄŤ VYDARILI!

• Dni mesta Spišská Belá sme odštartovali už tradične v športovom duchu a to Mestskými športovými firemnými 
hrami.

• Aj tento rok sa na námestí zišlo mnoho odvahy a vytrvalosti a to v podobe 
silovej súťaže Železný hasič.

• Počas sobotňajšieho programu vystúpila aj dychová hudba Belančanka, mažoretky CVČ, ľudová hudba Podtatranec so speváckou skupinou Belan a 
ľudová hudba Maličká muzička.

• Predstavila sa aj skupina Iskra, ktorá k nám pricestovala z Poľska ako súčasť delegácie nášho partnerského mesta Ožarow.

Viac 
fotografií na 

Facebookovej 
stránke 

mesta 
Mesto 

Spišská Belá
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Uplynulý víkend sa v Spiš-
skej Belej niesol opäť v duchu 
zábavy, ktorá je už tradične 
hlavnou ingredienciou každo-
ročných osláv Dní mesta Spišská 
Belá, ktoré sa konali 1. – 3. júna 
2018. A opäť sa aj vďaka vám 
všetkým jednoducho vydarili!

V piatok 1. júna otvorili pes-
trý trojdňový program podujatia 
už tradične Mestské športové 
firemné hry.

Pri príležitosti osláv 755. 
výročia prvej písomnej zmien-
ky o meste Spišská Belá sa 1. 
júna podvečer, uskutočnilo 
v mestskej kinosále slávnostné 
odovzdávanie Ceny mesta 
Spišská Belá a Ceny primátora 
mesta pre osobnosti Spišskej 
Belej, ktoré sa svojou činnosťou 
podieľajú, či podieľali na zvidi-
teľňovaní a rozvoji mesta.

Sobotňajší slávnostný deň 
otvorila súťaž vo varení gulá-

V sobotu 2. júna 2018 sa 
námestie pred mestským úra-
dom ponorilo do vôní gulášu, 
ktoré určite lákali široko ďaleko 
každého gurmána. V súboji o 
Spišskobeliansky kotlík si opäť 
zmerali svoje sily poniektorí no-
váčikovia i skúsené tímy, ktoré 
sa súťaže vo varení gulášu zú-
častňujú pravidelne každý rok 
počas Dní mesta Spišská Belá. 
Súťaž sa odštartovala dopo-
ludnia o 11.00 hod. a ukončená 
bola o 15. 00 hod., kedy sa už k 
finálnym kulinárskym jedlám 
dostala odborná porota. Poro-
ta hodnotila guláše týchto 23. 
družstiev: Kiki team Spišská 
Belá, Automotoklub Spišská 
Belá, Chovatelia Spišská Belá, 
MŠK Slavoj Spišská Belá, Kato-
lícka jednota Spišská Belá, Mesto 

DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ SA OPÄŤ VYDARILI!
šu o Spišskobeliansky kotlík, 
o ktorý sa pobilo až 23 družstiev. 
Odborná porota napokon rozho-
dla, že putovný kotlík patrí tímu 
Mladé pušky.

Zatiaľ čo na námestí sa všet-
ko nieslo v duchu uvoľnenej 
atmosféry, v mestskej kinosále 
to už bolo o niečo formálnejšie. 
Zamestnanci Lesov mesta Spiš-
ská Belá si totiž pripomenuli 
svoje 25-ročné jubileum a sláv-
nostne sa odovzdávali pamätné 
medaile.

Zatiaľ čo sa pozdĺž námestia 
súťažilo vo varení gulášu, na 
pódiu pred mestským úradom 
sa nám predstavila dychová 
hudba Belančanka pod ve-
dením Júliusa Zentka. Svoj 
talent predviedli aj mažoretky 
z Centra voľného času a náladu 
na námestí rozprúdila aj ľudo-
vá hudba Podtatranec spolu 
so speváckou skupinou Belan. 

Na pódiu sa odprezentovali 
aj deti z detského folklórneho 
súboru Dukátik pri MŠ Mie-
rová a ľudová hudba Maličká 
muzička. Premiérovo sa počas 
programu Dní mesta Spišská 
Belá predstavila aj tanečná 
a spevácka skupina Iskra, ktorá 
k nám pricestovala z Poľska ako 
súčasť delegácie nášho partner-
ského mesta Ožarow.

Aj tento rok sa na námestí ziš-
lo mnoho odvahy a vytrvalosti 
a to v podobe silovej súťaže Že-
lezný hasič.

Počas vystúpenia speváka 
Lukáša Adamca a jeho kapely 
sa už námestie pred mestským 
úradom začalo napĺňať rýchlym 
tempom. Predstavila sa nám aj 
stálica slovenskej hudobnej 
scény skupina HEX, ktorá roz-
tancovala celé námestie. Voľný 
centimeter štvorcový neostal 
prázdny ani počas vystúpe-

nia speváčky Emily a rape-
ra Justice a inak tomu nebolo 
ani počas večernej zábavy s DJ 
Marošom! Spišská Belá sa jedno-
ducho vie a chce baviť!

Nedeľňajší program otvo-
rili hasičské preteky druž-
stiev o Pohár primátora mesta 
a zároveň aj 1. kolo nového 
ročníka Okresnej hasičskej ligy 
Kežmarok, kde náš tím dobro-
voľných hasičov zvíťazil.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 

osláv Dni mesta Spišská Belá 
zúčastnili, či už ako diváci alebo 
ako tí, ktorí na nich prezentova-
li svoju spolkovú činnosť, čiže 
našim spišskobelianskym spol-
kom.  Ďakujeme všetkým účast-
níkom Súťaže vo varení gulášu 
i hasičských pretekov. Ďakujeme 
všetkým účinkujúcim vystupu-
júcim v kultúrnom programe! 
Jednoducho ĎAKUJEME vám 
všetkým, ste skvelí!

Spišskobeliansky kotlík poputoval tímu Mladé pušky

Spišská Belá, Rybári Spišská 
Belá, Dobrovoľný hasičský zbor 
Spišská Belá, Jaskyniari Spišská 
Belá, Angels Spišská Belá, MTB 
Bikers, Faceclub, GKT Team, 
MSP Poľana, p. Depta Spišská 
Belá, Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých + Klub seniorov 
Spišská Belá, FS Magurák Kež-
marok, Strelecký klub Strážky, 
Kotlebovci, Mladé pušky, Lesy 
mesta Spišská Belá, Balamuty 
Spišská Belá, Asociácia furma-
nov Slovenska.

Odborná porota napokon 
rozhodla, že najlepší guláš 
navaril tím Mladé pušky, ktorý 
si okrem putovného Spišskobe-
lianskeho kotlíka prevzal aj fi-
nančnú odmenu 70 eur. Druhé 
miesto obsadili minuloroční ví-
ťazi z tímu Angels, ktorí boli za 

svoj guláš odmenení 50 eurami 
a krásne tretie miesto a finanč-
nú odmenu 30 eur si odniesol 
novozaložený Strelecký klub 
Strážky. Výhercom gratulujeme 
a všetkým, ktorí sa postarali o 
túto príjemnú vôňu na námes-
tí Spišskej Belej ďakujeme za 

účasť. Tešíme sa na vás v ďalšom 
ročníku súťaže vo varení gulášu 
o putovný Spišskobeliansky kot-
lík! Zároveň ďakujeme všetkým 
spišskobelianskym spolkom, 
ktoré na námestí počas celého 
sobotného popoludnia prezen-
tovali svoju činnosť.

Vyhodnotenie Súťaže vo varení guľášu o Spišskobeliansky kotlík
Porota: 1. Marcin Majcher s manželkou, 2. Szatmári Jozef, 

3. Krempaský Jozef, 4. Zuzana Mintáľová

Družstvo

Body od 

porotcov 

spolu

1 Mladé pušky 34

2 Angels 33

3 Strelecký klub Strážky 32

4
Asociácia Furmanov Slovenska

Kiki Team
30

5 Kotlebovci 26

6 Slovenský zväz chovateľov Spišská Belá 25

7

MŠK Slavoj Spišská Belá Futbalový oddiel, FSS 

Magurák Kežmarok, Seniorčatá, Faceclub, 

Kamaráti

21

8 Jaskyniarska skupina Spišská Belá 19

9 Balamuty 18

10

AMK Spišská Belá, Katolícka Jednota 

Slovenska, Poslanci mesta Spišská Belá, GKT 

team, MO Slovenského  rybárskeho zväzu

17

11 DHZ Spišská Belá 16

12 MsP Poľana 14

13 MTBikers 12

M
ie

st
o
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Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk

V nedeľu 3. júna 2018 sa na 
námestí pred mestským úradom 
uskutočnili v rámci osláv Dní 
mesta Spišská Belá už po 28. 
krát Hasičské preteky o pohár 
primátora mesta Spišská Belá. 
Súťaž pripravil Dobrovoľný 
hasičský zbor Spišská Belá v 
spolupráci s mestom Spišská 
Belá. Hasičskej súťaže sa zúčast-
nilo 22 hasičských družstiev (14 
mužských a 8 ženských), ktoré 
súťažili sa v disciplíne požiarny 
útok. Popri týchto pretekoch 
sa zároveň uskutočnilo 1. kolo 
nového ročníka Okresnej ha-
sičskej ligy Kežmarok, ktorú 
organizuje Územná organizá-
cia DPO v Kežmarku a ktorú 

28. ročník hasičských pretekov pozná svojich víťazov

na pretekoch zastupoval jej 
predseda Peter Duda a Daniel 
Tomčák (delegát).

Zoznam zúčastnených DHZ: 
Ľubica, Holumnica, Podhorany, 
Rakúsy, Ekospol, Vojňany, Veľký 
Lipník, Spišská Stará Ves, Hun-
covce, Toporec, Spišské Hanu-
šovce, Vlkovce, Kežmarok, Spiš-
ská Belá a poľská Szczawnica

Prvé tri najlepšie družstvá 
v každej kategórii v súťaži 
O Pohár primátora mesta zís-
kali okrem pohárov aj finančné 
odmeny. Poďakovanie patrí 
spišskobelianskym hasičom za 
zorganizovanie týchto pretekov 
(teda ľuďom okolo predsedu 
DHZ Maroša Vaverčáka).

Muži
1. miesto – DHZ Spišská Belá

(15,43 s)
2. miesto – DHZ Žakovce (A)
3. miesto – DHZ Žakovce (B)

Ženy
1. miesto – DHZ Ľubica 2

(18.85 s)
2. miesto – DHZ Spišská Belá
3. miesto – DHZ Ľubica 1

1. KOLO 
OKRESNEJ 

HASIČSKEJ LIGY 
KEŽMAROK

Muži
1. miesto – DHZ Žakovce A

(14,02 s.)
2. miesto – DHZ Ekospol
3. miesto – DHZ Sp. Stará Ves

Ženy
1. miesto – DHZ Sp. Štvrtok 

(16.59 s.)
2. miesto – DHZ Huncovce
3. miesto – DHZ Vojňany

O POHÁR 
PRIMÁTORA MESTA 

SPIŠSKÁ BELÁ

Pri príležitosti osláv 755. 
výročia prvej písomnej zmienky 
o meste Spišská Belá sa 1. júna 
2018 uskutočnilo v mestskej 
kinosále slávnostné odovzdá-
vanie Ceny mesta Spišská Belá 
a Ceny primátora mesta pre 
osobnosti Spišskej Belej, ktoré 
sa svojou činnosťou podieľajú, 
či podieľali na zviditeľňovaní a 
rozvoji mesta. Pozvanie na túto 
slávnostnú udalosť prijali aj 
delegácie z partnerských miest 
Spišskej Belej – Szczawnicu 
(Poľsko) viedol primátor Gregorz 
Niezgoda, Ožarow (Poľsko) pri-
mátor Marcin Majcher a Vysoké 
Mýto (Česko) zástupca starostu 
Martin Krejza.

Slávnostný podvečer ceremo-
niálu otvorila hymna Slovenskej 
republiky a hudobné komorné 
zoskupenie La Speranza. Po 
úvodnom príhovore primátora 
mesta Štefana Bieľaka sa pristú-
pilo k udeľovaniu Ceny mesta 
Spišská Belá, ktorú odovzdával 
primátor mesta spolu so svojim 
zástupcom Jozefom Kunom. 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej 
Belej rozhodlo o udelení tohto 
ocenenia štyrom laureátom.

Prvým oceneným bol Július 
Dančo (in memoriam), dlhoročný 
učiteľ a riaditeľ základnej školy v 
Spišskej Belej, ako aj prvý správ-
ca Múzea Jozefa Maximiliána 
Petzvala. Za aktívnu niekoľko-
ročnú prácu ako predseda Ra-
šelinových závodov, predseda 
závodného výboru ROH, člen 
trestnoprávnej komisie pri Mest-

Ceny mesta Spišská Belá a Ceny primátora mesta boli 
slávnostne odovzdané

skom národnom výbore a posla-
nec Slovenskej národnej rady za 
okres Poprad, si toto ocenenie si 
z rúk primátora mesta prevzal aj 
Alojz Barabas. Tretím laureátom 
sa stal Mgr. Emil Gríllus, ktorý 
bol ocenený za celoživotnú pe-
dagogickú činnosť ako učiteľ a 
neskôr aj riaditeľ základnej ško-
ly na Moskovskej ulici. Prvýkrát 
bol Cenou mesta ocenený aj 
mestský spolok. Za Dobrovoľný 
hasičský zbor mesta Spišská Belá 
si za svoje 140-ročné pôsobenie 
v prospech mesta Spišská Belá, 
aj v mene všetkých svojich býva-
lých členov, prevzali Cenu mesta 
súčasní členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru.

Druhá polovica programu 
patrila odovzdávaniu Ceny 

primátora mesta Spišská Belá. 
Prvou ocenenou bola Mgr. 
Terézia Ferencková, ktorá 25 
rokov pracovala učiteľka v 
dnešnej Základnej škole Milana 
Rastislava Štefánika. Druhá cena 
primátora mesta bola odovzdaná 
do rúk Ing. Júliusa Daniša, kto-
rý dlhé roky pôsobil ako riaditeľ 
Výskumného a šľachtiteľského 
ústavu zemiakarského vo Veľ-
kej Lomnici, predseda Zväzu 
poľnohospodárskych družstiev, 
predseda Regionálnej poľno-
hospodárskej a potravinárskej 
komory v Poprade a je jedným 
zo zakladateľov Spišského ze-
miakarského jarmoku. Primátor 
mesta ocenil za svoju niekoľko-
ročnú a stále aktívnu prácu aj 
MUDr. Vieru Andiľovú, ktorá 

nastúpila do gynekologickej 
ambulancie v Spišskej Belej už 
pred viac ako 30 rokmi. Toto 
ocenenie bolo odovzdané aj Vý-
robnému družstvu JAVORINA, 
ktoré na trhu pôsobí už vyše 70 
rokov a sústreďuje sa na výrobu 
nábytku z dubového a orechové-
ho masívneho dreva s prírodnou 
povrchovou úpravou.

Všetci laureáti si okrem sa-
motného ocenenia, prevzali aj 
kyticu kvetov a finančnú odme-
nu. Záver programu patril opä-
tovne hudobnému zoskupeniu 
La Speranza.

Viac informácii o celoživotnom 
diele ocenených Cenou mesta Spiš-
ská Belá a Cenou primátora mesta 
si môžete prečítať na stránkach 
www.spisskabela.sk.

Cena mesta Spišská Belá:
•  JÚLIUS DANČO (in memoriam) - dlhoročný učiteľ a riaditeľ základnej školy v Spišskej Belej, ako aj prvý 

správca Múzea Jozefa Maximiliána Petzvala. 
•  ALOJZ BARABAS - za aktívnu niekoľkoročnú prácu ako predseda Rašelinových závodov, predseda závodného 

výboru ROH, člen trestnoprávnej komisie pri Mestskom národnom výbore a poslanec Slovenskej národnej 
rady za okres Poprad

• Mgr. EMIL GRÍLLUS - za celoživotnú pedagogickú činnosť v ZŠ na Moskovskej ulici
• DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR - za 140-ročné pôsobenie v prospech mesta Spišská Belá

Cena primátora Spišská Belá:
• Mgr. TERÉZIA FERENCKOVÁ - za 25-ročnú pedagogickú činnosť v ZŠ M. R. Štefánika
•  Ing. JÚLIUS DANIŠ - za aktívnu prácu ako riaditeľ Výskumného a šľachtiteľského ústavu zemiakarského vo 

Veľkej Lomnici, predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev, predseda Regionálnej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory v Poprade a spoluzakladateľ Spišského zemiakarského jarmoku

•  MUDr. VIERA ANDIĽOVÁ - za viac ako 30-ročnú zdravotnú starostlivosť v gynekologickej ambulancii 
v Spišskej Belej 

•  Výrobné družstvo JAVORINA - za viac ako 70-ročnú pôsobnosť na trhu s výrobou nábytku z dubového 
a orechového masívneho dreva s prírodnou povrchovou úpravou.
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Tento rok si pripomíname 
25 rokov od vrátenia mestských 
lesov mestu Spišská Belá, ktoré 
boli po ich vrátení najprv spravo-
vané oddelením mestských lesov 
v rámci Mestského úradu Spišská 
Belá, neskôr príspevkovou orga-
nizáciou Lesy mesta Spišská Belá, 
následne obchodnou spoločnos-
ťou Mestský podnik Spišská Belá 
s. r. o., a v súčasnosti obchodnou 
spoločnosťou Lesy mesta Spišská 
Belá s. r. o.

Pri príležitosti každoročných 
osláv Dní mesta Spišská Belá 
usporiadali v sobotu 2. júna 
dopoludnia v mestskej kinosále 

Lesy mesta Spišská Belá oslávili svoje 25. výročie
zamestnanci Lesov mesta Spiš-
ská Belá aj sprievodný program 
v rámci 25. výročia svojho pôso-
benia. Slávnosť bola otvorená za 
zvuku lesných rohov v podaní 
lesničiarov pod vedením Ing. 
Júliusa Zentka. Prítomných hos-
tí vo svojom úvodnom príhovore 
pozdravil primátor mesta Spišská 
Belá JUDr. Štefan Bieľak. Za Lesy 
mesta Spišská Belá sa prihovorili 
aj prvý riaditeľ mestských lesov 
Ing. Ján Dudas, ako aj súčasný 
vedúci lesnej správy Ing. Franti-
šek Pisarčík. Históriu a súčasnosť 
mestských lesoch predstavili 
prítomným aj prostredníctvom 

dvoch videí s titulmi 100 rokov 
lesníctva 1918 - 2018 a 25 rokov 
mestských lesov 1993-2018.

V závere slávnosti boli sláv-
nostne odovzdané pamätné 
medaile bývalým i súčasným 
zamestnancom Lesov mesta 
Spišská Belá, ktoré si ocenení 
prevzali z rúk Štefana Bieľaka 
a Františka Pisarčíka. Ocenenie 
si prevzali Ing. Dudas Ján, Ing. 
Hukel Vojtech, Jozef Nemešany, 
Martin Čarnogurský, Marta Ši-
monová, Dušan Pitoňák, Peter 
Dragašek, Mária Galliková, Jozef 
Lihoň, Anna Háberová, Franti-
šek Halčin a Daniel Vida.

Odporúčame vám pozrieť si aj 
prezentáciu k 25. výročiu Lesov 
mesta Spišská Belá, ktorá je do-
stupná na www.spisskabela.sk.
Zároveň dávame do pozornosti 
aj novú publikáciu o Lesoch 
mesta Spišská Belá, ktorá bola 
vydaná vďaka podpore najmä 
mestskej spoločnosti Lesy 
Mesta Spišská Belá a Mesta 
Spišská Belá. Túto publikáciu 
je možné si zakúpiť za 8 EUR 
v mestskom infocentre (RTIC 
– Petzvalova 17).

Viac fotografií z podujatia Dni 
mesta Spišská Belá nájdete na: Face-
book Mesto Spišská Belá.

Aj tohtoročné oslavy Dní 
mesta Spišská Belá sme odštar-
tovali v športovom duchu a to 
Mestskými športovými firemný-
mi hrami, ktoré sa konali už po 
šiestykrát. 

1. júna 2018 sa strelo v 
priestoroch ZŠ J. M. Petzvala 
osem družstiev pozostávajú-
cich zo zamestnancov firiem a 
organizácii, ktoré sa nachádza-
jú v Spišskej Belej a jej okolí, 

Šieste Mestské fi remné športové hry
aby si zmerali svoje športové 
zdatnosti vo futbale a volejba-
le.  Týchto hier sa zúčastnili 
družstvá: CIMA SLOVAKIA 
s.r.o. Spišská Belá, POLÍCIA 
Spišská Belá (obvodné odde-
lenie PZ), Mesto Spišská Belá, 
HASIČI Spišská Belá, ŠKOLY 
Spišská Belá, TATRALIFT a. 
s. Kežmarok, JAVORINA v. d. 
Spišská Belá, Plastiflex s.r.o. 
Kežmarok.

Konečné umiestnenie:
Futbal: 1. miesto – CIMA 

SLOVAKIA Spišská Belá, 
2. miesto – PLASTIFLEX  Kež-
marok, 3. miesto – TATRALIFT  
Kežmarok

Volejbal: 1. miesto – JAVO-
RINA Spišská Belá, 2. miesto 
– PLASTIFLEX  Kežmarok, 3. 
miesto – POLÍCIA  Sp. Belá

Poďakovanie patrí všetkým 
zástupcom zúčastnených firiem 

a organizácii, ako aj ich nadria-
deným (resp. majiteľom firiem), 
ktorí ich uvoľnili z práce na túto 
zaujímavú akciu, ktorej cieľom 
je okrem aktívneho pohybu, 
aj stretnúť sa, spoznávať sa 
navzájom a zažiť veľa zábavy. 
Sme radi, že aj Mestské firemné 
športové hry sa pomaly zara-
ďujú medzi tradičné podujatia, 
ktoré organizuje mesto Spišská 
Belá.

Milí Beľania, chcel by som vám 
vysvetliť dôvody a okolnosti, prečo 
som sa rozhodol po zrelej a dôslednej 
úvahe nekandidovať v nasledujúcich 
komunálnych voľbách v novembri 
2018 na pozíciu primátora nášho 
mesta.

Po takmer 16 rokoch som dospel 
k definitívnemu rozhodnutiu, ktoré 
bolo veľmi ťažké, veľmi náročné. Ale 
musel som ho urobiť napriek tomu, 
že vnímam dostatočnú podporu pre 
aj pre nasledujúce voľby.  Aj keď dô-
vodov, prečo som sa takto rozhodol, 
som si v posledných dňoch už vypo-
čul veľa, existuje len jeden jediný 
dôvod: ja a moja rodina potre-
bujeme zmenu. Spôsob, akým som 
vykonával a stále ešte vykonávam 
túto funkciu a ako som pre ňu žil, 
sa nedá takto dlhodobo vykonávať.  
Ja som si uvedomil, že neviem túto 
prácu vykonávať inak, ako ju dnes 
vykonávam (7 dní v týždni nielen 
počas dňa, či v nočných hodinách). 
A to znamená, že táto služba je pre 
mňa osobne veľmi vyčerpávajúca 
a vnútorne cítim, že osobne potre-
bujem zmenu. Ja túto prácu neviem 
vykonávať inak a venovať jej menej 
času, resp. niečo vypustiť. Tí , ktorí 

Vyjadrenie primátora mesta ku komunálnym voľbám 2018
ma trochu bližšie osobne poznajú, 
viac ako len primátora mesta, vedia 
aký som,  vedia aj to, ako som mnohé 
veci v našom meste prežívam a ako 
som ich znášam. Niektorí ste určite 
v živote prežili podobné situácie, 
kedy ste „na životnej križovatke“ 
a musíte sa rozhodnúť kam ďalej. 
Pozícia primátora mesta je rok čo 
rok náročnejšia, vyžaduje si viac 
a viac času a energie, aj keď sa to 
navonok nezdá a z pohľadu občana 
to môže byť vnímané inak.     

Zároveň rovnako cítim, že sa 
osobne potrebujem posunúť ďalej. 
Príliš veľa času som venoval a stále 
venujem riešeniu každodenných 
problémov a starostí nášho mesta 
a jeho občanov.  Cítim, že  sa potre-
bujem od nich posunúť ďalej – od 
každodennej operatívnosti viac k 
víziám (ako tomu je doposiaľ) a viac 
k odbornejším témam a teda posunúť 
sa ďalej (z profesijnej stránky to po-
trebujem urobiť  v čase, kedy sa ešte 
dokážem uplatniť inde).  

Rozhodnutie nekandidovať za 
primátora mesta som urobil v čase 
takmer 5 mesiacov pred voľbami, 
kedy je ešte dosť času na nájdenie 
vhodného, či vhodných kandidátov 

na primátora mesta (okrem tých, kto-
rí už ohlásili svoju kandidatúru). 

Vzhľadom na šíriace sa „rôzne 
informácie“ v našom meste o tomto 
mojom rozhodnutí, vás chcem ubez-
pečiť, že jediným človekom, s ktorým 
som svoje rozhodnutie vopred kon-
zultoval, bola moja manželka, ktorej 
ďakujem za trpezlivosť, ktorú počas 
takmer 16 rokov v tejto funkcii so 
mnou mala a ako to všetko, čo bolo 
okolo mňa, prežívala a znášala. 
Všetkým ostatným som toto rozhod-
nutie už len oznámil (niekomu osob-
ne a niekomu až dnes). A vzhľadom 
na šíriace sa dôvody, prečo som sa 
takto rozhodol, vám chcem oznámiť, 
že som nedostal žiadne lukratívnejšie 
pracovné ponuky, ktoré by boli týmto 
dôvodom. Ani žiadne iné dôvody ne-
existujú (o ktorých sa hovorí a sú len 
výmyslom ľudí, ktorí ich šíria). Exis-
tuje len jediný dôvod, ktorý som už 
vyššie uviedol. Samozrejme, že mám 
predstavu, čo by som chcel do budúc-
na robiť. Mám niekoľko vízií, ktoré 
by som chcel zrealizovať, ale to bude 
aktuálne až po voľbách a dovtedy sa 
však naplno budem venovať práci 
primátora (tak ako doposiaľ).  

Som pripravený nášmu mestu 

pomôcť, ak to bude možné a ak 
o moju pomoc bude záujem aj po 
komunálnych voľbách. Rád na 
začiatku odovzdám novému pri-
mátorovi svoje skúsenosti, odborné 
znalosti, kontakty, ako aj informá-
cie o pripravených či rozbehnutých 
projektoch mesta, aby začiatok pre 
budúceho nového primátora bol 
ľahší a čo najviac plynulý, nakoľko 
príde do „rozbehnutého vlaku“. Bude 
to len na novom primátorovi, či túto 
ponuku využije. 

Do nástupu nového primátora 
je ešte necelých 6 mesiacov, takže 
dovtedy budeme všetci (primátor 
aj mestský úrad) naplno pracovať, 
robiť to, čo naše mesto potrebuje, 
realizovať rozbehnuté projekty 
a pripravovať nové projekty 
a reagovať na nové výzvy, takže 
budeme v maximálnom nasadení 
ako doposiaľ až do decembra. Však 
v posledných komunálnych voľbách 
v roku 2014 som sa zaviazal, že bu-
dem najbližšie 4 roky slúžiť vám 
a nášmu mestu a svoj sľub chcem 
naplno dodržať. Ďakujem, že ma 
dokážete pochopiť.  

S úctou Štefan Bieľak, 
primátor nášho mesta
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Štúdia Centra sociálnych služieb v Spišskej Belej
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Už na základe skoršieho 
zámeru a následne aj rozhod-
nutia mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Belej sa mesto rozho-
dlo pripraviť projekt zriadenia 
Centra sociálnych služieb 
v Strážkach, ktoré nahradí sú-
časné Zariadenie opatrovateľ-
skej služby (ZOS) na Poprad-
skej ulici, ktoré sa nachádza 
v mestskej časti Strážky.

Mesto ako zriaďovateľ 
súčasného ZOS sa dlhodobo 
snaží vyriešiť jeho budúcnosť 
a ďalšie prevádzkovanie. Sú-
časné zariadenie je ekonomicky 
náročné a zároveň už v kapacit-
ne a technicky nevyhovujúcich 
priestoroch. Prevádzka zaria-
denia je ekonomicky náročná 
z dvoch dôvodov:  pre nízky 
počet klientov (10) sú vysoké 
personálne a režijné náklady 
a zároveň pre zlý technický 
stav budovy, kde je potrebná 
rekonštrukcia celého objektu, 
respektíve jeho prestavba.

Mesto prichádza s riešením, 
ktorým je zriadiť Centrum soci-

Mesto pripravuje Centrum sociálnych služieb v Strážkach

álnych služieb v Strážkach, kto-
rého zriaďovateľom bude mesto 
a bude poskytovať viaceré 
sociálne služby. Snahou štátu 
je, aby sa pobytové sociálne 
služby poskytovali najviac pre 
12 klientov v jednom objekte. 
Zámer mesta predpokladá vý-
stavbu 3 nových objektov:

Objekt č. 1:  Hlavná budova 
so Zariadením opatrovateľskej 
služby s počtom 12 klientov

Objekt č. 2:  Zariadenie 
pre seniorov – s počtom 12 
klientov

Objekt č. 3 : Zariadenie pre 
seniorov – s počtom 12 klientov  
(totožný s objektom č. 2)

Celková kapacita centra 
bude 36 osôb (12×3).  

Mesto malo pôvodne zámer 
poskytovať v tomto centre 
aj iné druhy sociálnej služby 
(napr. domov na polceste ale-
bo útulok pre matky s deťmi). 
Žiaľ, vzhľadom na  zverejnenú 
výzvu na čerpanie finančných 
prostriedkov Európskej únie, 
nie je možné kombinovať tieto 

služby so zariadením opatrova-
teľskej služby alebo so zariade-
ním pre seniorov.

Nové objekty majú byť vy-
budované za súčasným zaria-
dením opatrovateľskej služby. 
Zmena oproti pôvodnému 
zámeru spočíva v tom, že sa ne-
bude realizovať rekonštrukcia, 
prístavba a nadstavba súčasnej 
budovy zariadenia v Strážkach. 
Táto budova sa bude asanovať 
(búrať) po výstavbe hlavného 
objektu nového centra. Výstav-
bu uvedených 3 objektov mesto 
plánuje financovať z fondov EÚ 
– 95 % nákladov sú prostried-
kov EÚ a štátneho rozpočtu 
a 5 % predstavuje finančná 
spoluúčasť mesta. Odhadované 
celkové náklady tejto investície 
sú na úrovni 1,2 mil. EUR.

V prílohe tohto článku je 
zverejnená vypracovaná pro-
jektová štúdia vrátane vizu-
alizácie. Koncom júna mesto 
podá projektový zámer na 
výstavbu tohto centra na prí-
slušné ministerstvo. Následne 

sa dá vypracovať projektová 
dokumentácia, ktorá určí pres-
né celkové investičné náklady. 
Potom sa mesto bude uchádzať 
podaním samostatného projek-
tu o získanie financií z fondov 
Európskej únie. V prípade 
úspešnosti projektu by sa mesto 
pustilo do realizácie zriadenia 
tohto centra s predpokladaným 
začatím stavebných prác v roku 
2019.

V Strážkach by sa malo 
zriadiť aj  Denné centrum ako 
súčasť tohto Centra sociálnych 
služieb, ale bude sa nachádzať 
na inom mieste (pri novej cyk-
lotrase smerujúcej do kaštieľa 
oproti futbalovému ihrisku). Na 
výstavbu tohto denného centra 
mesto plánuje využiť financie 
z regionálneho príspevku (zo 
štátneho rozpočtu) z Akčného 
plánu pre najmenej rozvinutý 
okres Kežmarok, ktorý bol 
schválený vládou SR. 

Na tomto zámere mesto 
momentálne pracuje a neskôr 
prinesieme viac informácii.

Mesto Spišská Belá ako zria-
ďovateľ Základnej umeleckej 
školy Spišská Belá požiadalo 
Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR o prepo-
žičanie čestného názvu pre túto 
školu podľa jednej z najväčších 
osobností mesta. Na základe 
odporúčania špeciálnej minis-
terskej komisie pred niekoľkými 
dňami ministerstvo rozhodlo, 
že ZUŠ v Spišskej Belej ponesie 
názov Základná umelecká škola 
Ladislava Mednyánszkeho.

ZUŠ v Spišskej Belej robí 
už niekoľko rokov vynikajúcu 
reklamu mestu i samotnej ško-
le doma i v zahraničí a drží si 

Základná umelecká škola ponesie názov po Ladislavovi 
Mednyánszkom

vysoké renomé. Udelenie, resp. 
prepožičanie čestného názvu 
tejto škole je na jednej strane 
vyjadrením poďakovania zo 
strany mesta tejto škole (jej 
žiakom a učiteľom) za jej dote-
rajšie výsledky a pôsobenie, ale 
zároveň to má byť motiváciou 
do ďalšej činnosti a má zlepšiť 
publicitu a renomé samotnej 
škole.

A prečo práve Ladislav 

Mednyánszky (23. 4. 1852 
Beckov – 17. 4. 1919 Viedeň)?  
V histórii Spišskej Belej, oso-
bitne dnes jej mestskej časti 
Strážky nie je väčšia osobnosť 
tohto formátu z oblasti kultúry 
a umenia. Maliar – krajinár 
európskeho významu strieda-
vo žil a tvoril v Strážkach, i 
na parížskom Montmartri, vo 
Viedni, v Budapešti, v rodnom 
Beckove  i iných európskych  

mestách. A preto je úplne 
prirodzené prepojenie umelca 
– maliara Ladislava Mednyán-
szkeho s úspešnou a stále na-
predujúcou umeleckou školou 
v našom meste.

Zároveň týmto spôsobom 
chceme zvýrazniť jednu z naj-
väčších osobností mesta – sve-
toznámeho maliara.  Inak tento 
čestný názov je jedinečný, na-
koľko podľa dnes dostupných 
informácii na Slovensku neexis-
tuje škola s takýmto názvom !

Táto zmena názvu ZUŠ 
bude účinná od nového škol-
ského roka 2018/2019 – t. j. od 
1. 9. 2018.

Členovia Dobrovoľného ha-
sičského zboru mesta Spišská 
Belá usporiadali aj tento rok 
divácky obľúbenú súťaž Želez-
ný hasič. Táto silová súťaž sa 
uskutočnila už po štvrtý krát 
a to počas podujatia Dni mesta 
Spišská Belá 2018 v sobotu 2. júna 
popoludní. Svoju silu si v ťažkom 
súboji jednotlivcov prišlo zmerať 
12 odvážlivcov. Železní hasiči 

Mená Železného hasiča a Železnej hasičky sú už známe

zdolávali nasledujúce prekážky 
– rozťahovanie hadíc 2xb, presun 
pneumatiky kladivom, nosenie 
závažia po schodoch vo váhe 
2×28 kg, preskok dvojmetrovej 
bariéry, vyťahovanie 20 litrové-
ho barelu, stočenie dvojmetrovej 
hadice B, 50 úderov do hammer 
boxu, zapojenie dvoch c prúdov 
a 6x presun veľkej pneumatiky.
O tretie miesto sa najprv delili 

dvaja súťažiaci s rovnakým ča-
som Mário Britaňák a Damián 
Jezerčák. Až v súboji 100 úderov 
kladivom do hamerboxu sa roz-
hodlo, že tretie miesto poputuje 
Máriovi Britaňákovi.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE
Muži
1. miesto – Tomáš Grečko 

(4, 50 sek)

2. miesto – Richard Gally
(4,56 sek)

3. miesto – Mário Britaňák
(5,04 sek)

Ženy
1. miesto – Simona Mlynarczy-
ková  (4,50 sek)
2. miesto – Alexandra Zemjan-
ková  (5,21 sek)
3. miesto – Paulína Seredová

(6,06 sek)

Viac aktuálnych informácií získate Viac aktuálnych informácií získate 

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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Už po tretíkrát boli na Slo-
vensku ocenené obce a mestá, 
ktoré sa môžu tešiť z označenia 
Komunita priateľská deťom 
a mladým ľuďom. Za rok 2017 
ho udelili mestu Spišská Belá 
a obci Heľpa. Uvedené ocene-
nie bolo odovzdané 23. mája 
2018 v Bratislavskej Inchebe, 
ktoré spolu s primátorom mesta 
Štefanom Bieľakom prevzali aj 
zástupcovia mladých zo Spišskej 
Belej – Miriam Bachledová, He-
lena Zadžorová a Matúš Monka. 
A boli to práve títo mladí, ktoré 
navrhli naše mesto na toto 
ocenenie (v rámci zverejnenej 
výzvy návrh podalo občianske 
združenie Expression zo Spiš-
skej Belej).

Uvedenú súťaž organizuje 
Nadácia pre deti Slovenska 
a Komunálna poisťovňa a.s.. 
Uvedení organizátori dňa 30. 
apríla 2018 navštívili Spišskú 
Belú, aby na tlačovej konferencii 
informovali o tejto súťaži a o jej 
výsledkoch a odovzdali obom 
samosprávam dekréty o získa-
ní uvedeného titulu. Ocenené 
samosprávy okrem spomína-
ného titulu získali aj finančnú 
odmenu v hodnote 3000 EUR na 
podporu práce s mládežou.  Na 
tlačovej konferencii vystúpili:

-Ondrej Gallo, správca nadá-
cie, Nadácia pre deti Slovenska 
(moderátor)

-Peter Lenčo, programový 
manažér, Nadácia pre deti 
Slovenska

-Daniela Michaličová, ria-
diteľka úseku komunikácie 
a bankopoisťovníctva, KOMU-
NÁLNA poisťovňa

-Peter Hyriak, starosta, 
Heľpa

-Štefan Bieľak, primátor, 
Spišská Belá a zároveň pod-
predseda ZMOS

„Komunita, ktorá je skutočne 
priateľská k deťom a mladým 
ľuďom, sa ich snaží nielen po-
čúvať, ale aj skutočne vypočuť 
a spoločne s nimi hľadá riešenia 
na naplnenie ich potrieb,” uvie-
dol správca Nadácie pre deti 
Slovenska Ondrej Gallo.

Cieľom programu je budo-
vanie takých komunít, ktoré 
zohľadňujú potreby najmladšej 
generácie, pýtajú sa na jej názo-
ry a umožňujú jej spolupodieľať 
sa na plánovaní a realizácii ak-

Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom bolo 
udelené mestu Spišská Belá a obci Heľpa

tivít v komunite. Označenie sa 
udeľuje samosprávam, ktoré 
v predchádzajúcom roku syste-
maticky pracovali na tom, aby 
zlepšili podmienky života detí 
a mladých ľudí a zapájali ich 
do verejného života.

„Veríme, že ocenení a ich ak-
tivity spolu s deťmi a mladými 
ľuďmi budú dobrým príkladom 
pre ostatné obce a mestá na Slo-
vensku ako prispievať ku kvalite 
života detí a mladých ľudí v sa-
mospráve, ktoré sa opäť o rok 
budú môcť uchádzať o toto 
ocenenie,” uzavrel Gallo.

A za čo získalo mesto Spiš-
ská Belá ocenenie?  Mladí ľudia 
oslovili pred 9 rokmi primátora 
mesta. Prišli s myšlienkou zalo-
žiť nízkoprahové centrum pre 
mladých Faceclub, ktorý dodnes 
prevádzkujú a veľmi úspešne. 
Popri tom realizovali a realizu-
jú mnoho ďalších projektov a tak 
získali mnoho grantov na pod-
poru svojej činnosti. Čo je veľmi 
dôležité: nielen pýtajú financie, 
ale práve naopak, zabezpečujú si 
financie sami cez svoje projekty. 
Rovnako robia dobrovoľnícku 
činnosť a práve princíp dobro-
voľníctva je kľúčový pri práci 
s mladými.   Mladí z nášho 
mesta sa zapájajú do európskej 
dobrovoľníckej služby, čiže na 
výmenné stáže, máme našich 
ľudí v zahraničí a naopak, mla-
dí ľudia zo zahraničia aj dnes sú 
v Spišskej Belej. Spolupracujú, 
komunikujú s našimi základ-
nými školami, kde nadväzujú 
kontakty s potencionálnymi 
dobrovoľníkmi, ale aj s inými 
spolkami, inými komunitami 
v našom meste. Zapájajú sa aj 

do športových a kultúrnych ak-
tivít v našom meste. Realizujú 
mnoho seminárov, prednášok, 
školení. Zapájajú sa do partici-
patívneho rozpočtu mesta a aj 
vďaka podpore z neho pripra-
vujú založenie mládežníckeho 
parlamentu v našom meste.

Mesto podporuje prácu 
s mládežou nielen tým, že fi-
nancuje prevádzkové náklady 
Face klubu, ale zamestnáva 
dvoch mladých ľudí na agen-
du práce s mládežou. To, čo 
je veľmi podstatné, že tí mladí 
ľudia si vybrali sami týchto 
mladých ľudí, ktorí ich vedú 
a sú akýmisi koordinátormi pre 
prácu s mládežou. Je dôležité, 
aby mali dôveru a zároveň boli 
akceptovanými a rešpektovaný-
mi medzi samotnými mladými. 
Jeden z nich je zamestnaný 
a financovaný z rozpočtu mes-
ta (Tony Kováčik), druhý cez 
projekt v spolupráci s úradom 
práce pre zamestnávanie mla-
dých ľudí Miriam Bachledová). 
A toto je reálna podpora mesta 
pre mladých.

„Avšak do budúcna bude 
veľmi dôležité zabezpečiť 
dlhodobú udržateľnosť tohto 
prístupu a tejto spolupráce me-
dzi mestom (jeho vedením) a ko-
munitou mladých ľudí. V tejto 
oblasti sa doposiaľ urobil veľmi 
dobrý základ, ale každý deň sa 
presviedčame, že ešte je to málo 
a vždy je čo zlepšovať, čo meniť, 
čo riešiť. Nová doba prináša aj 
nové potreby a možnosti, ale 
aj nové problémy a nástrahy 
pre mladých ľudí. Je to „beh na 
dlhé trate“. Uvedené ocenenie 
bolo síce udelené mestu, ale je to 
predovšetkým zásluha mladých. 
Takéto ocenenie motivuje, ale je 
záväzkom a výzvou do budúcna. 
V súčasnosti mladí pripravujú 
pre naše mesto jeden strategický 
dokument – Koncepciu rozvoja 
práce s mládežou. A teda návrh 
tohto dokumentu nepripravuje 
mesto, ale práve mladí ľudia, 
mesto ho však bude na záver 
schvaľovať“, uviedol primátor 
mesta Štefan Bieľak.

A to, čo možno nazvať výni-
močným prístupom (aj v rámci 
Slovenska), je delegovanie agen-
dy práce s mládežou na samot-
ných mladých – teda na občian-
ske združenie Expression Spiš-
ská Belá. Stalo sa to na základe 
Zmluvy o spolupráci, ktorá bola 
30. mája 2018 podpísaná medzi 
mestom a uvedeným občian-
skym združením. Táto zmluva 
dáva mladým určité výhody 
a istoty od mesta do budúcna, 
ale zároveň im ukladá určité 
úlohy a vyžaduje od nich zod-
povednosť za túto agendu. A to 
je skutočne obrovská výzva pre 
mladých, kde majú veľkú šan-
cu ukázať svoj potenciál. Tak im 
držme palce a pomôžme.

LETO VO FACECLUBE
Face doobedia počas letných prázdnin pripravujeme aj tento rok. 
Pondelok až piatok, od 9.00 do 13.00 h si pre vás naši animátori 
pripravia atraktívny program a už teraz sa môžete tešiť na:

 Pondelok  – Kreatívny deň
 Utorok  – FaceClub aj na vašej ulici
 Streda  – Prekvapenie pre vás
 Štvrtok  – Anglický štvrtok
 Piatok  – Outdoorový piatok

Aj vy sa už nemôžete dočkať leta? Príď na Face doobedia, spo-
ločne nám predsa bude lepšie a omnoho veselšie. Neži nudu, zaži 
FaceClub.

Tím animátorov FaceClubu pod vedením Expression o. z.
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Oznamujeme občanom, že prevádzka Materskej školy v Spiš-
skej Belej na Mierovej 1, ako aj v elokovaných pracoviskách 
MŠ, bude od 13. augusta do 2. septembra 2018 preru-
šená. Od 3. septembra bude prevádzka MŠ opäť obnovená.
Počas letných prázdnin od 2. júla – 10. augusta bude MŠ otvorená 
ako obvykle.

Spúšťame prihlasovanie do denných anglických jazykových kem-
pov v rámci projektu Sme Svetoví. Vďaka podpore z participatív-
neho rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2018 môžeme opätovne 
organizovať jazykové kempy v angličtine, ktoré ponúknu nezabud-
nuteľný zážitok, nové priateľstvá, dobrodružstvá, zbúranie strachu 
z cudzieho jazyka, a taktiež posun v komunikačných schopnostiach. 
Jazykové kempy budú prebiehať na princípe denného tábora počas 
piatich dní v týždni, konkrétne v termínoch:

9. 7. – 13. 7. – úroveň ZAČIATOČNÍK
16. 7. – 20. 7. – úroveň POKROČILÝ
20. 8. – 24. 8. – úroveň ZAČIATOČNÍK
Každá skupina bude mať vlastných lektorov a program bude 

obsahovať hry, aktivity, prácu v tímoch, prácu na projektoch, výjazdy 
do prírody či do iných zaujímavých kútov mesta. Výučba nebude 
prebiehať bežnou formou, ale práve naopak, cez bežné denné situ-
ácie budeme pracovať na zdokonalení vyjadrovania, slovnej zásoby 
a najmä na odbúraní strachu z rozprávania. Na každý kurz budeme 
prijímať 10 účastníkov, pre zaručenie individuálneho prístupu. Ná-
klady, ktoré bude nutné uhradiť sú obedy pre účastníkov a náklady 
pri výjazde na výlet či inú expedíciu (cestovné, vstupné), bližšie 
informácie po registrácií a vzájomnej dohode. 

Oproti minulému roku sme sa projekt jazykových kempov 

rozhodli rozšíriť o večerné štvrtkové konverzácie od 18:30, ktoré 
by boli určené širokej verejnosti. Keďže sme sa po minuloročných 
kempoch stretli s ohlasmi, že aj dospelí obyvatelia nášho mesta 
by mali záujem zlepšiť svoju angličtinu, zhodli sme sa na tom, že 
vyčleníme špeciálny čas aj pre nich. Každý štvrtok, počas letných 
prázdnin, preto budú prebiehať anglické konverzácie vedené lek-
tormi, pričom účastníci budú rozdelení taktiež do dvoch úrovní a to 
začiatočník a pokročilý.

Registrovať sa môžete na www.spisskabela.sk, prípadne kon-
taktujte tím FaceClubu prostredníctvom ich stránky na Facebooku 
s názvom Faceclub.                 SeeYou ☺

Anglické jazykové kempy vo FaceClube sú späť

V Spišskej Belej sa konal 
30. mája Challenge Day – deň 
pohybu. Naším partnerským 
mestom v celoslovenskej súťaži 
boli Nováky, s ktorými sme si 
merali sily. V rámci národnej sú-
ťaže budú výsledky dosiahnuté 
v našich mestách porovnané.

Do aktivity sa zapojili obča-
nia všetkých vekových skupín, 
ale hlavne deti, ktorých záujem 
o športové, pohybové a súťažné 
aktivity bol najväčší. Účasť na 
jednotlivých športoviskách bola 
pomerne dobrá. Najväčší záujem 
bol o aktivity na základných ško-
lách nielen priamo v Spišskej 
Belej, ale aj na školách v obvode 
Školského úradu Spišská Belá. 
Športové aktivity sa koncentro-
vali prevažne do areálov škôl, 
kde sa o športovcov starali ko-
ordinátori podujatia. Aktivity 
(športové, súťaže, pohybové, 
silové…) sa uskutočnili na jed-
notlivých základných školách, 
špeciálnych základných školách, 
v materských školách a Centre 
voľného času Spišská Belá. Na 
pohybové aktivity deti, ale aj ob-
čania mesta, využili cyklochod-

ník, futbalový štadión, ihriská, 
telocvične, kde svojimi výkonmi 
podporovali mesto v národnej 
súťaži. Do aktivít Challenge Day 
sa zapojili aj členovia Faceclubu, 
ktorí v popoludňajších hodinách 
pripravili na námestí zaujímavé 
pohybové disciplíny, ako napr. 
skákacie nohy, streetbalový kôš, 
slackline, trampolínu… Účastní-
kom podujatia bola aj Aquabela, 
ktorá je svojimi pohybovými 
aktivitami známa nielen v Spiš-
skej Belej, ale aj v širšom okolí. 
Že vysoký vek nie je prekážkou 
v pohybových aktivitách, nás 

presvedčili naši starší občania 
zo Zariadenia opatrovateľskej 
služby a klubu dôchodcov. Ženy 
si zacvičili na trampolínach- Fre-
ejump, rozhýbali sa v rytmoch 
zumby. Aj jednotliví občania, či 
návštevníci nášho mesta prišli 
zaregistrovať svoje pohybové 
aktivity do Infocentra, kde boli 
odmenení náramkami so sym-
bolom Challenge Day. Na sociál-
nej sieti Facebook sme prvýkrát 
v rámci Challenge Day spustili 
súťaž: Ukáž, že si fit a hraj o za-
ujímavé ceny s Challenge Day! 
V priebehu celého dňa mohli 
občania pridať svoje fotografie 
z pohybovej aktivity (s krátkym 
popisom), ktorú uskutočnili na 
území mesta Spišská Belá. Spl-
nením podmienky boli zaradení 
do súťaže o športový detský vak 
plný krásnych darčekov a tričko 
Spišskej Belej a Challenge Day. 
Víťazom internetovej súťaže sa 
stala p. Iveta Fodorová.

Challenge Day je súťažou 
miest s približne rovnakým 
počtom obyvateľov, ktorí sa v 
priebehu dňa zapoja do ľubo-
voľných pohybových aktivít, 
zvyšujúcich pulzovú frekvenciu, 
ako napr. chôdza, beh, plávanie, 
bicyklovanie, tanec, aerobic, zá-
bavné pohybové hry a pod., v 
trvaní nepretržite 15 minút.

Po vyhodnotení zapojenia sa 
občanov a návštevníkov mesta 
do aktivity, môžeme uviesť tieto 
výsledky: Challenge Day mesta 
Spišská Belá s 58,23 % účasťou 
všetkých obyvateľov v meste 
(do športovania sa zapojilo 3830 
obyvateľov a návštevníkov mes-
ta, z toho 2893 detí a mládeže 
zo škôl a školských zariadení v 
správe Školského úradu Spišská 
Belá a 937 dospelých).
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 

svojou pohybovou aktivitou za-
pojili do napĺňania cieľov CHAL-
LENGE DAY – Dňa výzvy.

Veľké poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
akcii, a to hlavne organizáto-
rom, ktorí túto peknú aktivitu 
pripravili, primátorovi mesta 
za podporu podujatia a Asociácii 
športu pre všetkých Slovenskej 
republiky, ktorá túto aktivitu na 
národnej úrovni zastrešovala.

Dúfame, že podobne sa stret-
neme aj na budúci rok a urobíme 
niečo pre seba, svoje zdravie a 
svoje mesto.

Mgr. Alena Schurdaková, 
riaditeľka CVČ Spišská Belá

Počas Challenge Day športovala viac ako polovica Spišskej Belej

V súčasnosti Železnice SR realizujú projekt premiestnenia želez-
ničnej zastávky v Strážkach (aj na podnet mesta). A tak sa zastávka 
dostane bližšie k železnému mostu, cestujúci ju budú mať bližšie 
(skráti sa vzdialenosť k zastávke) a najmä bude na rovnej časti želez-
ničnej trate, nakoľko v súčasnosti je zastávka umiestnená v zákrute. 
Nová zastávka sa zvýši bezpečnosť a komfort cestujúcich a zabezpečí 
sa bezbariérový prístup pre cestujúcich (ktorý dnes chýba).

Premiestnenie železničnej 
zastávky sa už realizuje

Prerušenie prevádzky MŠ
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Dňa 29. mája 2018 sa usku-
točnilo diskusné fórum poslan-
com mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Belej s primátorom 
mesta. Témou diskusie bola 
bezpečnosť a verejný poriadok 
v meste Spišská Belá. Tejto 
diskusie sa zúčastnil aj pozva-
ní zástupcovia štátnej polície, 
mestskej polície i riaditelia oboch 
našich základných škôl. Zástupca 
riaditeľa Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru SR v Kežmar-
ku Vladimír Trulík zhodnotil 
bezpečnostnú situáciu v okrese 
Kežmarok a následne v obvode 
Spišská Belá. Obvodné oddele-

Diskusné fórum o bezpečnosti v meste
nie v Spišskej Belej má najvyššiu 
objasnenosť trestnej činnosti 
v celom kraji – 92 %. Samotné 
mesto nemá zásadné problémy 
s nejakou trestnou činnosťou. Po-
ukázal však na skrytú (latentnú) 
trestnú činnosť (napr. aj užívanie, 
prechovávanie či obchodovanie 
s návykovými a psychotropnými 
látkami).  Následne ho doplnil 
riaditeľ Obvodného oddelenia 
PZ v Spišskej Belej Jozef Ha-
biňák. Ten poukázal na veľmi 
náročný policajný obvod (od 
Lendaku cez Spišskú Belú až po 
Ihľany) a teda na zložité zloženie 
obyvateľstva a s tým spojenú aj 

zvýšenú potrebu výjazdov po-
licajných hliadok, ktoré potom 
chýbajú (nie sú) v Spišskej Belej. 
Ďalšie informácie o dodržiavanie 
verejného poriadku v meste uvie-
dol zástupca mestskej polície Mi-
roslav Pitoňák. Poukázal okrem 
iných skutočnosti aj na prie-
stupky mladistvých týkajúce sa 
požívania alkoholických nápojov. 
Diskutovalo sa aj o personálnom 
obsadení Obvodného oddelenia 
PZ v Spišskej Belej z dôvodu po-
treby navýšenie počtu policajtov, 
nakoľko dnes je možné postaviť 
do služby len jednu hliadku pre 
celý policajný obvod, čo je na re-

gión (policajný obvod) Spišskej 
Belej rozhodne málo (vzhľadom 
na náročnosť udržania verejného 
poriadku v okolitých obciach). 
Diskutovalo sa aj o prevencii na 
samotných základných školách 
a o možnej spolupráci škôl so 
štátnou políciou (v oblasti pre-
vencie pred užívaním alkoholu, 
či drog, resp. iných obdobných 
látok). Vzhľadom na vážnosť 
tohto problému (najmä užívanie 
alkoholu a drog) mesto bude tejto 
téme venovať väčšiu pozornosť. 
O konkrétnych opatreniach a 
aktivitách budeme priebežne 
informovať.

Zdravie je pre nás všetkých 
prvoradou hodnotou. Závisí od 
neho kvalita  budúceho života, 
možné sprievodné ochorenia 
a aj celková dĺžka života. Pesto-
vanie zdravia človeka je dôleži-
té od útleho detstva. Výchovou 
detí na školách k zdravému 
životnému štýlu učíme žiakov 
návykom, ktoré v nich zostanú 
zakorenené a budú z nich čerpať 
po celý svoj život. 

Projekt „Evička nám ochore-
la“ prebieha v materských ško-
lách u detí vo veku 5 - 6 rokov. 
Naša špeciálna základná škola 
sa už tradične zúčastňuje tohto 
projektu. Tento rok sa projektu 
zúčastnili žiaci II. A triedy.

Cieľom projektu je prime-
raným spôsobom formovať 
zdravotné uvedomenie detí. 
Podporovať u nich zmysel 

Zapojili sme sa do projektu Evička nám ochorela
pre ochranu zdravia a zdravia 
iných osôb. Hravou formou 
zvýšiť úroveň poznatkov i 
praktických zručnosti detí v ob-
lasti poskytovania prvej pomoci, 
rozvíjať pozitívny vzťah detí k 
otázkam zdravotnej výchovy z 
hľadiska zodpovednosti za svoje 
zdravie, predchádzať úrazom a 
ochoreniam detí. V rámci pro-
jektu prostredníctvom tematic-
kých okruhov vedieme deti, 
aby zamerali svoju pozornosť 
na vlastné zdravie, možnosti 
prevencie a na prvú pomoc pri 
drobných zraneniach. V deťoch 
sa hravou formou odbúrava 
strach a panika z krvi, drob-
ných poranení a chorôb. Deti 
sú adekvátne k svojmu veku 
pripravované na zvládnutie 
každodenných situácií ohrozu-
júcich ich zdravie. Celý školský 

rok sa deti spoločne s triednou 
učiteľkou pripravujú v jednot-
livých okruhoch na záverečnú 
prehliadku zdravotnej výchovy 
na celookresnej zdravotníckej 
súťaži, ktorá sa konala 31. 5. 
2018 v MŠ Možiarska v Kež-
marku. Naše deti v trojčlenných 
družstvách spoločne s ostatnými 
deťmi prechádzali jednotlivé sta-
novištia, kde prezentovali svoje 

nadobudnuté vedomosti, a tak 
postupne získavali jednotlivé 
písmená tajničky, ktorú v závere 
úspešne vylúštili. Odmenou im 
bol diplom a malé pozornosti od 
Červeného kríža, ale to najdôle-
žitejšie bol pocit, že naši žiaci sú 
pripravení na zvládnutie každo-
denných situácií .

Mgr. Lýdia Žingorová
ŠZŠ Spišská Belá

Dňa 28. 5. 2018 prichádzali 
deti z predškolských tried do 
MŠ ako zvyčajne, ibaže mali na 
chrbátikoch ruksaky, pretože išli 
na výlet do Kežmarku. Konkrét-
ne do hradu pozrieť si rozprávku 
,Modrý vták. Deti ešte o takej roz-
právke nepočuli, preto boli plné 
očakávania a otázkami netajili 
svoju zvedavosť. Pomaly sme 
vošli do rozprávky. Deti so zata-
jeným dychom počúvali hudbu, 
zvukové a svetelné efekty a spolu 
s deťmi a ,,oživenými“ hračkami 
prechádzali jednotlivými miest-
nosťami hradu, kde sa odohrával 
dej. Deti mohli vidieť veci, s kto-
rými sa stretávajú, ale ich nevidia 

tak, ako ich stvárnili herci – čas, 
lenivosť, pýcha, bohatstvo, dob-
ro, spomienky a mnoho ďalších. 
Rozprávka mala aj poučný cha-
rakter, kde deti mohli vidieť ako 
sa môže pomôcť postihnutému 
kamarátovi, hoci len tým, že 
mu daruješ niečo, čo je tvoje 
a veľmi to máš rád a dokážeš 
sa toho vzdať. Deti odmenili 
účinkujúcich potleskom, no a 
na záver nemohla chýbať fotka 
s postavou, ktorá znázorňovala 
svetlo. Ďakujeme účinkujúcim 
za pekný zážitok, ktorý si deti 
odniesli do svojich domovov. 
 P. uč. Šimoňáková, 

ŠZŠ Spišská Belá

,,Hurá“ ideme na výlet!

Už po 14. rok organizuje UNI-
CEF Slovensko verejnú zbierku 
pod názvom Týždeň modrého 
gombíka. Cieľom zbierky ja 
zabezpečiť humanitárnu po-
moc deťom na Ukrajine, ktoré 
žijú v konfliktných oblastiach. 
Celá zbierka sa nesie heslom 
„Pre každé dieťa, detstvo“, čím 
sa upozorňuje na skutočnosť, 
že konflikt berie deťom nielen 
materiálne veci, domovy, ško-
ly, ale hlavne im berie detstvo, 
ktoré si zaslúžia. Aj naša škola 

Týždeň modrého gombíka
sa opätovne zapojila do tejto 
úctyhodnej aktivity. I napriek 
tomu, že naši žiaci pochádzajú 
zo sociálne slabších rodín, a 
často krát sa aj oni musia v 
mnohých veciach uskromniť, tak 
myšlienka pomôcť iným deťom 
ich veľmi nadchla. Spoločne sa 
nám podarilo nazbierať 28,01€, 
i keď to nie je veľa, veríme, že 
týmto deťom aspoň z časti vrá-
time kúsok ich detstva, na ktoré 
majú právo.  Ivana Oravcová

ŠZŠ Spišská Belá

„Mama, mamka, mamička...“ 
azda najkrajšie oslovenie, aké 
môžeme žene vysloviť. Týmito 
slovami vyjadrujeme nielen 
úctu, obdiv, ale aj vďaku každej 
žene - matke. „S vďakou našim 
mamám“, je názov X. ročníka 
krajskej kreatívnej súťaže, ktorú 
organizuje Špeciálna základná 
škola v Kežmarku v spolupráci 
s Mestským kultúrnym stre-
diskom. Výstava žiackych prác 
sa konala od 30. apríla do 10. 
mája 2018. Práce žiakov si tak 
mohli prísť pozrieť nielen žiaci a 

S vďakou našim mamám
učitelia, ale aj široká verejnosť a 
hlavne mamky, ktoré boli inšpi-
ráciou pre celú súťaž a ktorým 
bola venovaná. 

Svoju kreativitu a tvorivosť 
v tejto súťaži predviedli aj žiaci 
našej školy. Žiačka Barbora 
Horváthová obdŕžala od organi-
zátorov súťaže vecnú cenu a naša 
škola pamätný list. 

Poďakovanie patrí žiakom, 
ktorí sa zapojili do súťaže svo-
jou kreatívnou tvorbou a peda-
gógom, ktorí ich viedli danou 
témou. Mgr. Edita Modlová
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Mesto Spišská Belá sa uchá-
dzalo o poskytnutie finanč-
ných prostriedkov z Fondu na 
podporu umenia v rámci výzvy 
č. 9/2018, v podprograme 5.1.3 
Akvizícia knižníc. 

Náš projekt s názvom: Akvi-
zícia mestskej knižnice v Spiš-
skej Belej pre rok 2018 bol 
úspešný. Podali sme projekt 
z celkovým rozpočtom 3 000 € 
a spolufinancovaním 150 €. Te-
šíme sa, že bol tento projekt tak 
ako po minulé roky, tak aj tento 
rok úspešný a znovu nám budú 
poskytnuté finančné prostried-
ky na kúpu nových knižných 
titulov. Na rozšírenie nášho 

Z Fondu na podporu umenia 
1 800 EUR pre našu knižnicu

knižničného fondu v mestskej 
knižnici nám bola poskytnutá 
dotácia 1 800 € a spolufinan-
covanie mesta bude vo výške 
100 €. Na tento účel sa nakúpia 
rôzne druhy kníh – jazykové 
a výkladové slovníky, encyk-
lopédie, populárna, odborná 
a náučná literatúra, detská 
literatúra,  slovenská pôvodná 
tvorba a tvorba slovenských 
autorov. 

Z poskytnutej dotácie budú 
zakúpené aj knihy vydané 
s podporou Fondu na podpo-
ru umenia. Uvedené financie 
je potrebné použiť do konca 
tohto roka.

V dňoch od 25. do 27. mája 
2018 sa po tretíkrát v partner-
skom meste Brück konal Cam-
pus festival, na ktorý prijala 
pozvanie delegácia zo Spišskej 
Belej v zložení: Mgr. J. Neupa-
uerová – mestský úrad, Mgr. 
E. Stachová a Mgr. A. Rothová 
– riaditeľky základných škôl, 
Mgr. N. Labisová, Ing. Ľ. Brin-
cková, Mgr. S. Dudášová, Mgr. 
A. Závacký – pedagógovia zá-
kladných škôl. Slnečný víkend 
a úžasná atmosféra pri otvorení 
festivalu sa podieľali na vytvo-
rení pekných zážitkov a dojmov, 
ktoré sme si tentokrát opäť pri-
niesli so sebou do Spišskej Belej.
Slávnostné otvorenie festivalu 
prebiehalo na školskom dvore. 
Rodičom, hosťom a priaz-
nivcom školy sa prihovorili 
riaditeľka školy p. K. Schindler 
a burgermeister – primátor 
mesta Brück Matthias Schima-
nowski. Slávnosť pokračovala 
bohatým kultúrnym progra-
mom žiakov. Hlavnou témou 
tretieho ročníka festivalu bola 
školská pieseň/hymnus/, ktorú 
zložili a naspievali žiaci školy. 
Súčasťou festivalu bola výstava 
projektov so školskou tema-
tikou, ktoré žiaci vytvorili v 
týždni pred festivalom. Potom 
nasledovala prehliadka školy.
Komplex školských a výchov-
ných zariadení v meste Brück 
pozostáva z viacerých zaria-
dení. Primárne sa edukácia 
zabezpečuje v predškolskom 
zariadení tzv. Kita (Kindertage-
seinrichtung), v základnej škole 

Spišská Belá na Campusfeste v nemeckom Brücku

prvého stupňa Grundschule (1. 
– 6. ročník), v Oberschule (7.- 10. 
ročník – vyšší stupeň, u nás re-
levantne II. stupeň ). Oberschule 
je školské zariadenie, v ktorom 
sa kladie dôraz na výber pracov-
ných pozícií, podporuje sa vý-
učba praktických a technických 
predmetov. Žiaci majú zároveň 
možnosť už počas základnej 
školy vykonávať prax v trvaní 
2 týždňov v zariadeniach podľa 
vlastného výberu, a tak presne 
identifikovať svoj záujem, resp. 
nezáujem pri výbere povolania. 
Aktivity pre všetky vekové ka-
tegórie zabezpečuje tzv. Mehr-
generationshaus (viacgeneračný 
dom). V tomto type zariadenia 
je niekoľko možností, ako môžu 
spoločne tráviť voľný čas seniori 
s deťmi alebo mládežou – tanec, 
joga, hrnčiarstvo a pod. Celý 
areál školy je obklopený nád-
hernou prírodnou scenériou 
a lesmi. Toto všetko a hlavne 
záujem detí umožnil vytvoriť 

vlastné školské včelárstvo. 
Žiaci sa pod vedením včelára 
starajú o svoje úle a následne 
využívajú i včelie produkty na 
produkciu vlastného medu.
Pri spoločnom stretnutí s kole-
gami z partnerskej školy sme 
ocenili ich namáhavú prácu s 
deťmi, ktoré majú tzv. status 
„utečencov“. Je to práca, ktorá 
vyžaduje veľa úsilia, osobnej 
zaangažovanosti a sebazaprenia. 
Na druhej strane je to zmyslu-
plná práca , ktorej cieľom je čo 
najlepšie začlenenie týchto detí 
do spoločnosti. Práve to motivu-
je pedagógov k ďalším krokom 
a entuziazmu k práci. Ako sme 
sa dozvedeli, tieto deti sa po-
hybujú medzi dvoma kultúrne 
odlišnými svetmi (rodina, škola) 
a potrebujú čas a priestor, aby 
tento prechod zvládli čo najlep-
šie. Pre niektorých z nich je to 
veľmi náročné. Tieto skúsenosti 
boli pre nás obzvlášť cenné, 
keďže multikultúrne prostre-

die a rozvoj tolerancie sa týka 
bezprostredne každého z nás.
Počas nášho pobytu v meste 
Brück nám naši hostitelia uká-
zali okolie, boli sme sa popre-
chádzať „v korunách stromov“ v 
meste Beelitz. Dozvedeli sme sa 
aj niečo z histórie liečebných kú-
peľov, kde sa liečila tuberkulóza.
V závere našej návštevy sme 
všetci spoločne – pedagógovia 
i vedenie mesta Brück – pod-
porili myšlienku vzájomnej 
spolupráce a rozvoj priateľstva 
na rôznych úrovniach – medzi 
školami, športovcami. Prvý 
krok už urobili naši žiaci, ktorí 
prostredníctvom elektronickej 
komunikácie nadviazali kontak-
ty so žiakmi v Brücku. V dňoch 
od 4. do 6. júna sa uskutoční prvý 
výmenný pobyt. Zúčastní sa ho 
osem žiakov a dvaja pedagógo-
via z Nemecka. Žiaci budú uby-
tovaní v rodinách žiakov zo ZŠ J. 
M. Petzvala , ktorá je hostiteľskou 
školou. Je pre nich pripravený 
bohatý program – návšteva 
Belianskej jaskyne, Ľubovnian-
skeho hradu, Vysokých Tatier.
Hlavným cieľom účastníkov tejto 
delegácie v Brücku bolo obozná-
miť sa s pedagogickou prácou v 
ich základnom školskom systé-
me, životom a prácou v meste a 
hlbšie poznať históriu ľudí, ktorí 
boli do roku 1945 občanmi mesta 
Spišská Belá. Nemalou, ale tiež 
dôležitou úlohou bolo i napriek 
jazykovej bariére upevňovať 
ľudské a družobné vzťahy.

Mgr. A. Rothová, 
Mgr. S. Dudášová

Expressnion o. z. rozbehlo 
vo Faceclube realizáciu projektu 
Bezpečne online. 

Deviataci oboch základných 
škôl prechádzajú neformálnym 
vzdelávaním na témy: média, 
sociálne siete a kyberšikana. 
Školenie realizujú mladí dob-
rovoľníci atraktívnou zážitko-
vou formou. Získané poznatky 
žiakom nenecháme len tak 
vyfučať z hlavy a z teórie ich 
pozveme hneď do praxe. Roz-
delia sa do pracovných tímov 
a budú navrhovať konkrétne 
spôsoby šírenia informácií 
o bezpečnosti na internete. 
Najlepšie návrhy budú spolu 

Projekt pozýva deviatakov 
z teórie rovno do praxe

realizovať počas letných prázd-
nin. Projekt teda nebude len 
o teoretických informáciách, 
ale žiaci sa budú priamo po-
dieľať na zlepšení bezpečnosti 
v ich online priestore. Tešíme 
sa na kreatívne návrhy, ktoré 
prispejú k  vytváraniu bezpeč-
nejšieho prostredia v online 
komunite. 

Projekt Bezpečne online 
realizujeme vďaka granto-
vému programu Bezpečne 
v komunite – bezpečne doma, 
ktorý spravuje Nadácia pre 
deti Slovenska a KOOPERA-
TIVA poisťovňa, a. s. Vienna 
Insurance Group.
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Finančná gramotnosť žiakov 
základných škôl je horúcou 
témou slovenského  školstva 
nielen v súvislosti so slabý-
mi  výsledkami našich žiakov 
v medzinárodných testovaniach 
tejto kompetencie. 

Dôležitejší ako testovania je 
praktický život a reálne využitie 
vedomostí, zručností a návykov 
týkajúcich sa narábania s finan-
ciami, bez ktorých sa v denno-
-dennom živote nezaobíde 
nikto. Práve preto sa vedenie 
ZŠ J. M. Petzvala na svojej pôde 
podujalo zorganizovať  meto-
dický deň s názvom Finančná 
gramotnosť na 2. stupni ZŠ. Na 
podujatí sa 29. 5. 2018 zúčastnilo 
takmer 20  učiteľov základných 
škôl z obvodu Školského úradu 
Spišská Belá. Pre pedagógov 
– nielen matematikárov, ale aj 
vyučujúcich občianskej náuky, 
cudzích jazykov a slovenské-
ho jazyka a literatúry – bolo 
inšpirujúce sledovať možnosti 
zakomponovania  konkrét-
nych námetov na finančnú 
gramotnosť do vyučovacieho 
procesu. Počas otvorenej ho-
diny deviatakov pod vedením 
PaedDr. Dany Olekšákovej 
žiaci  formou skupinovej práce 

Aplikácia fi nančnej gramotnosti v základnej škole

a s využitím interaktívnej tabu-
le i tabletov získavali a apliko-
vali  poznatky týkajúce sa sveta 
platobných  kariet a ďalších 
prostriedkov na úhradu pla-
tieb (šekov, poštových známok, 
kolkov, stravných lístkov, dar-
čekových kupónov). Otvorená 
hodina finančnej gramotnosti 
bola súčasťou týždňa finančnej 
gramotnosti (po minuloročnej 

premiére druhýkrát v histórii 
školy), ktorý prebieha v ZŠ J. M. 
Petzvala v Spišskej Belej, a tak 
žiaci na hodine diskutovali 
o úskaliach a rizikách platenia 
platobnými kartami, o výho-
dách i nevýhodách využívania 
platobných kariet a získali aj 
obraz o histórii tohto spôsobu 
narábania s financiami vo svete 
i na Slovensku. Po otvorenej ho-

dine sa zúčastnení pedagógovia 
stretli na seminári, kde ocenili 
profesionalitu, bezprostred-
nosť, kreativitu a podnetnosť 
vyučovacej hodiny,  akú   pri 
výučbe finančnej gramotnosti 
môžu  preniesť aj  do  svojich 
škôl, keďže mnohí uvažujú aj 
o zavedení samostatného pred-
metu finančná gramotnosť pre 
nižšie sekundárne vzdelávanie 
do svojich školských vzdeláva-
cích programov. Tohtoročný me-
todický deň v ZŠ J. M. Petzvala 
pre odbornú pedagogickú verej-
nosť bol druhým metodickým 
podujatím po minuloročnom 
metodickom dni pre učiteľov 
anglického jazyka na 1. stupni 
ZŠ, ktorý ako pilotný projekt 
z iniciatívy Školského úradu 
Spišská Belá odštartovala ZŠ 
M. R. Štefánika v Spišskej Belej. 
Odborné stretnutia pedagó-
gov na otvorených hodinách 
a následných seminároch vedú 
k výmene skúseností, k získa-
vaniu inšpirácií, ku pozitívnej 
konfrontácii schopností žiakov 
a pestrosti pedagogických prí-
stupov a v neposlednom rade 
k upevňovaniu profesijného 
povedomia a kolegiality peda-
gógov v tomto regióne.

,,História tým, že podáva 
správu o minulosti, umožňu-
je posudzovať prítomnosť“ 
– týmto citátom z pera Thomasa 
Jeffersona, spoluautora americ-
kej Deklarácie nezávislosti a 
3. amerického prezidenta,  sa 
nieslo posolstvo 7. ročníka re-
gionálnej súťaže Spoznaj svoj 
región, ktorá sa konala tento 
piatok – 8. 6. 2018 v Kaštieli 
Strážky. Organizátorsky súťaž 
zastrešilo mesto Spišská Belá 
a ZŠ J. M. Petzvala –  odborným 
garantom Dr. J. Tomečkom. Do 
zápolenia sa tentoraz zapojilo 10 
družstiev: zo ZŠ s MŠ Podolínec; 
ZŠ s MŠ Holumnica; ZŠ Lendak; 
ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá; 
ZŠ Grundschule Kežmarok; ZŠ 
Nižná brána, Kežmarok a po 
dve súťažné družstvá postavili 
ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá 
a ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok. 
Mladí milovníci histórie regió-
nu Spiša  si v 5-kolovej súťaži 
zmerali sily v poznaní osudov 
osobností, erbov, stavieb, histo-
rických dominánt a dejinných 

udalostí viažucich sa k územiu, 
kde žijú – teda k teritóriu Spiša. 
Už pred vstupom do zápolenia  
zabsolvovali súťažné družstvá 
tvorivú bádateľskú úlohu. 
Keďže tento rok je rokom 2018 
– s magickou osmičkou na konci 
– čo je v dejinách Slovenska prí-
ťažlivé číslo, v rámci bádateľskej 
domácej úlohy  mali súťažné 
tímy porote predložiť originál-
ne písomné pramene zo svojho 
okolia. Vznik týchto písomností  

mal byť datovaný v niektorom z  
„rokov osmičiek“  – 1848/1918/
1948/1968. Každé družstvo danú  
úlohu splnilo a dostalo vstupný 
kapitál 5 bodov, pričom najstaršie 
predložené dokumenty pochá-
dzali z roku 1948.  O vysokej 
úrovni prípravy na túto súťaž a 
vyrovnanosti súperov svedčia aj 
tesné rozdiely medzi  družstvami 
na stupni víťazov (59,58 a 57 bo-
dov). Na 1. mieste sa umiestnilo 
súťažné družstvo zo ZŠ J. M. 

Mladí nadšenci histórie zápolili v poznaní Spiša

Petzvala zo Spišskej Belej, na 2. 
mieste sa umiestnilo 2. súťažné 
družstvo zo ZŠ M. R. Štefánika 
zo Spišskej Belej a 3. priečku ob-
sadilo 2. súťažné družstvo zo ZŠ 
Dr. Fischera z Kežmarku.

Víťazom blahoželáme a teší-
me sa na 8. ročník regionálneho 
kvízu Spoznaj svoj región v rov-
nakej priateľskej atmosfére, akú 
sme v prostredí Kaštieľa Strážky 
zažívali v tomto aj v predchá-
dzajúcich rokoch.

Viac aktuálnych informácií 
získate na www.spisskabela.sk
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Meno a priezvisko:

Kontaktné údaje (telefón alebo e-mail): 

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

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

Otázka za mesiac máj 
znela: V Spišskej Belej pôso-

bilo po niekoľko storočí mnoho 
významných cechov. Ktorý 
zo spišskobelianskch cechov 
mal túto pečiatku? (pečiatka 
dostupná na www.spisskabe-
la.sk) Z ponúkaných odpovedí 
bola správnou možnosť A, teda 
Mäsiarsky cech.

Mäsiarsky cech bol dolože-
ný v r. 1551. Najvýznamnejšou 
udalosťou v živote cechu bol 
majstrovský sprievod, ktorým sa 

Dejiny liehovarníctva Spiš-
skej Belej siahajú ďaleko do 
minulých storočí. Zo sídiel 
Provincie XVI spišských miest 
patrila popredná pozícia v 
liehovarníctve práve Spišskej 
Belej, ktorá bola po stáročia 
známa výrobou borovičky. Po-
chvalu na našu pravú spišsko-
belianskuborovičku nájdeme 
vo viacerých zdrojoch: “Kvalita 
tunajšej pálenky z borievok je 
veľmi vysoko cenená v celej 
oblasti (Uhorský almanach z 
roku 1778) ” alebo „Horec a 

Tradícia pálenia alkoholu sa po desaťročiach vráti do Sp. Belej

uvádzal do cechu nový majster. 
V sprievode šli majstri oblečení 
do slávnostného odevu. Ten 
pozostával z červených čiapok, 
červených viest so striebornými 
gombíkmi, červených nohavíc a 
čižiem s ostrohami. Majstri boli 
v sprievode obklopení učňami. 
V strede sprievodu niesli vy-
kŕmené, často aj namaľované a 
kvetmi ozdobené zviera – ovcu, 
prasa alebo teľa. Nechýbala ani 

muzika. Zabitie zvieraťa na 
bitúnku bolo považované za 
vykonanie majstrovského 
diela a mäso bolo použité na 
majstrovskú hostinu. Mäsiari 
sa dostávali často do sporov 
pre limitácie mäsa na trhu, 
predaj mäsa chorých zvierat a 
pod.  14. apríla 1812 sa mäsiari 
vzbúrili a 21. apríla 1812 17 
majstrov spísalo požiadavky 
na zmenu svojich práv a privi-
légií. Žiadali, aby mohli sekať 
mäso, čiže ho predávať. Ak by 
sa im to neumožnilo, hrozili, 
že svoje privilégiá vrátia a 
odídu. To si mesto nemohlo 
dovoliť. Mäsiari zostali pod 
podmienkou, že sa im dovolí 
voľne pásť 1100 baranov, že 
dostanú pastiera pre niekoľko 
volov v lokalite BreiteFeld, že 
dostanú koňa a drevo na výro-
bu šindľov a lavíc. Mäsiari mali 
svoj Banklocal v strede mesta 
na mieste neskoršej kaviarne. V 
r. 1872 mesto odkúpilo budovu 
Banklocalu, ktorú v tom istom 
roku zbúralo a na jej mieste 
postavilo tesne pri radnici ho-
nosnú kaviareň, neskôr známu 
pod názvom hotel Belá. Tento 
spolok žil čulým spoločenským 
a kultúrnym životom. V Belej 
sa mäsiari starali o oltár Panny 
Márie, svoj sviatok mali na 
Hromnice a ich patrónom bol 
sv. Matej alebo aj sv. Lukáš. 
Mali purpurovo-zlatú zástavu, 
v znaku topor a zlatého vola v 
purpurovom poli.

Výhercom súťaže za mesiac 
máj sa stal Radovan Praško. 
Gratulujeme!

borievka sa vyskytujú často 
v severnom Uhorsku, kde sa 
v oblasti okolo Spišskej Belej 
v Spišskej župe pripravuje 
skvelá pálenka (Štatistické 
obrazy Rakúskej monarchie, 
18. stor.)“. Podľa štatistických 
údajov publikovaných Marti-
nom Schwartnerom v roku 1809 
sa v domácnostiach nachádzalo 
až 95 nádob na pálenie pálenky.
Továreň na likéry Kleinberger 
a syn, Borovičkáreň Adolf 
Gabriel, Borovičkáreň Greb, 
Hospodársky liehovar,  Pivo-

var Júliusa Reicha, Pivovar 
Gejzu Szimonisza a Adolfa 
Szimonisza, či Pivovar Vilia-
ma Hoffmanna – všetci títo sa 
podpísali pod túto dlhú histó-
riu, ktorá nás preslávila ďaleko 
za hranicami nášho mestečka… 
Po niekoľkých desaťročiach sa 
túto tradíciu pálenia alkoholu 
rozhodli prinavrátiť do Spišskej 
Belej manželia Marek a Anna 
Olekšákovci… No aj keď ako 
obaja poznamenali, na túto dlhú 
tradíciu pálenia pálenky v na-
šom meste sú síce patrične hrdí, 

avšak radi by započali takú tú 
svoju vlastnú tradíciu.

Pod Tatrami je o pálenie 
vlastného alkoholu záujem

Keď sa pred dvoma rokmi 
rozhodli manželia Olekšákoví 
pre prevádzkovanie pálenice, 
bol tu len Marekov nápad a za-
pálenie pre realizáciu myšlienky 
a Aničkina dôvera v manželov 
sen. „Skúsenosti s pálením som 
už samozrejme nejaké mal a aj 
to mi dalo odvahu pustiť sa do 
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podnikania. Dlhé roky som nosil 
svoj kvas až do susedného okre-
su a to sa mi zdalo komplikova-
né i časovo náročné. Napadlo 
mi, že takto to môžu vnímať aj 
ostatní ľudia z okolia a určite by 
ocenili pálenicu, ktorá bude bliž-
šie. Zistil som, že mnohých táto 
vzdialenosť dokonca odrádza 
od toho, aby si zakladali vlastný 
kvas,“ približuje svoje začiatky 
Marek Olekšák. Po tomto ziste-
ní, že dopyt v okolí je veľký, už 
manželia neváhali a začali dávať 
myšlienke konkrétnu podobu.
O tom, že založiť si vlastnú pá-
lenicu nie je vôbec jednoduché, 
sa presvedčili manželia takmer 
okamžite: „Čudoval som sa, pre-
čo v okolí nie je žiadna pálenica, 
keďže dopyt by tu aj bol. Po pr-
vom roku príprav sme pochopili 
prečo tomu tak je. Už samotné 
založenie je totiž náročné, po 
finančnej, no hlavne po admi-
nistratívnej stránke. Musíte spĺ-
ňať mnoho zákonov, absolvovať 
skúšky na príslušnom minister-
stve, získať certifikát i licencie. 
Potom prídu na rad kontroly 
hygieny, životného prostredia, 
technickej inšpekcie,“ spomína 
Marek Olekšák. Momentálne 

Ráno prídete s kvasom a po-
obede máte vypálený produkt

Ak aj vy dávate prednosť 
vlastnej „domácej“ slivovici, či 
hruškovici, tak v druhotnej fáze 
vám Pálenica Spišská Belá veľmi 
rýchlo pomôže. Stačí sa včasne 
objednať, doniesť v sude vlastný 
kvas a za približne tri hodiny si 
vypálený produkt odnesiete 
domov. „Každý pestovateľ už 
zhruba vie, kedy bude mať pri-
pravený kvas na pálenie. Tento 
termín je potrebné si u nás do-
predu zarezervovať. V dohod-
nutý deň donesiete napr. 300 
litrov slivkového kvasu a za tri 
hodiny je už produkt priprave-
ný na vyzdvihnutie,“ vysvetľuje 
celý priebeh majiteľ pálenice.
Manželia majú zároveň v pred-
stavách aj víziu do ďalekej 
budúcnosti, v ktorej by mohli 
konkrétny kvas ponúkať aj oni. 
Rovnako by sa v budúcnosti 
potešili aj vlastným sadom, 
či transformácii pálenice na 
liehovar.

Viac o tejto zaujímavej myšlienke 
ako aj konkrétnej službe sa dozviete 
na webových stránkach PÁLENICE 
SPIŠSKÁ BELÁ: www.paleni-
caspisskabela.sk.

Tradícia pálenia alkoholu sa po desaťročiach vráti do Sp. Belej

ešte čakajú na registráciu na 
colnej správe a ku oficiálnemu 
otvoreniu spišskobelianskej 
pálenice už bude potrebná len 
bohatá úroda ovocia.

Podnebie v našom okolí praje 
bohatej úrode ovocia

Medzičasom sa z manželov 
už stáli profesionálni páliči, ako 
sa u nás tomuto remeslu ľudovo 
hovorí. „Naše bezprostredné 

okolie ponúka každoročne bo-
hatú úrodu jabĺk, sliviek, či hru-
šiek. Dokonca fakt, že podnebie 
sa postupne mení, znamená 
aj, že už nie je u nás ojedinelé 
ani pestovanie marhúľ. V našej 
Pálenici pestovateľom vypálime 
pálenicu z každého ovocia, avšak 
tuzemského, nie exotického. 
Rovnako aj z vína, či hrozno-
vých výliskov,“ vysvetľuje Anna 
Olekšáková.

Mesto Spišská Belá pravidel-
ne organizuje v spolupráci s po-
pradskou pobočkou Národnej 
transfúznej stanice bezplatné 
darovanie krvi pod názvom 
Primátorská kvapka krvi. V pia-
tok 15. júna 2018 sa rozhodlo 57 
dobrovoľných darcov krvi prísť 
podporiť dobrú vec (avšak nie 
všetci mohli pre zdravotné pre-
kážky darovať krv). V priesto-
roch mestského úradu od 8. 
do 11. hodiny darovalo krv aj 
niekoľko prvodarcov.

A nakoľko môžeme s rados-
ťou konštatovať, že táto akcia sa 
stáva čoraz navštevovanejšou, 
mesto Spišská Belá sa rozhodlo 
zorganizovať dobrovoľné daro-
vanie krvi tri krát ročne. A teda 
okrem februárovej Valentínskej 
kvapky krvi a júnovej Primá-
torskej kvapky krvi, už môžete 
pomáhať tým, ktorí to potrebujú, 
aj na Študentskej kvapke krvi, 
ktorá sa bude konať v októbri 
už po tretíkrát. Všetkým darcom 
ešte raz ďakujeme!

Primátorská kvapka krvi 2018

Aj tento rok sa družstvo DHZ Spišská Belá zúčastnilo nočnej 
hasičskej súťaže v Hranovnici, ktorú organizoval DHZ Hranovnica 
v areáli Lúčka v sobotu 16. júna. Súťažilo sa v disciplíne útok a naj-
lepšie túto disciplínu zvládol tím DHZ Spišská Belá, ktorý štartoval 
ako posledný. Naši hasiči si takto už druhý rok za sebou odniesli 
pohár pre víťaza pretekov!

Gratulujeme a prajeme ešte mnoho výborných výsledkov do 
tohtoročnej vynikajúco začatej sezóny!

Naši hasiči obhájili 
minuloročné prvenstvo
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V rámci výzvy „Budovanie a 
zlepšenie technického vybavenia 
jazykových učební, školských 
knižníc, odborných učební 
rôzneho druhu v základných 
školách“ na získanie finanč-
ných prostriedkov z fondov 
EÚ (v rámci IROP 2014 - 2020) 
Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR zverejnilo 
výsledky hodnotenia predlože-
ných projektov. V rámci Prešov-
ského kraja bolo predložených 98 
projektov v hodnote 9 633 239,83 

Mesto získa 340-tisíc EUR na zriadenie odborných učební 
na základných školách

€ (zdroje EÚ). Po ich vyhodnote-
ní bolo schválených 67 projektov 
v hodnote 7 374 744,17 € (zdroje 
Európskej únie).

Medzi schválenými pro-
jektmi sú aj oba projekty nášho 
mesta, teda týkajúce sa oboch 
základných škôl. Mesto podalo 
uvedené projekty ešte v roku 
2017, avšak proces ich hodnote-
nia trval až do konca mája tohto 
roka. Súhrne mesto získa na oba 
projekty 340 403 EUR a z vlastné-
ho rozpočtu mesto má prispieť 

sumou 17 917 EUR (konečné 
sumy budú známe po uskutoč-
není verejného obstarávania).

V prípade projektu Zria-
denie odborných učební pre 
žiakov Základnej školy M. R. 
Štefánika v Spišskej Belej sa 
zrealizuje:

1./ Obstaranie polytechnickej 
učebne (učebňa na technické 
práce)

2./ Obstaranie biologicko-che-
mickej učebne

3./ Obstaranie učebne IKT 
(učebňa informatiky)

4./ Obstaranie fyzikálnej 
učebne

Celkové náklady tohto pro-
jektu boli schválené vo výške 
183 429 EUR, mesto získa finanč-
ný príspevok z EÚ a štátneho 
rozpočtu vo výške 174 257 EUR 
(95 %) a z rozpočtu mesta prispe-
je sumou 9 172 EUR (5 %).

V prípade projektu Zria-
denie odborných učební pre 
žiakov Základnej školy J. M. 
Petzvala v Spišskej Belej sa 
zrealizuje:

1./ Obstaranie polytechnickej 
učebne (učebňa na technické 
práce)

2./ Obstaranie biologicko-che-
mickej učebne

3./ Obstaranie učebne IKT 
(učebňa informatiky)

4./ Obstaranie jazykovej učeb-
ne na výučbu slovenského jazyka 
a cudzích jazykov

5./ Obstaranie školskej kniž-
nice

Celkové náklady tohto pro-
jektu boli schválené vo výške 
174 891 EUR, mesto získa finanč-
ný príspevok z EÚ a štátneho 
rozpočtu vo výške 166 146 EUR 
(95 %) a z rozpočtu mesta prispe-
je sumou 8 745 EUR (5 %).

Financie z vyššie uvedených 
projektov sú určené na vybavenie 
tých odborných učební a k nim 
bude potrebné pripočítať náklady 
na prípadné stavebno-technické 
úpravy týchto učební, na čo budú 
musieť prispieť aj samotné školy 
zo svojich rozpočtov. Realizácia 
oboch projektov by mala trvať do 
leta budúceho roka.

Mesto Spišská Belá v roku 
2016 začalo postupnú komplet-
nú rekonštrukciu renesančnej 
zvonice v centre mesta. 

V roku 2016 získalo mesto 
z Ministerstva kultúry SR na 
obnovu renesančnej zvonice 
dotáciu 15 tis. EUR, k tejto 
sume z vlastného rozpočtu pri-
dalo ešte niečo vyše 6 tis. EUR 
a kompletne opravilo strechu 
zvonice.  Na tejto historickej 
pamiatke bolo potrebné kom-

Na pokračovanie obnovy zvonice mesto získalo 20-tisíc EUR

suma.  Z uvedených financií sa 
tento rok kompletne dokončí 
oprava celej fasády. Stavebné 
práce na tejto 3. etape začali už 
koncom mája.

Renesančná zvonica na 
námestí v Spišskej Belej patrí 
medzi jednu z najvyšších zvo-
níc na Slovensku. Zvonica bola 
postavená pravdepodobne 
v rokoch 1589 – 1590. Za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku bola 
vyhlásená v roku 1963.

pletne opraviť fasádu, ktorú 
mesto začalo opravovať už 
v minulom roku 2017 aj vďaka 
poskytnutej dotácie z Minister-
stva kultúry SR vo výške 29 tis. 
EUR a z rozpočtu mesta pridalo 
necelých 5 tis. EUR. Na pokra-
čovanie tejto obnovy mesto 
pripravilo v tomto roku ďalší 
projekt pod názvom „Obnova 
renesančnej zvonice v Spišskej 
Belej – 3. etapa“ a ním požiadalo 
o získanie dotácie z Ministerstva 

kultúry SR vo výške 25 tis. EUR 
v rámci programu Obnov si 
svoj dom. Mesto bolo úspešné 
a na základe rozhodnutia mi-
nisterstva kultúry bola mestu 
poskytnutá dotácia vo výške 
20 tis. EUR. Povinné minimál-
ne spolufinancovanie projektu 
z rozpočtu mesta je vo výške 
2 674 EUR, avšak predpokladá 
sa vyššia spoluúčasť mesta 
vzhľadom na to, že sa mestu 
neposkytla plná požadovaná 

Spoločenská kronika 
V MÁJI 2018

• narodili sa: Tomáš Barančo, Michaela Fiasová, Lilian Lichvá-
rová, Vojtech Šifra, Eliška Talárová.

• navždy nás opustili: Gancarčík Jozef vo veku 79 rokov, 
Líneková Jolana vo veku 89 rokov, Liszyová Zuzana vo veku 90 
rokov, Mirga František vo veku 63 rokov, Purdeš Peter vo veku 
96 rokov, Mária Trembová vo veku 76 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Albín Porubovič – 93 rokov, 
Anna Chovancová – 92 rokov, Margita Gemzová – 85 rokov, Žo-
fia Hanzelyová – 80 rokov, Elena Marhefková – 80 rokov, Žofia 
Nadžadyová – 80 rokov, Kvetoslava Bujňáková – 75 rokov, Emil 
Urbanský – 75 rokov, Žofia Adamjáková – 70 rokov, Edita Sisková 
– 70 rokov, MUDr. Miloslav Slavkovský – 70 rokov, Ján Svocák– 70 
rokov, Anna Šramelová– 70 rokov, Edita Tomalová– 70 rokov.
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Dňa 12. júna 2018 sa na veľkej 
scéne Divadla Jonáša Záborského 
v Prešove uskutočnilo slávnostné 
odovzdávanie ocenení najúspeš-
nejším pedagógom a žiakom 
stredných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja. Ocenenie 
plaketu Jána Ámosa Komenské-
ho Sophista pro regione – Učiteľ 
múdrosti pre región si z rúk 
podpredsedu PSK Martina 
Jakubova prevzala aj učiteľka 
Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
v Kežmarku Mgr. Daniela Žab-
ková, rodáčka zo Spišskej Belej.
Mgr. Daniela Žabková po absol-
vovaní strednej školy – Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 
pokračovala v štúdiu na Filozo-
fickej fakulte UPJŠ v Prešove. 
Po ukončení vysokoškolského 
štúdia nastúpila v roku 1981 do 
Gymnázia v Spišskej Starej Vsi. 
V tejto škole pôsobila až do r. 
2010, t. j. 29 rokov ako učiteľka 
slovenského jazyka a literatúry 
a francúzskeho jazyka. K matu-
ritnej skúške ako triedna učiteľka 
priviedla 5 tried (napr. aj olympij-
ského víťaza Ladislava Škantára).
V roku 1999 sa stala riaditeľkou 

V apríli tohto roku získalo 
Mesto Spišská Belá informáciu 
o tom, že na lokalite rašeliniska 
Krivý kút sa opätovne objavili 
sršne – najväčší spoločensky 
žijúci hmyz v Európe. Práve 
v tejto oblasti došlo pred tro-
ma rokmi kvôli útoku sršňov 
k tragickej udalosti. Mesto 
Spišská Belá aj preto umiestnilo 
na informačný panel k ceste I. 
triedy č. 542 v mieste, kde sa za-
čína prístupová cesta k lokalite, 
upozornenie na výskyt sršňov. 

Dezinsekcia a deratizácia v katastri mesta Spišská Belá
Zároveň bola kontaktovaná aj 
odborne spôsobilá osoba na prá-
cu s dezinfekčnými prípravkami 
na profesionálne použitie.

V máji prebehla dezinsekcia 
kolovej stavby na vodnej hla-
dine, ktorá sa nachádza v lo-
kalite Krivý kút a tvorí súčasť 
Oddychovo-vzdelávacieho are-
álu. Odborník na dezinsekciu 
zároveň zlikvidoval aj dve osie 
hniezda v prístrešku. Vďaka 
tomuto zásahu je zabezpečená 
preventívna ochrana návštevní-

kov rašeliniska v kolovej stavbe, 
a to s dlhodobým účinkom.

Naďalej však v prírode od-
porúčame myslieť na to, že útok 
sršňov (ale aj iného hmyzu) môže 
vyvolať agresívny zvuk, kozme-
tika či prudké pohyby alebo aj 
náhodné porušenie hniezda. 
Vždy je potrebné vybrať žiha-
dlo. Ak ste alergickí na hmyzí 
jed, noste so sebou pohotovostný 
balíček (adrenalínové pero, sprej 
proti zúženiu priedušiek a lieky). 
Ak nemáte balíček, v prípade 

alergickej reakcie okamžite vo-
lajte 112.

Mesto Spišská Belá zároveň 
zabezpečilo aj odborne realizova-
nú deratizáciu okolia mestských 
bytoviek na Petzvalovej ulici. 
Deratizácia (regulácia hlodavcov 
s vysokou reprodukčnou schop-
nosťou) bola vykonaná najmä 
za účelom ochrany ľudského 
zdravia. Prostriedky na derati-
záciu boli vkladané priamo do 
potkaních dier, čím sa predišlo 
vzniku nežiaducich otráv.

Ocenená Beľanka
školy na 2 funkčné obdobia. Za 
10 rokov vo vedúcej funkcii stála 
za mnohými projektami – plyno-
fikáciou školy, zavedením ústred-
ného kúrenia a plynofikáciou do-
mova mládeže, rekonštrukciami 
budovy školy, domova mládeže 
a školskej jedálne. Pre zlepšenie 
materiálneho vybavenia školy 

koordinovala mnohé projekty, 
ako napr. projekt Moderná 
škola – brána do sveta, v rámci 
ktorého škola získala finančné 
prostriedky na vybavenie odbor-
ných učební. V pozícii učiteľky 
slovenského jazyka a literatúry 
a riaditeľky školy spolupraco-
vala s mestom Spišská Stará Ves 

pri organizovaní 
rôznych kultúrnych 
a spoločenských akcií 
v regióne Zamaguria.
Od 1. septembra 
2010 pôsobí ako 
učiteľka slovenského 
jazyka a literatúry 
a francúzskeho ja-
zyka na Gymnáziu 
P. O. Hviezdoslava 
v Kežmarku. Na-
ďalej pracuje ako 
obetavá učiteľka aj 
na pozícii triednej 
učiteľky, pripravuje 
žiakov na olympiádu 
v slovenskom jazyku 
a literatúre ( v šk. 
roku 2014/2015 3. 
miesto v kategórii B 
v celoštátnom kole), 
na olympiádu vo 

francúzskom jazyku a na rôzne 
recitačné súťaže ( v šk. roku 
2016/2017 3. miesto v krajskej 
súťaži Hviezdoslavov Kubín, 
v školskom roku 2017/2018 1. 
miesto v tej istej súťaži a po-
stup do celoštátneho kola).
Vykonáva funkciu predsedu 
rady školy a školského metodika 
Stredoškolskej odbornej činnosti. 
Spolupodieľa sa na organizovaní 
spoločenských a kultúrnych pod-
ujatí v škole a v meste Kežmarok 
(napr. slávnostná akadémia pri 
príležitosti 90. výročia založenia 
školy, súťaž Literárny Kežmarok, 
každoročná návšteva divadel-
ného predstavenia v Prešove, 
Košiciach alebo Spišskej Novej 
Vsi pre žiakov a zamestnancov 
školy, literárne exkurzie na 
Oravu, do Liptovského Mi-
kuláša a do Banskej Bystrice).
K oceneniu srdečne blahoželajú 
všetci zamestnanci a žiaci školy, 
vedenie školy ďakuje za jej do-
terajšiu prácu a do budúcnosti 
prajeme veľa zdravia, trpezlivosti 
a kreativity.

Ing. Daniela Čekovská,
Gymnázium 

P. O. Hviezdoslava
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Zápis detí na povinnú školskú 
dochádzku, ktorú začnú plniť 
v 1. ročníku od 1. septembra 
2018, sa v oboch základných 
školách v našom meste konal  3. 
a  4. apríla 2018.  V oboch základ-
ných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Spišská Belá 
sa na tomto zápise zúčastnilo 
celkom 99 detí.

Do ZŠ J. M. Petzvala prišlo 
na zápis 46 detí, z toho 27 detí 
malo trvalý pobyt v školskom 

V nedeľu 10. júna 2018 sme si 
pripomenuli 110. výročie úmrtia 
Samuela Webera (*26. 3. 1835 
Poprad – †18. 5. 1908 Spišská 
Belá), jednej z najvýznamnej-
ších osobností histórie nášho 
mesta. Spomienková slávnosť 
začala slávnostnými službami 
Božími v evanjelickom a. v. 
chráme za účasti primátora 
mesta Štefana Bieľaka s man-
želkou a členov Dobrovoľného 
hasičského zboru Spišská Belá. 
Kázňou slova Božieho poslúžil 
senior Tatranského seniorátu 
ECAV na Slovensku Jaroslav 
Matys, liturgiu spoluslúžili 
evanjelický farár Michal Findra 
z rodného mesta S. Webera – Po-
pradu a domáca zborová farárka 
Eva Germanová.

Po skončení služieb Božích 
sa slávnostný sprievod presu-
nul na miestny cintorín k ro-
dinnej hrobke Samuela Webera, 
ktorá bola obnovená vďaka 
finančným prostriedkom z par-
ticipatívneho rozpočtu Mesta 
Spišská Belá a dobrovoľníckej 
práci dobrovoľných hasičov a 

Od 1. septembra základné školy v meste očakávajú 84 prvákov
obvode tejto školy, 12 detí  pri-
šlo s bydliskom v  obvode ZŠ 
M. R. Štefánika a 7 detí prišlo 
z okolitých obcí.

V ZŠ M. R. Štefánika sa na 
zápise do 1. ročníka zúčastnilo 
53 detí, z nich 37 malo trvalý 
pobyt v školskom obvode tejto 
školy, 3 deti prišli s bydliskom 
v obvode ZŠ J. M. Petzvala, 2 
deti sú z Detského domova 
v Spišskej Belej a 11 detí prišlo 
z okolitých obcí.

Na základe výsledkov škol-
skej zrelosti budúcich prvákov, 
ktoré skúsení pedagógovia 
zaznamenali počas zápisu a na 
základe posúdenia špecialista-
mi z centra pedagogicko-psy-
chologického poradenstva, bolo 
12 deťom odložená povinná 
školská dochádzka o jeden rok, 
takže tieto deti by mali zostať 
ešte jeden rok v materskej škole 
ako predškoláci. Na základe uve-
deného v novom školskom roku 

2018/2019 bude naše základné 
školy navštevovať 84 žiakov v 1. 
ročníku, pričom obe školy otvo-
ria po dve triedy prvákov, keďže 
školský zákon určuje maximálny 
počet 22 žiakov v jednej triede 1. 
ročníka. V ZŠ M. R. Štefánika sa 
predpokladá 44 detí (2 triedy po 
22 žiakov) a v ZŠ J. M. Petzvala 
40 detí (2 triedy po 20 detí). Do 
septembra sa ešte celkový počet 
detí môže zmeniť (v závislosti od 
rozhodnutia rodičov).

Spomienka na 110. výročie úmrtia Samuela Webera
členov miestneho evanjelického 
cirkevného zboru.

V popoludňajšom programe 
na evanjelickej fare odznela 
prednáška Zuzany Kollárovej o 
živote a diele Samuela Webera, 
ktorú predniesol Lukáš Lisý zo 
SNG – Kaštieľ Strážky. Históriu 
Dobrovoľného hasičského zboru 
v Spišskej Belej pri 140. výročí 
jeho založenia priblížil Metod 
Kováčik, člen DHZ Spišská Belá 
(pozn. S. Weber bol jedným zo 
zakladateľov). Hudobnými 
vstupmi program spestrili Ti-
bor Králik (gitarové sólo) a spe-
vokol Cirkevného zboru ECAV 
z Kežmarku. Po skončení mali 
zúčastnení možnosť prezrieť si 
pamätnú izbu Samuela Webera 
a sprítomniť si tak dokumenty, 
predmety a obdobie, v ktorom 
Samuel Weber pôsobil.

V rámci služieb Božích 
v evanjelickom kostole primátor 
mesta Štefan Bieľak okrem iného 
povedal: „Samuel Weber je jed-
na z najvýznamnejších osobností 
Spišskej Belej, ale rozhodne naj-
významnejšia osobnosť, ktorá 

priamo a zásadne ovplyvnila 
naše mesto, jeho históriu, ale 
aj súčasnosť.  Samuel Weber nie 
je známy vo svete tak ako Jozef 
MaximáliánPetzval, či Ladislav 
Mednyanszky, ale výnimočným 
a neopakovateľný spôsobom 
vstúpil do života Beľanov.  Bol 
primárne kňazom, ale vďaka 
svojmu talentu a svojim schop-
nostiam vstúpil aj do verejného 
a spoločenského života. Píše 
knihy, či odborné články, za-
kladá spolky, pomáha a radí 
obyvateľom, je členom mest-
ského zastupiteľstva. Napísal 
prvú monografiu o Spišskej 
Belej, založil Dobrovoľný ha-
sičský zbor, Mestský poľovný 
spolok, Belanský spevokol, či 
Hospodárske kasíno. A dalo by 
sa o jeho živote ešte veľmi dlho 
hovoriť.  Ale to, čo je na jeho 
živote podstatné, to, čo by sme 
si mali z dnešného stretnutia 
odniesť: využil svoj talent – dar 
od Boha nielen pre seba, ale aby 
pomáhal ostatným, aby pôsobil 
nielen ako kňaz, ale aby počas 47 
rokov jeho pôsobenia v Spišskej 

Belej vstúpil do všetkých oblas-
tí života mesta. A práve preto 
v roku 2008 mesto vydalo mo-
nografiu o tejto osobnosti mesta 
a uviedlo ho do Siene osobností 
mesta Spišská Belá. V úvode 
tejto monografie jej autorka Zu-
zana Kollárová píše, že Samuel 
Weber o sebe nikdy nehovoril 
ani nepísal, iba keď sa odobral 
na večnosť, iní v ňom videli na-
plnenie slov Biblie: “Ten bude 
medzi vami prvý, ktorý vám 
najviac slúži“. Samuel Weber 
je v pre nás výzvou, aby sme 
len nečakali, čo dostaneme, ale 
aby sme sami dávali. Jeho život 
je pre nás odkazom, aby sme sa 
nepýtali, čo iní urobili pre nás, 
ale aby sme sa pýtali: čo sme 
my urobili pre iných, pre svoju 
komunitu, pre svoje mesto, pre 
spoločnosť.“               

Za prípravu celej slávnosti 
k 110. výročiu úmrtia Samuela 
Webera patrí poďakovanie 
najmä pani evanjelickej farárke 
Eve Germanovej, jej manželovi 
a členom evanjelického cirkev-
ného zboru v Spišskej Belej.
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CENA MESTA A CENA PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ BELÁ

• Za Júliusa Danča prevzala ocenenie dcéra 
Lýdia. • Cenu mesta si prevzal Alojz Barabas.

• Cena mesta Spišská Belá bola udelená aj Mgr. Emilovi Gril-
lusovi.

• Mgr. Terézia Ferencková bola ocenená Cenou 
primátora mesta.

• Ocenený Ing. Július Daniš.

• Cenu primátora mesta odovzdal MUDr. Viere 
Andiľovej primátor JUDr. Štefan Bieľak.

• Cena primátora mesta poputovala aj Výrobné-
mu družstvu JAVORINA. 

• Členovia DHZ Spišská Belá s Cenou mesta.
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• Už po tretíkrát boli na Slovensku ocenené obce a mestá, ktoré sa môžu tešiť z označenia Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Za rok 2017 
ho udelili mestu Spišská Belá.

• Počas Challenge Day športovala viac ako polovica Spišskej Belej.
• V novom Bike parku pri Belianskom rybníku sa v posledných dňoch 
dokončila výstavba pumptracku.


