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• V Strážkach sa odohral 2. ročník priateľského futbalového zápasu Slobodní proti ženatým.

• Sídliskové hry na Mierovej ulici sa uskutočnili aj tento rok.
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140. výročie založenia 
Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej

• Novovybudovaný hasičský areál sa slávnostne otvoril 8. kolom Regionálnej hasičskej ligy.

• Nočná hasičská súťaž O putovný pohár Samuela Webera sa stretla výborným ohlasom.

• Pred začiatkom nočnej hasičskej súťaže sa uskutočnilo slávnostné uvedenie do života knihy 140 rokov Dobrovoľného hasičského zboru.
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Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 

zasadnutí dňa 28. 8. 2018
 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Správa o plnení rozpočtu 
mesta za 1. polrok

• MsZ vzalo na vedomie 
monitorovaciu správu o plnení 
rozpočtu mesta Spišská Belá 
za 1. polrok 2018. Monito-
rovacia správa je zverejnená 
na www.spisskabela.sk.

Zmena rozpočtu mesta č. 5
• MsZ schválilo použitie 

finančných prostriedkov 
z rezervného fondu mesta vo 
výške 7 000 EUR na účely uve-
dené v rozpočtovom opatrení č. 
5/2018. MsZ schválilo návrh na 
zmenu rozpočtu mesta na rok 
2018 rozpočtovým opatrením 
č. 5/2018 (rozpočtové opatrenie 
je zverejnený na www.spisska-
bela.sk.)

Stav realizácie niektorých 
investičných projektov mesta

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o postupe realizácie niektorých 
investičných projektov mesta 
(výstavba cyklochodníka Stráž-
kach a T. Kotline –  Cesta okolo 
Tatier 2. etapa, Prístavba Ma-
terskej školy na Mierovej ulici, 
Výstavba hokejbalovej haly)

Návrh na revitalizáciu parku 
M. R. Štefánika

• MsZ vzalo na vedomie 
architektonický návrh na sta-
vebnú úpravu – revitalizáciu 

parku M. R. Štefánika v Spišskej 
Belej. Návrh štúdie je zverejnený 
na www.spisskabela.sk.

Výstavba Denného centra 
v Strážkach

• MsZ vzalo na vedomie 
návrh projektového riešenia 
novej budovy Denného centra 
v Spišskej Belej – v Strážkach 
a schválilo výstavbu tohto 
denného centra v rámci Akč-
ného plánu NRO Kežmarok 
spolufinancovaného z regio-
nálneho príspevku (zo štátneho 
rozpočtu) vo výške 180 tis. EUR. 
Viac v samostatnom článku 
na www.spisskabela.sk.

IBV Okružná ulica
• MsZ schválilo zámenu po-

zemkov za účelom zabezpečenie 
prístupu za novobudovanými 
rodinnými domami na Okruž-
nej ulici v Spišskej Belej a exis-
tujúcou zástavbou rodinných 
domov (na Ul. SNP).

• MsZ schválilo zriadenie 
vecného bremena na  Okružnej 
ulici v Spišskej Belej na pozem-
koch mesta v prospech správcov 
inžinierskych sietí za účelom 
prístupu k nim.

• MsZ schválilo odpredaj po-
zemkov tvoriacich časť staveb-
ných pozemkov pre rodinné do-
my za účelom dovysporiadania 
týchto pozemkov  na Okružnej 
ulici v Spišskej Belej

• MsZ schválilo odkúpenie 
pozemkov od súkromných 
vlastníkov (stavebníkov domov) 
do vlastníctva mesta nachádza-
júcich pod miestnou cestou na 
Okružnej ulici v Spišskej Belej 

(budúca komunikácia v správe 
mesta) za 1 EUR

• MsZ schválilo odkúpenie 
inžinierskych stavieb na Okruž-
nej ulici v Spišskej Belej v pro-
spech Mesta Spišská Belá – a to 
miestnej komunikácie, dažďovej  
kanalizácie a verejného osvetle-
nia na Okružnej ulici v Spišskej 
Belej  za celkovú kúpnu cenu 1 
EUR, ale až po uskutočnení ko-
laudácie daných stavieb.

Výsledky ideovej urbanistic-
ko-architektonickej súťaže
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta o 
výsledkoch ideovej urbanis-
ticko-architektonickej súťaže 
„Revitalizácia námestia v Spiš-
skej Belej“. Viac v samostatnom 
článku na www.spisskabela.sk.

Predaje, zámeny a prenájmy 
pozemkov

1./ MsZ schválilo predaj 
časti pozemku v Tatranskej 
Kotline Ing. Rastislavovi Ga-
ľovi, Kežmarok, Miroslavovi 
Havrilovi, Prešov a Miroslave 
Patykyovej, Ždiar z dôvodu ma-
jetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku – prístupu k objektu 
vo vlastníctve žiadateľov.

2./ MsZ schválilo prenájom 
časti pozemku na parkovisku 
v Tatranskej Kotline Františ-
kovi Grichovi, Spišská Belá 
na umiestnenie predajného 
stánku,

3./ MsZ schválilo prenájom 
časti pozemkov v lokalite 
„Poľko“ (Ždiar) žiadateľovi: 
Petrovi Zimmermannovi, Ždiar 
a Karlovi Baselidesovi, Ždiar 
(záhrada pred domom) na 
dobu 5 rokov

4./ MsZ odročilo predaj časti 

pozemku pre žiadateľa – Erika 
Hangurbadžová, Spišská Belá

5./ MsZ schválilo predaj čas-
ti pozemku žiadateľovi – Martin 
Kostka, Spišská Belá  za účelom 
oplotenia záhrady domu na 
Štefánikovej ulici

6./ MsZ schválilo predaj čas-
ti pozemku žiadateľovi TAXIM, 
s.r.o., Spišská Belá pre účely 
legalizácie výstavby garáže 
(Kúpeľná ulica)

7./ MsZ schválilo predaj časti 
pozemku v lokalite „Priemysel-
ný areál Sever“ Spišská Belá na 
Továrenskej ulici žiadateľovi: 
Bronislav Šperka, Spišská Belá 
v rámci dovysporiadania po-
zemku pri jeho prevádzke

8./ MsZ schválilo zmeny 
v zmluvách uzatvorených medzi 
Mestom Spišská Belá a Zemian-
sky dvor,  s.r.o., Ždiar týkajúce 
sa formálnych zmien (projekt 
Zemiansky dvor Šarpanec).

Školské stravovanie žiakov 
ZŠ J. M. Petzvala

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu o zabezpečení škol-
ského stravovania žiakov ZŠ 
J. M. Petzvala v Spišskej Belej 
od 1. 9. 2018

Organizačné zmeny 
na mestskom úrade

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o organizačných (personál-
nych) zmenách a o zmene orga-
nizačného poriadku Mestského 
úradu v Spišskej Belej

Správu hlavnej kontrolórky 
mesta

• MsZ vzalo na vedomie 
správu hlavnej kontrolórky mes-
ta o vykonaných kontrolách.

Nepriaznivé počasie a veľký 
úhrn zrážok z 18. na 19. júla 
2018 spôsobili aj v lesoch mesta 
Spišská Belá povodňové škody, 
aj keď nie v takom veľkom roz-
sahu ako v iných častiach Tatier 
(napr. v Tatranskej Javorine 
či v Ždiari). Veľké množstvo 
spadnutých zrážok v krátkom 
čase boli príčinou, že priekopy, 
odrážky a priepusty nestíhali 
odviesť zrážkovú vodu a tá sa 
vylievala na lesné cesty a zváž-
nice, kde spôsobila škody v od-

Silné dažde zasiahli aj naše 
mestské lesy

hadovanom rozsahu asi 8 000 €. 
Okrem lesných ciest boli poško-
dené aj mosty v lokalite pri Tatre 
a na Solniskách v Ždiari. Najviac 
bola zasiahnutá časť v lokalite 
Ždiar a v uzávere Babej doliny 
pri Kardolíne. Poškodené úseky 
lesných ciest si vyžadujú akút-
nu stavebnú úpravu použitím 
väčšej techniky, aby sa mohli čo 
najskôr sprístupniť. Spomínané 
mimoriadne opravy mestské 
lesy budú financovať z vlast-
ných zdrojov.

Začiatkom augusta Mesto 
Spišská Belá vykonalo plánova-
nú údržbu cintorína v Strážkach. 
Na prednom plote pri vstupe na 
cintorín vymenilo pôvodný, už 
poškodený drevený šindeľ na 
kamennom múre. Po 12 rokoch 
bol šindeľ už úplne prehnitý 
a začalo cez neho zatekať do 
kamenného múru.  A tak sa 
tento múr oplechoval poplas-
tovaným plechom. Okrem toho 
sa kompletne vymenila strešná 
krytina a časť krovu na bývalej 
„márnici“, nakoľko plech bol 
už úplne prehnitý a do stavby 

Údržba mestského cintorína 
v Strážkach

začalo zatekať, čo poškodilo aj 
časť krovu. Mesto plánuje vyu-
žívať tento objekt ako sklad pre 
potreby správy cintorína ako aj 
verejnoprospešných služieb za-
bezpečujúcich údržbu Strážok.

Na jeseň tohto roka mesto 
plánuje úpravu nerovného te-
rénu v hornej časti cintorína, pri 
ktorom aj zruší niektoré staré 
hroby (tam, kde nie je zaplate-
né nájomné za hrobové miesto 
a uplynula tlecia 30-ročná doba 
od úmrtia).  Následne sa celá plo-
cha vyplaníruje a zatrávni, aby sa 
lepšie udržiavala (kosila).
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Mesto Spišská Belá plánuje 
výstavbu Komunitného centra 
v Spišskej Belej v areáli bývalej 
kolkárne (dnes pripravovaná 
komunitná záhrada). Mestské 
zastupiteľstvo v Spišskej Belej 
schválilo tento zámer na svojom 
zasadnutí dňa 12. mája 2018. Do 
konca júna mesto pripravilo a po-
dalo projekt na získanie finanč-
ných prostriedkov z fondov EÚ.

Navrhovaný objekt komu-
nitného centra bude slúžiť ako 
centrum so zázemím pre po-
treby rôznych komunít mesta 
a ich aktivít. V objekte sa budú 
nachádzať priestory aj pre klub 
seniorov, či pre iné komunity 
a spoločenstvá, pre výchovné, 
vzdelávacie a aktivačné čin-
nosti a pre ďalšie komunitné 
aktivity. Zároveň tento objekt 
bude slúžiť ako zázemie po-
trebné pre plánovanú mestskú 
(komunitnú) záhradu a teda pre 
rôzne aktivity aj v tejto záhrade. 
Do budúcna sa plánuje v tejto 
záhrade zriadiť tzv. komunitné 
rondo so stromami a lavičkami, 
oddychová (komunitná) lúka, 
priestor pre mamičky s deťmi 
vrátane nového detského ih-
riska.  Cieľom tohto zámeru 
mesta je vytvoriť priestory pre 
stretávanie sa rôznych komunít 
mesta, pre rôzne spolky a ďal-

Mesto chce získať fi nancie na výstavbu komunitného centra 
v komunitnej záhrade

šie neformálne skupiny, ale aj 
priestory pre sociálnu inklúziu, 
sociálne poradenstvo a pre terén-
nu sociálnu prácu.

Navrhovaný objekt musí 
spĺňať štandardy vybavenia 
určené metodikou Ministerstva 
práce, soc. vecí a rodiny SR 
(aké typy miestnosti a o akých 
maxim. výmerách podlaho-

vej plochy). Predpísaná max. 
podlahová plocha objektu je 
do 250 m2. Navrhovaný objekt 
bude dvojpodlažný, tvarovo 
jednoduchého obdĺžnikového 
pôdorysu so zastrešením sedlo-
vou strechou bez presahov. Na 
prvom a druhom nadzemnom 
podlaží sa budú nachádzať jed-
notlivé priestory zabezpečujúce 
prevádzku komunitného centra. 
Za hlavným vstupom do objektu 
sa nachádza zádverie a vstupná 
chodba so schodiskom. Na prí-
zemí sa ďalej nachádza klubová 
miestnosť, kuchynka, sociálne 
zázemie a sklad prístupný 
aj z exteriéru. Na poschodí 
objektu sa nachádza klubová 
miestnosť, dielňa pre remeselnú 
výučbu, kancelária komunitné-
ho pracovníka, miestnosť pre 
sociálne poradenstvo a sociálne 
zariadenia. Pred objektom bola 

Koncom júla Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. ako prevádzko-
vateľ riadenej skládky odpadov v Spišskej Belej stavebne upravil 
prístupovú cestu k tejto skládke. Čiže cestu od štátnej cesty č. 1/77 
po samotnú vstupnú bránu skládky, ktorá doposiaľ mala štrkový 
a panelový povrch a bola už značne poškodená. Skládka odpadov 
patrí mestu Spišská Belá a Mestský podnik ju prevádzkuje na zá-
klade nájomnej zmluvy. Uvedenú asfaltáciu financoval Mestský 
podnik z vlastných zdrojov.

Prístupová cesta ku skládke 
odpadov upravená

navrhnutá vonkajšia terasa, ako 
súčasť navrhovaných spevne-
ných plôch. 

Na výstavbu tohto centra 
mesto pripravilo a podalo projekt 
za účelom získania finančných 
prostriedkov z fondov EÚ. Cel-
kové oprávnené náklady poda-
ného projektu predstavujú sumu 
takmer 350 000 EUR, pričom 95 % 
by mali byť financie z EÚ a zo 
štátneho rozpočtu a 5 % je povin-
né minimálne spolufinancovanie 
mesta (cca 17 500 EUR). Či sa 
uvedené komunitné centrum 
bude stavať závisí od úspešnosti 
tohto projektu. Vyhodnotenie 
týchto projektov sa predpokladá 
do konca roka 2018 a v prípade 
úspešnosti tohto projektu by sa 
výstavba komunitného centra 
mohla začať v 2. polovici roka 
2019 a uvedením do prevádzky 
v 2. polovici roka 2020.
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Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefanom Bieľakom, 
primátorom mesta vyhlásilo dňa 09.04.2018 verejnú anonymnú 
jednokolovú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov 
na riešenie revitalizácie námestia v Spišskej Belej s udelením cien 
podľa § 119 – § 125 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 
vyhlášky č.157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a v zmysle Súťažného 
poriadku Slovenskej komory architektov zo dňa 13. 4. 2016.

Súťažné podmienky po ich pripomienkovaní a odsúhlasení 
v rámci Mesta Spišská Belá boli prerokované na prvom úvodnom 
zasadnutí poroty dňa 28.03.2018. Po ich dopracovaní a odsúhlasení 
členmi poroty boli Súťažné podmienky predložené na odsúhlase-
nie a overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora 
architektov súťažné podmienky overila dňa 9. 4. 2018; overenie č.: 
KA-164/2018.

Vyhlásenie súťaže bolo zverejnené na internetovej stránke 
vyhlasovateľa www.spisskabela.sk, v miestnom občasníku – Spiš-
skobeliansky spravodaj, na internetovej stránke www.archinfo.sk  
a na internetovej stránke Slovenskej komory architektov www.ko-
march.sk. Cieľom verejnej anonymnej jednokolovej ideovej urba-
nisticko- architektonickej súťaže Revitalizácia námestia v Spišskej 
Belej bolo získanie návrhov najvhodnejšieho riešenia a využitia 
verejného mestského priestranstva – námestia ako zhromažďo-
vacieho, tranzitného a pobytového priestoru s dlhodobou víziou 
do budúcna (aj na obdobie 50 rokov). Zámerom vyhlasovateľa je 
nájsť „genius loci“ daného miesta s cieľom priznať danému miestu 
(územiu) jeho výnimočnosť (odlíšiť ho od centrálnych zón iných 
slovenských miest), aby sa dané miesto s jeho dominantami stalo 
jedinečným, vychádzajúc z jeho historických daností a zároveň 
budúcich potrieb využitia daného priestoru.

Zasadnutie poroty začalo dňa 16. 7. 2018 o 9.00 hod. za prítom-
nosti zúčastnených podľa priloženej prezenčnej listiny. Po úvode, 
ktorým vyhlasovateľ súťaže otvoril hodnotiace zasadnutie poroty 
a oboznámil zúčastnených s výsledkami overovania súťažných 
návrhov:

Súťažné pomôcky si do 1. 6. 2018 do 14.00 hod. vyžiadalo u sek-
retára 46 záujemcov. Do podateľne Mestského úradu v Spišskej Belej 
v termíne do 29. 6. 2018 do 14.30 hod. predložili svoje súťažné ná-
vrhy 15 účastníci súťaže.

Všetky súťažné návrhy boli otvorené podľa poradia ich doručenia 
a označené boli na predpísané miesto číslami 1 – 15, tak, ako boli 
uložené na výstavné nástenky. Súťažné návrhy boli overované/
kontrolované v zmysle súťažných podmienok. Kontrolovali sa 
nasledovné náležitosti:

Dodržanie termínu doručenia návrhu
 Kompletnosť predpísaného obsahu súťažného návrhu
Kompletnosť príloh súťažného návrhu (počet panel, sprievod-

ná správa, CD, obálky: “C” a “D”, ktoré však neboli otvorené)
Zachovanie anonymity účastníkov
Kompletnosť dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti v súťaži
 
Výsledok overovania súťažných návrhov:
Všetky súťažné návrhy boli predložené osobne v termíne na 

odovzdanie súťažných návrhov.
Súťažné návrhy spĺňajú požiadavky na obsah podľa súťažných 

podmienok vrátane požadovaných príloh, s výnimkou súťažného 
návrhu č. 14 (t. j. súťažný návrh č. 108108), ktorý neobsahuje poža-
dované prílohy súťažného návrhu – CD nosič.

Pri všetkých súťažných návrhoch bola zachovaná anonymita 
účastníkov.
Členovia poroty hlasovali o vylúčení súťažného návrhu, u kto-

rého jeho autori nepriložil CD nosič so súťažným návrhom. Porota 
hlasovala jednohlasne s tým, že súťažný návrh bude vyradený zo 
súťaže, nakoľko nespĺňal predpísané formálne náležitosti.

V zmysle uvedenej skutočnosti do súťaže návrhov postúpilo 14 
súťažných návrhov, ktoré boli označené číslami 1 – 15 (okrem č. 
14, ktorý bol vylúčený). Následne došlo k individuálnemu oboz-
námeniu sa so súťažnými návrhmi a k  prečítaniu jednotlivých 
textových častí súťažných návrhov. Po preštudovaní jednotlivých 
súťažných návrhov členovia poroty vzniesli počas diskusie svoje 
pripomienky, do ktorej prispel svojim odborným názorom aj expert 
poroty s hlasom poradným. Členovia poroty spoločne s expertom 
poroty následne rozhodli, ktoré súťažné návrhy budú oceňované 
a odmeňované.

Na základe jednotlivého hodnotenia a výsledkov diskusie pri-
stúpili členovia poroty k hlasovaniu o konečnom poradí súťažných 
návrhov.

Každý člen poroty hodnotil oceňované a odmeňované súťažné 
návrhy počtom bodov 1 – 5 bodov, pričom súťažný návrh s naj-
menším počtom bodov vyhráva. Pri hlasovaní sa hodnotili súťažné 
návrhy podľa hodnotiacich kritérií:

1. Inovatívnosť a kreativita navrhovaného riešenia.
2. Ideové riešenie a koncept spracovaného návrhu.
3. Urbanistické riešenie námestia.
4. Architektonické a objemové, dispozičné a funkčné riešenie 

námestia.
5. Funkčná variabilita priestoru námestia.
6. Zrozumiteľnosť, grafická presvedčivosť návrhu.
Zo súťažných návrhov, ktoré postúpili do oceňovacieho a hod-

notiaceho kola napokon vzišlo konečné poradie súťažných návrhov, 
kde rovnaký počet hlasov získali dva súťažné návrhy. Porotcovia sa 
jednohlasne zhodli na tom, že žiaden zo súťažných návrhov nespĺňal 
na 100 % všetky hodnotiace kritéria a tak nebola udelená 1. cenu.

Všetky doručené súťažné návrhy budú sprístupnené aj verejnosti 
na vernisáži, ktorá bude vopred ohlásená na stránke mesta Spišská 
Belá, v samostatnom článku uvedenom na webe mesta Spišská Belá 
ale taktiež je možnosť pozrieť si všetky súťažné návrhy na interne-
tovej stránke www.archinfo.sk.

 
Výsledky vyhodnotenia  ideovej urbanisticko-architektonickej 
súťaže Revitalizácia námestia v Spišskej Belej:
1. cena: neudelená
2 x 2. cena vo výške 6 000 € 

Návrh č. „173421”
Kolektív autorov: Ing. arch. Tatiana Dunajská a Bc. Michaela 
Dunajská

3. cena vo výške 4 000 €
Návrh č.  „486857“
Kolektív autorov: Ing. arch. Peter Kokinda, , Mgr. Art. Pavel Suško 
a Ing. Eva Sušková

Porotou odmenené súťažné návrhy:
1. odmena vo výške 1 000 €

Návrh č.  „159379“
Kolektív autorov: Architekti on:off
Ing. arch. Ján Kovalčík, Ing. Michal Makara, Ing. arch. Andrea 
Heldáková, Ing. arch. Michaela Ivanová, M. Cs. Ján Pisár a Ing. 
Peter Liščinský

2. odmena vo výške 1 000 €
Návrh č.  „159379“
Kolektív autorov: 2021 s. r. o.
Ing. arch. Peter Lényi, Marián Lucký, Ondrej Marko, Lenka Borecká, 
Jana Kvasniaková a Michal Marcinov

Všetky ocenené a ohodnotené súťažné návrhy si môžete v plnom 
rozlíšení pozrieť na www.spisskabela.sk v rovnomennom článku 
v priložených pdf súboroch spolu so zápisnicou z hodnotiaceho 
rokovania poroty.

Vyhodnotenie ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže 
Revitalizácia námestia v Spišskej Belej
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Mesto Spišská Belá zreali-
zovalo nový chodník medzi 
sídliskom na Mierovej ulici 
a ul.1. mája. Stalo sa tak na 
podnet práve niektorých oby-
vateľov sídliska na Mierovej 
ulici, ktorí poukazovali na to, 
že najmä deti z toho sídliska 
chodia do školy a zo školy (na 
Moskovskej ulici) po trávniku. 
A práve vyšľapaný chodník bol 
miestom, kde sa vybudoval 
nový chodník zo zámkovej 
dlažby.

Ide síce o krátky spojovací 
chodník, ale určite bude veľ-

Nový chodník medzi sídliskom na Mierovej ulici a chodníkom 
na ul. 1. mája

kým prínosom, nakoľko ho 
využijú nielen deti zo sídliska 
na Mierovej ulici, ale aj ostatní 
obyvatelia tohto sídliska pri 
prechode smerom k Sintre, 
ako aj ostatní obyvatelia cho-
diaci z iných ulíc, ktorí si chcú 
cez uvedené sídlisko skrátiť 
cestu smerom k obchodnému 
domu a opačne.

V budúcnosti bude ešte 
potrebné rovnako prepojiť 
uvedené sídlisko na Mierovej 
ulici bezpečným chodníkom od 
kotolne aj smerom k materskej 
škole.

Primátor mesta urobil počas 
posledných týždňov niekoľko 
organizačných a personálnych 
zmien v rámci Mestského úradu 
v Spišskej Belej. Cieľom týchto 
zmien je obsadiť chýbajúce po-
zície a zároveň tak personálne 
a odborne posilniť chod mest-
ského úradu.

Do pozície vedúcej odboru 
výstavby, životného prostredia 
a regionálneho rozvoja Mest-
ského úradu bola od 1. 7. 2018 
menovaná Mgr. Eva Ďurišová 
(doposiaľ poverená riadením 
tohto odboru).

Novým vedúcim odboru 
vnútornej správy Mestského 

Personálne zmeny na mestskom úrade v Spišskej Belej
úradu je od. 1. 8. 2018 Mgr. 
Ľubomír German (zo Spišskej 
Belej), ktorý nahradil na tejto 
pozícii Ing. Pavla Ščigulinské-
ho. Ten sa presunul na pozíciu 
referenta oddelenia technickej 
správy mestského úradu, 
mestských budov a mestských 
bytových domov a popri tom 
bude mať na zodpovednosti 
ďalšie agendy –  civilnú ochra-
nu, požiarnu ochranu, správu 
mestského rozhlasu, prevádz-
ku služobných vozidiel, organi-
záciu a zabezpečovanie rôznych 
druhov volieb a ďalšie úlohy.

Na odbor výstavby Mest-
ského úradu bol presunutý Bc. 

František Zadžora, ktorý má 
už na starosti správu a údržbu 
mestských komunikácii a chod-
níkov, správu a údržbu mestskej 
verejnej zelene a správu a údrž-
bu verejného osvetlenia vrátane 
komunikácie so správnymi inži-
nierskych sietí a zabezpečovanie 
realizácie drobných stavieb mes-
ta a rôznych stavebných úprav.

Stavebný úrad v Spišskej 
Belej (ako štátny orgán) od 1. 
júla 2018 funguje v budove 
mestského úradu už každý 
pracovný deň v rovnakom čase 
ako sú úradné hodiny mestské-
ho úradu. Činnosť stavebného 
úradu zabezpečuje Ing. Mária 

Grichová (na plný úväzok).
Novým vedúcim verejno-

-prospešných služieb mes-
ta (resp. doposiaľ označovaných 
ako menšie obecné služby) sa 
stal Peter Nebus a nahradil 
Františka Zadžoru, ktorý bol 
doposiaľ na tejto pozícii.

Predpokladá sa, že od 1. sep-
tembra 2018 príde pracovať na 
mestský úrad osoba, ktorá bude 
zodpovedná za investície mesta 
– ako referent investičného od-
delenia Mestského úradu, ktorý 
bude mať na starosti prípravu, 
zabezpečenie a realizáciu in-
vestičných projektov a stavieb 
mesta.

Počas posledného júlového 
víkendu sa cyklisti z mesta 
Spišská Belá rozhodli opraviť 
a zveľadiť rekreačné miesta pri 
studničkách v neďalekom Krí-
žovskom lese. V minulosti tu 
boli dve obľúbené a obyvateľmi 
nášho mesta využívané rekreač-
né zóny s ohniskom, sedením, aj 
priestorom na rozloženie stanu. 
Tieto miesta však ostali zdevas-
tované a chátrali.

Miestnemu občianskemu 
združeniu horských cyklistov 
sa podarilo získať grant na-
dácie Ekopolis v spolupráci 
s Horalkami od Sedity. Sumu 
v hodnote 1 200 eur použilo 
občianske združenie na úhradu 
nového dreveného mobiliáru 
(stoly, lavičky), úhradu striešky 
jednej zo studničiek a nákup 
akrylových farieb.

Miestni aktivisti rekonštruovali rekreačné miesta pri 
studničkách a cykloznačenie v Krížovskom lese

Po niekoľkohodinovej 
namáhavej práci potešil akti-
vistov výsledok, ktorý sa spo-
ločne dosiahol. Pri studničke 
situovanej nižšie, vznikli dve 
miesta na opekanie s dreveným 
stolom, lavičkami a ohniskami. 
O niekoľko metrov vyššie, 
v lokalite druhej studničky, 
pribudol nový mostík, ktorý 
umožňuje prístup k prameňu 
a vymenená bola aj drevená 
strieška nad studničkou. Náv-
števníci si môžu oddýchnuť na 
komfortných lavičkách okolo 
veľkého stola.

Súčasťou projektu bola aj 
obnova cykloznačenia v okolí 
celkovo o dĺžke 22 km. Zaují-
mavé lesné trasy vhodné pre 
milovníkov horskej cyklistiky 
boli pre lepšiu orientáciu pre-
značené v smeroch „modrá” 

(Spišská Belá – Pod Ľubickým 
kopcom), „zelená” (Kežmarok 
– Štopark) a „žltá” (Barvis 
– Štopark).

Poďakovanie patrí v prvom 
rade Občianskemu združeniu 
pre rozvoj horskej cyklistiky na 
čele s Martinom Siskom, ďalej 
Martinovi Matavovi za výrobu 
drevených prvkov a odbornú 
pomoc pri ich inštalácii. Za 
ozvláštnenie rekreačných 
miest originálnymi maľbami 
na drevo patrí vďaka občian-
skemu združeniu Trochu inak. 
A v neposlednom rade ďakuje-
me aj všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na vytvorení “pohody 
za mestom”.

Príjmite pozvanie aktivistiek 
– Viktórie Siskovej a Zuzany 
Grotkovskej a strávte ešte 

príjemný letný deň s blízkymi 
v neďalekej prírode. K stud-
ničkám sa dostanete v smere 
zo Spišskej Belej po modrej 
cyklistickej trase ku družstvu 
v Krížovej Vsi a následne 
vpravo modrým značením až 
ku križovatke “Barvis”. Odtiaľ 
vľavo po žltej cyklotrase smer 
“Štopark”. Po krátkom miernom 
stúpaní zbadáte prvú studničku 
a o pár minút ďalšiu.

KONTAKTY 
na Mestskú políciu 

v Spišskej Belej:

tel.: 052/459 15 55 
mobil: 0915 905 638

msp@spisskabela.sk
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Pod záštitou Obce Jurgów v 
Poľsku sa 29. júla 2018 konal už 
16. ročník podujatia Poľovnícke 
dni, na ktorých vystúpila aj naša 
dychová hudba Belančanka pod 
vedením Júliusa Zentka a ľudo-
vá hudba Podtatranec. Obe 
vystúpenia nenechali poľské 

Belianski hudobníci vystúpili 
v poľskom Jurgowe

Mesto Spišská Belá rea-
lizovalo výstavbu nového 
chodníka na Moskovskej ulici 
v úseku od vstupnej brány do 
Základnej školy J. M. Petzvala 
až po Kúpeľnú ulicu. V tejto 
jednosmernej ulici chýbal 
chodník pre peších, čo je dosť 
nebezpečné najmä pre deti cho-
diace do školy po tejto miestnej 
komunikácii.  Tento rok sa zre-
alizuje len tento chodník (na to 
má mesto zabezpečené finančné 
krytie). V budúcom roku bude 
potrebné počítať s dokončením 
tejto ulice – s osadením obrub-
níkov na druhej strane cesty 
a s asfaltáciou celej cesty v da-
nom úseku. Zároveň sa pozdĺž 

Nový chodník na Moskovskej ulici pri základnej škole

cesty (na odvrátenej strane) 
zriadi cca 7 parkovacích miest 
(pozdĺžne státie).

Popri výstavbe tohto chod-
níka sa vymenila dlažba na 
súčasnom parkovisku pred 
základnou školou, ktorá už 
bola značne poškodená a ne-
bezpečná pre chodcov (najmä 
deti). Uvedené parkovisko bolo 
vybudované pred 15 rokmi a sa-
motná dlažba bola v tom čase 
vyrábaná svojpomocne ešte na 
bývalých Technických službách 
mesta.

Stavebné práce realizoval 
Mestský podnik Spišská Belá 
s.r.o. a financovalo ich mesto 
zo svojho rozpočtu.

Mesto Spišská Belá vyzýva všetkých príbuzných a pozostalých, 
ktorých zosnulí predkovia majú zanedbané hroby, alebo ležia v hro-
boch bez označenia (meno a priezvisko, dátum narodenia a úmrtia), 
alebo v hroboch bez uhradeného nájomného, aby si ďalšie užívanie 
hrobových miest vysporiadali u správcu cintorína. V prípade nepreja-
veného záujmu budú tieto hrobové miesta sanované a následne pride-
lené iným záujemcom. Bližšie informácie poskytne správca cintorína 
Ľubomír Pavlarčík v Dome smútku alebo na tel. čísle 0905 575 800.

Hrobové miesta na cintoríne 
v Strážkach

publikum chladným a prítomní 
sa zabávali i spievali s nadšením 
s nimi. Na jurgowskom prírod-
nom amfiteátri sa okrem našich 
dychovkárov a veselej partie 
z Podtatranca predviedlo aj 
mnoho iných hudobných telies 
z Poľska.
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Mesto Spišská Belá podalo 
projekt na vypracovanie a imple-
mentáciu regionálnej nízkouhlí-
kovej (energetickej) stratégie pre 
spádovú oblasť mesta Spišská 
Belá. Ide o projekt, ktorý má byť 
spolufinancovaný z fondov EÚ 
– z operačného programu Kvalita 
životného prostredia. Projekt je 
rovnako súčasťou aktivít Akčné-
ho plánu okresu Kežmarok.

Dlhodobým cieľom tohto 
projektu je prispieť k vzniku 
koordinovanej energetickej po-
litiky samospráv v okrese Kež-
marok, ktorý patrí do kategórie 
najmenej rozvinutých okresov 
Slovenska. Aj v našom okrese 
sú zjavné negatívne dôsledky 
živelného vývoja energetiky, 
vysokej energetickej náročnosti, 
nevyužívania potenciálu obno-
viteľných energetických zdro-
jov, nedostatočného zvyšovania 
miery energetickej sebestačnosti 
okresu. Dôležitým krokom v 
tomto smere je vypracovanie 
základných strategických do-

kumentov pre okres Kežmarok. 
A takým dokumentom je aj 
regionálna nízkouhlíková (inak 
povedané energetická) straté-
gia. A práve hlavnou aktivitou 
tohto projektu je vypracovanie 
a následná implementácia tejto 
energetickej stratégie. Predlo-
žený projekt rieši časť územia 
okresu Kežmarok a bude sa tý-
kať mesta Spišská Belá a ďalších 
16 samospráv okresu. Podobný 
projekt podalo Mesto Kežmarok 
a mesto Spišská Stará Ves.

Predpokladá sa, že  projekt 
vytvorí podmienky najmä pre 
znižovanie emisií skleníkových 
plynov do atmosféry (znižovanie 
celkovej energetickej spotreby, 
rast účinnosti využívania spotre-
bovaných palív a energie a zvy-
šovaním využívania nefosílnych 
obnoviteľných zdrojov energie). 
Tento projekt má vytvoriť pod-
mienky aj pre úspory verejných aj 
súkromných financií (vďaka bu-
dúcej realizácii opatrení na zní-
ženie spotreby palív a energie v 

budovách, doprave, inováciách v 
organizácii a logistike prevádzky 
verejného sektora atď.). Rovnako 
realizácia niektorých opatrení tej-
to stratégie by v budúcnosti mala 
vytvárať lokálne finančné príjmy 
z využívania miestnych obnovi-
teľných zdrojov pre miestne sa-
mosprávy (takže nielen ušetriť, 
ale aj zarobiť).

Po prvýkrát by mohli mať 
mestá a obce k dispozícii zrozu-
miteľné, hodnoverné a konkrétne 
informácie o ekonomických prí-
nosoch koordinovaného rozvoja 
udržateľnej energetiky a odpo-
veď na otázku, do akej miery a za 
akých podmienok môže byť náš 
región energeticky sebestačný.

Na základe tohto projektu 
a vypracovanej stratégie sa majú 
vytvoriť podmienky aj pre vznik 
pracovných príležitostí. A veľmi 
dôležitou úlohou bude zvyšo-
vanie energetickej gramotnosti 
obyvateľov ako predpoklad ra-
cionálneho energetického sprá-
vania, ale aj rastu dopytu po 

novej cieľavedomej regionálnej 
energetickej politike. Dobrá níz-
kouhlíková stratégia vypracova-
ná v aktívnej súčinnosti s lokál-
nymi partermi (ľuďmi z daného 
územia) je predpokladom vzni-
ku systematickej regionálnej 
energetickej politiky, čo by malo 
byť  jednou z vízii samospráv. 
Ale to nepôjde bez budovania 
odborných (ľudských) kapacít 
v oblasti komunálnej (regionál-
nej) energetiky, a teda bez vy-
tvárania pozícii komunálnych 
energetikov, aby sa zabezpečila 
dlhodobá udržateľnosť takéhoto 
prístupu k oblasti energetiky.

Celkové náklady projektu 
sú predpokladané vo výške 53 
175 EUR, pričom 95 % z týchto 
výdavkov v prípade úspešnosti 
projektu uhradí EÚ a štát, t. j. 
sumu 50 516,25 EUR a spolufi-
nancovanie z rozpočtu mesta 
bude vo výške 2 658,75 EUR. 
V prípade schválenia sa projekt 
bude realizovať po dobu 18 
mesiacov.

Víziou je systematická regionálna energetická politika

Pri údržbe verejných tráv-
nikov, ktoré sú v správe mesta, 
presnejšie pri kosení trávy, nie-
kedy dochádza, resp. môže dôjsť 
k situácii, kedy pri tomto kosení 
dôjde k spôsobeniu škody, napr. 
na zaparkovaných autách. Ako 
v takomto prípade postupovať ?

Mesto si uvedomuje svoju 
právnu zodpovednosť za spôso-
benú škodu, ak činnosťou jeho 
zamestnancov pri plnení pra-
covných úloh (pri kosení trávy na 
verejných trávnatých plochách) 
vznikla preukázateľným spôso-
bom určitá škoda. Ak teda máte 
za to, že pri kosení verejných 
plôch, ktorých kosenie realizuje 
mesto, práve kosením, teda me-
chanizmom použitým pri kosení, 
došlo k vzniku škody napr. na 
zaparkovanom aute, je potrebné 
takúto skutočnosť bezodkladne 
(ihneď) oznámiť mestu (mestskej 
polícii alebo na mestskom úrade 
– telefonicky alebo osobne – to 
je teda prvý krok). Ale zároveň 
je nutné preukázať právne rele-
vantným spôsobom, že uvedené 
poškodenie na konkrétnom aute 
bolo skutočne spôsobené práve 
konaním zamestnanca mesta 
kosiaceho trávnik.

V doterajšej praxi mesto už 
zaznamenalo prípady, kedy 

bolo nespochybniteľne preuká-
zané, že predmetná škoda bola 
spôsobená pri tomto kosení 
a vzniknutú škodu zaplatilo (a 
takto uhradenú škodu si mesto 
refundovalo cez poisťovňu, 
v ktorej je pre takéto prípady 
poistené). Ale mesto zazname-
nalo aj prípady, kedy žiadosť 
vlastníka auta o náhradu škody 
neakceptovalo – buď žiadateľ 
nevedel preukázať, že sa to stalo 
práve po kosení zamestnancom 
mesta, aj keď teoreticky daným 
spôsobom (napr. krovinorezom) 
mohlo dôjsť k spôsobeniu danej 
škody. Ale známe sú aj prípady, 
kedy predmetná škoda vzhľa-
dom na svoj rozsah a charakter 
na vozidle nemohla byť spôsobe-
ná mechanizmom pri kosení.

Samotné oznámenie je síce 
prvým krokom, ale to samo o 
sebe ešte nestačí. Je potrebné 
mestskej polícii alebo zamestnan-
covi mesta opísať spôsob, akým 
došlo k vzniku škody a zároveň 
náležite (relevantne) preukázať, 
že opísaným spôsobom došlo 
k vzniku práve uvedenej ško-
dy na aute. A to nemusí byť 
jednoduché a častokrát aj dosť 
zložité. Mestská polícia alebo 
zamestnanec mesta po nahlásení 
daný prípad zdokumentuje ob-

hliadkou daného miesta a auta, 
ale ani táto obhliadka nemusí 
jednoznačne potvrdiť to, že po-
škodenie auta bolo spôsobené 
zamestnancom mesta práve pri 
kosení mestského trávnika. Ak to 
osoba žiadajúca o náhradu škody 
nevie preukázať, mesto nemôže 
(nesmie) akceptovať žiadosť o 
náhradu škody.

Takže prípadná náhrada takto 
spôsobenej škody je vždy závislá 
od konkrétnych okolností každé-
ho prípadu.  K takýmto škodám 
môže dôjsť najmä použitím kro-
vinorezov, kedy je reálny predpo-
klad, že odskočí kameň alebo iný 
predmet nachádzajúci sa v tráve, 
ktorý kosec nevidí. Po doterajších 
negatívnych skúsenostiach kosci 
už majú za povinnosť používať 
ochrannú plachtu, ak kosia 
najmä blízko parkovísk. Ale je 
minimálny predpoklad, že k ta-
kýmto škodám dôjde, keď sa kosí 

kosačkou (v takomto prípade je 
vznik takejto škody skôr len v te-
oretickej rovine, ale nemožno ani 
to úplne vylúčiť).

Ako sme už uviedli, stretá-
vame aj s prípadmi, že niektorí 
ľudia chcú danú situáciu zneužiť 
(napr. ako pri rôznych iných po-
istných udalostiach) a nahlásia 
takúto škodovú udalosť, pri-
tom táto škoda bola spôsobená 
iným spôsobom (v inom čase, 
prípadne na inom mieste). Preto 
v takýchto prípadoch je mesto 
veľmi opatrné a k náhrade škody 
pristúpi len v tých prípadoch, ak 
je zodpovednosť mesta za takto 
spôsobenú škodu dostatočne 
preukázaná. Ak žiadateľ nie 
je spokojný s vybavením jeho 
žiadosti o náhradu škody zo 
strany mesta, má možnosť sa 
obrátiť žalobou na príslušný 
súd a uplatniť si náhradu škody 
v občianskoprávnom konaní.

Údržba verejných trávnatých plôch a spôsobená škoda

PRACOVNÁ PONUKA
Do BELANSKEJ VINÁRNE hľadáme 

vyučenú čašníčku s praxou, 
alebo s dlhodobou praxou v odbore. 

Viac informácií priamo na prevádzke alebo na tel. čísle: 

0908 334 932
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Radi fotografujete? Staňte sa fotografom Historicko-kultúrno-
-prírodnej cesty okolo Tatier!

Je to jednoduché – urobte fotografiu fotoaparátom, telefónom, 
iným mobilným zariadením a zašlite ju nám e-mailom! Zachyťte 
výnimočné okamihy a zaujímavé miesta na Ceste okolo Tatier! Nech 
Vaša fotografia nás prekvapí, očaruje, nech je originálna! Čakajú 
Vás ceny a sláva!

Takže do toho – staňte sa najlepším fotografom na Ceste okolo 
Tatier!

Fotografie zasielajte v termíne do 16. 9. 2018  elektronickou 
poštou na adresu: info@szlakwokoltatr.eu s označením v predme-
te správy: SÚŤAŽ

Na laureátov I., II. a III. miesta čakajú vecné ceny: športové a tu-
ristické príslušenstvo v hodnote 150 eur pre každého laureáta.

Víťazné a vyznamenané fotografie budú prezentované na špe-
ciálnej výstave a zverejnené v kalendári na rok 2019, ktorý bude 
venovaný Ceste okolo Tatier.

Súťaž sa realizuje v rámci mikroprojektu s názvom Cesta okolo 
Tatier – čaká na objavenie spolufinancovaného Európskou úniou 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu 
prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu Interreg 
V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

V rámci dvojtýždňového 
CHYMEROS TURNÉ, ktoré je 
súčasťou projektu na podpo-
ru čítania Čítanie je fantázia, 
pobudol pár dní na východe 
Slovenska známy spisovateľ 
a textár Daniel Hevier. My sme 
boli jednou z tých škôl, ktoré sa 
mohli tešiť z jeho návštevy.  Deti 
sa o ňom dozvedeli veľa zaují-
mavostí, napríklad, že svoje prvé 
básne napísal už ako 10-ročný 
a knihu si zašil sám doma ku-
chynskou ihlou, ktorou jeho 
mama zašívala plnené mäso, že 
svoju prvú oficiálnu knihu na-
písal vo 4. ročníku na strednej 
škole a tiež že bol výborný žiak... 
Predstavil im svoju novú knihu 
„CHYMEROS - Stopy vedú do 

Čítanie je fantázia

temnoty“. Je to prvý diel z de-
väťdielnej série kníh, ktoré píše 
spolu s deťmi. Deti, ktoré chcú 
s pánom Hevierom spolupra-
covať, sa môžu zaregistrovať 
na stránke www.chymeros.sk. 
Prečítal úryvok z knihy a pred-
stavil hlavného hrdinu. Kniha 
všetkých hneď veľmi zaujala. 
Potom trpezlivo odpovedal 
na všetky otázky. Pán Hevier 
sa priznal, že „rapuje“ a aj to 
všetkým veru ukázal. Na záver 
si deti mohli kúpiť jeho novú 
knihu, do ktorej im rád napísal 
aj venovanie a urobiť si spoloč-
né fotky. Bolo to veľmi príjemné 
a milé stretnutie. Sme naozaj 
radi, že pán Hevier prijal naše 
pozvanie. ZŠ J. M. Petzvala

Súťaž FOTO-CYKLISTI 
na CESTE OKOLO TATIER

16. Spišský zemiakarský jarmok v Spišskej Belej
22. septembra 2018

SÚŤAŽ O NAJVÄČŠÍ ZEMIAK
(súťaž pre širokú verejnosť)

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Sp. Belá (Mestský úrad, Petzvalova 18).

Súťažiaci: súťaž je určená pre širokú verejnosť – t. j. zapojiť sa do nej 
môže každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

Podmienky účasti:
1.)  súťažným exponátom môže byť zdravá, umytá, osušená zemiaková 

hľuza, vložená do igelitového vrecka spolu s menom a adresou 
súťažiaceho.

2.)  odovzdať najneskôr v deň konania jarmoku (22. 9. 2018) do 
12.00 hod. súťažný exponát – zemiak organizátorom jarmoku (t.j. 
vo výstavnom stánku družstva SLOVSOLANUM Spišská Belá). 
Súťažný exponát – zemiak je možné odovzdať aj pred dňom ko-
nania jarmoku – v Regionálnom turistickom informačnom centre 
v Spišskej Belej (budova kina) v čase jeho prevádzkovej doby u p. 
Mgr. Marty Grivalskej.

Hodnotiace kritériá:
Hodnotí sa hmotnosť zemiaka (v gramoch) a pri rovnakej hmotnosti 
objem zemiaka (súťažného exponátu).

Vyhodnotenie súťaže zabezpečuje: družstvo SLOVSOLANUM 
Spišská Belá.
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude v deň konania jarmoku cca. po 
15.00 hod. v rámci kultúrneho programu.
Pre držiteľa najväčšieho zemiaka je pripravená zaujímavá „naturálna“ 
odmena.

Viac informácií:  Mgr. Marta Grivalská, tel. 468 05 10, 
 marta.grivalska@spisskabela.sk.

RedBull 400 je známy aj ako najťažší 400-metrový beh na svete. 
11. augusta 2018 sa v rámci tejto série, ktorá má po celom svete 
17 zastávok, uskutočnili preteky aj na Slovensku a to na Štrbskom 
Plese. Najstrmšia trať v rámci tohoročnej svetovej série RedBull 400 
viedla hore skokanským mostíkom na Štrbskom Plese. Pretekov sa 
zúčastnilo viac ako 620 účastníkov, medzi ktorými sa nachádzali aj 
bežci zo Spišskej Belej. Za jednotlivcov si preteky odbehol Marek 
Podolinský, ktorý sa prebojoval do semifinále. V štafete nás repre-
zentoval známy tím PretekaRYS, ktorý sa každoročne umiestňuje aj 
na víťazných priečkach v rámci adrenalínovej súťaže Jánske blato. 
Tím v zložení Miroslav a Michal Jurčovci, František Heldák a Boris 
Ryban sa napokon v tvrdej konkurencii umiestnil na fantastickom 
4. mieste! GRATULUJEME! 

Beliansky tím PretekaRYS 
skončil štvrtý na najstrmších 
pretekoch série RedBull 400
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Ako môžete pomôcť Vy?
 zapojte sa do systému separovaného zberu odpadu
nevyhadzujte komunálny odpad do vriec a nádob určených 

na separovaný zber
do vriec a nádob na separovaný zber vyhadzujte obaly zbavené 

zvyškov potravín
 usilujte sa minimalizovať objem odpadu (napr. stlačením 

plastových fliaš, krabíc od mlieka atď.)

NAJČASTEJŠIE SA PÝTATE KAM PATRÍ NASLEDOVNÝ 
ODPAD:

• Špinavé servítky, zašpinené vrecká od desiaty – komunálny 
odpad

• Použité papierové vreckovky – komunálny odpad
• Žiarovky – bežné a halogénové žiarovky do komunálneho 

odpadu, žiarivky a výbojky podliehajú spätnému odberu a patria 
na miesta spätného odberu

• Nádobky, v ktorých je uložené mäso v obchode – oplách-
nuté plastové nádobky do plastov, znečistené do komunálneho 
odpadu

Trieďme odpad

• Sieťka od citrónov – plasty
• „Rolky“ od toaletného papiera a papierové obaly od va-

jec – komunálny odpad
• Keramika (rozbité taniere, kvetináče) – komunálny odpad
Viečka od jogurtov – hliník, kovy
Batérie – zberný dvor, miesta spätného odberu (napr. elek-

tropredajne)
Nápojové obaly/tetrapaky – kontajner určený pre kovy

Členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru v Spišskej 
Belej majú za sebou rušné, no 
mimoriadne úspešné obdobie 
zároveň. Po slede výborných 
výsledkov v rámci hasičských 
súťaží, na ktorých sa umiestnili 
na popredných priečkach, sa na-
pokon stali aj víťazmi Okresnej 
hasičskej ligy. Ich úspech pod-
čiarkol aj novovybudovaný ha-
sičský areál v Strážkach, ktorý si 
z veľkej časti vybudovali svojpo-
mocne v rámci svojho voľného 
času a dobrovoľne. Práve tento 
hasičský areál im má slúžiť ako 
zázemie pre hasičský šport. Ha-
sičský areál sa slávnostne otvoril 
25. augusta a to 8. kolom RHLS, 
ako aj 1. ročníkom nočnej hasič-
skej súťaže O putovný pohár 
Samuela Webera. Sprievodnou 
akciou bolo aj predstavenie no-
vej knižnej publikácie 140 rokov 
dobrovoľného hasičského zboru 
v Spišskej Belej.

Nabitý sobotňajší program 
otvorili na pravé poludnie ha-
sičské preteky konané v rámci 8. 
kola Regionálnej hasičskej ligy 
Spiša (RHLS), ktorých sa zúčast-
nilo 27 družstiev (22 mužských, 
5 ženských). Hasičské družstvá 
súťažili v disciplíne požiarny 
útok. Na priebeh súťaže do-
hliadalo vedenie RHLS spolu s 
rozhodcami.

Zoznam zúčastnených druž-
stiev: Spišská Belá, Žakovce, 
Štôla, Spišská Stará Ves, Ihľa-
ny, Nižné Ružbachy, Spišský 

Štvrtok, Bijacovce, Podhorany, 
Hronec, Ekospol, Bystrá, Spiš-
ská Nová Ves, Reľov, Fire Team 
Stars, Drábsko, Spišská Sobota, 
Olšavce, Stratená, Matiašovce, 
Bartovice (ČR).

Konečné poradie 8. kola 
RHLS

MUŽI
• 1. miesto: DHZ Štôla
• 2. miesto: DHZ Žakovce
•   3. miesto: SHD Bartovice 

(Česko)

ŽENY
•  1.  miesto: DHZ Sp. Štvrtok
• 2. miesto: DHZ Ihľany
•   3.  miesto: DHZ Sp. Sobota

Ocenenia pre jednotliv-
cov: Najlepší prudár – DHZ 
Žakovce (ľavý prúd), Najlep-
šia prudárka – DHZ Spišský 
Štvrtok (ľavý prúd)

Nočná hasičská súťaž 
prilákala až 32 družstiev
Po ukončení regionálnych 

pretekov sa pozornosť presunu-
la na premiérovo konanú Nočnú 
hasičskú súťaž O putovný pohár 

Samuela Webera, ktorú organi-
zoval DHZ Spišská Belá spolu s 
Mestom Spišská Belá. Prvý roč-
ník súťaže, ktorá nesie meno po 
jednom zo zakladateľov zboru, 
sa začal o 21.00 hod. v slávnost-
nom duchu a to predstavením-
novej knižnej publikácie 140 
rokov Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Spišskej Belej, po 
ktorom nasledoval veľkolepý 
ohňostroj. Preteky otvoril svo-
jim príhovorom predseda DHZ 
Spišská Belá Maroš Vaverčák a 
primátor Spišskej Belej Štefan 
Bieľak. Nočných hasičských 
pretekov sa zúčastnilo 32 druž-
stiev, ktoré súťažili v disciplíne 
požiarny útok. Do finále postú-
pilo 7 mužských a 5 ženských 
družstiev s najlepším časom.

Zoznam zúčastnených 
zborov: Spišská Belá, Žakovce, 
Štôla, Spišská Stará Ves, Ihľa-
ny, Spišský Štvrtok, Bijacovce, 
Podhorany, Hronec, Ekospol, 
Bystrá, Spišská Nová Ves, Reľov, 
Fire Team Stars, Drábsko, Spiš-
ská Sobota, Olšavce, Bartovice 
(ČR), Plavnica, Vlkovce, Podo-
línec, Haligovce, Holumnica, 
Kežmarok, Reľov.

Výsledky nočnej hasičskej 
súťaže

Z 1. kola postúpili (7 najlep-
ších časov): MUŽI – 1. Bartovice, 
2. Ľubica, 3. Spišská Stará Ves, 
4. Spišský Štvrtok, 5. Spišská 
Belá, 6. Žakovce, 7. Ekospol.
ŽENY – 1- Spišský Štvrtok, 2. 

Bijacovce, 3. Vojňany, 4. Ľubica, 
5. Ihľany

Finále:
MUŽI

•  1. miesto: SDH Bartovice 
(Česko)

•  2. miesto: DHZ Sp. Belá
•  3. miesto: DHZ Sp. Štvrtok

ŽENY
•  1. miesto: DHZ Sp. Štvrtok
•  2. miesto: DHZ Ľubica
•  3. miesto: DHZ Bijacovce

Za spoluprácu na podu-
jatí vyslovuje predseda DHZ 
Spišská Belá Maroš Vaverčák 
poďakovanie Asociácii samari-
tánov Slovenskej republiky a to 
prostredníctvom zabezpečenia 
materiálno technického a zdra-
votníckeho. Poďakovanie patrí 
aj sponzorom podujatia: Mesto 
Spišská Belá, MERATE Stavebná 
spoločnosť Kežmarok, BAPAS 
Spišská Belá, ZipserNet Spišská 
Belá, KRaFs.r.o. Spišská Belá, 
LIVONEC Spišská Belá, Pluta 
– Strechy Kežmarok.

Zároveň vyslovuje primátor 
mesta Spišská Belá Štefan Bieľak 
veľké poďakovanie všetkým čle-
nom Dobrovoľného hasičského 
zboru nášho mesta, ktorí sa po-
dieľali na úspešnej organizácii 
podujatia. Či už počas niekoľ-
komesačných úprav hasičského 
areálu, následných predpríprav 
podujatia, ako aj priamo v deň 
konania pretekov.

Nový hasičský areál slávnostne otvorený 1. ročníkom nočnej 
hasičskej súťaže O putovný pohár Samuela Webera
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Dobrovoľný hasičský spolok 
v Spišskej Belej vznikol v mar-
ci 1878 s hlásaným heslom Na 
slávu Bohu a pomoc blížnemu. 
V tomto roku si členovia zboru 
pripomínajú prostredníctvom 
niekoľkých podujatí už 140. 
výročie svojho založenia. Pri 
tejto významnej príležitosti sa 
členovia DHZ zároveň rozhodli 
uctiť si toto jubileum vydaním 
pamätnej knihy.

Publikácia s názvom 140 ro-
kov Dobrovoľného hasičského 
zboru v Spišskej Belej predsta-
vuje genézu belianskeho dob-
rovoľného hasičského zboru 
od vzniku až po súčasnosť. V 
chronologickom slede sa v nej 
dočítate o pôsobení spolku 
v zrkadle 140 rokov, ako aj o 
dobrovoľnej požiarnej ochrane 
ešte pred jeho založením. Pl-
nofarebná osemdesiatstranová 

Kniha 140 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej 
Belej dokumentuje bohatú históriu zboru

kniha ponúka prehľad jednak 
o činnosti členov zboru – zá-
sahoch, podujatiach, súťažiach 
a pod., no zároveň prináša aj 
užitočné informácie o hasičskej 
zbrojnici, oficiálnej hasičskej 
zástave, či materiálno-technic-
kom zabezpečení zboru počas 
všetkých rokov svojho fungova-

nia a mnoho iných zaujímavých 
informácií. Jej zostavovateľkou 
je Alexandra Olekšáková. Au-
torské príspevky pochádzajú 
z pera Dr. Ivana Chalupeckého 
(zbor od roku 1878 do 1949) a 
Valenta Novajovského (zbor 
od roku 1950 do 1979), ktoré 
boli publikované v brožúre o 
činnosti zboru vydanej v roku 
1981. Činnosť zboru od roku 
1980 po súčasnosť a jednotlivé 
ďalšie príspevky týkajúce sa 
zboru zmapovala PhDr. Ale-
xandra Olekšáková. V knihe 
nájdete viac ako 160 fotografií 
zobrazujúcich činorodú a najmä 
nezištnú činnosť členov DHZ. 
Kniha bola vydaná vďaka fi-
nančnej podpore Mesta Spišská 
Belá. Publikácia bude v predaji 
od októbra v Regionálnom 
turistickom a informačnom 
centre.

Kniha 140 rokov Dobro-
voľného hasičského zboru sa 
slávnostne uviedla do života 
25. augusta 2018 v úvode pre-
miérovo konanej nočnej hasič-
skej súťaže O putovný pohár 
Samuela Webera. V tento deň sa 
zároveň uskutočnilo slávnostné 
otvorenie novovybudovaného 
Hasičského areálu v Strážkach, 
kde spomínaná súťaž prebieha-
la. Zúčastnených hostí privítali 
v úvode predseda DHZ Maroš 
Vaverčák a primátor Spišskej 
Belej JUDr. Štefan Bieľak, ktorý 
vo svojom príhovore uviedol, 
že kniha je obrovským poďa-
kovaním všetkým obyvateľom 
Spišskej Belej, ktorí tvoria a tvo-
rili túto bohatú históriu zboru. 
Aktu uvedenia tejto publikácie 
do života sa zúčastnili plk. 
Ing. Ondrej Šproch, riaditeľ 
OR HAZZ v Poprade a pplk. 
Ing. Eduard Kolodzej, riaditeľ 
OR HAZZ v Kežmarku, ktorí 
sa stali “krstnými rodičmi” 
knihy. Publikácia sa symbo-
licky “pokrstila” historickými 
hasičskými predmetmi, ktoré 
sú dedičstvom po prvých 
členoch zboru – tzv. okrasnou 
sekerkou a prilbou. Následne sa 
zrak zúčastnených presunul na 
veľkolepý ohňostroj, ktorý dal 
tomu uvedeniu knihy do života 
dôstojný záver a zároveň aj štart 
pre nočnú hasičskú súťaž O pu-
tovný pohár Samuela Webera.

Centrum voľného času, Zimná 47, Spišská Belá
Ponuka záujmových útvarov 

na školský rok 2018/2019

• Futbal - predprípravka (1)
• Futbal - predprípravka (2)
• Futbal - prípravka U10
• Futbal - prípravka U11
• Futbal - mladší žiaci U13
• Futbal - starší žiaci U15
• Futbal - mladší dorast
• Futbal - starší dorast
• Futbalová brankárska príprava
• Hokejbal U 8
• Hokejbal U10
• Hokejbal U12
• Hokejbal U14
• Hokejbal U16
• Hokejbal U19
• Volejbal dievčatá
• Strelecký

Prihlášky si môžete stiahnuť 
z webovej stránky mesta, 

www.spisskabela.sk prípadne 
vyzdvihnúť na MsÚ kancelária 

CVČ, číslo dverí 15, na 
podateľni MsÚ, alebo priamo 

u vedúcich záujmových 
útvarov.

• Bedminton (1. - 9. roč.)
• Stolný tenis (1. - 9. roč.)
• Florbal (chlapci 5. - 9. roč.)
• Florbal (dievčatá 5. - 9. roč.)
• Florbal (chlapci st.)
• Florbal  (chlapci ml.)
• Basketbal
• Športové hry  (1. - 4. roč. )
• Športové hry  (1. - 4. roč. )
• Spevácko-pohybový
• Lezecký (1. - 9. roč.)
• Kreatívci
•  Žabky - tanečno-pohybové 

hry (4 - 6 ročné deti)
• Hasičský (5. - 9. roč.)
• Mažoretky
• Poľovnícky

Mesto pripravuje výstavbu 
Denného centra v Strážkach 
ako súčasť novopripravované-
ho Centra sociálnych služieb 
v Spišskej Belej – v Strážkach 
(ako jeho elokované pracovis-
ko). Denné centrum sa bude 
nachádzať v lokalite pri potoku 
Čierna voda smerom ku kaštie-
ľu Strážky v rámci plánovanej 
zóny občianskej vybavenosti, 
ktorá už bola skôr prezentova-
ná (teda vedľa nového detské-
ho ihriska). Na výstavbu tohto 
denného centra mesto získalo 
180 tis. EUR  zo štátneho roz-
počtu (ako regionálny príspe-
vok) z akčného plánu najmenej 
rozvinutého okresu Kežmarok. 
Stavebné práce by sa mali začať 
ešte v septembri 2018. Uvedená 

Výstavba Denného centra 
v Strážkach

budova bude prioritne slúžiť 
pre potreby denného centra, 
teda najmä službu určenú pre 
seniorov. Ale toto nové centrum 
sa bude využívať aj pre potreby 
mesta a ostatných obyvateľov, 
keďže v tomto centre bude väč-
šia spoločenská miestnosť (sála) 
s kapacitou pre cca 100 ľudí (tak-
že aj pre iné spoločenské akcie, 
či stretnutia alebo ako volebné 
miestnosť). Okrem spoločenskej 
miestnosti, ktorá bude o výmere 
125 m2, uvedené centrum bude 
obsahovať aj dve kancelárie, to-
alety a kuchynku so skladovými 
priestormi. Uvedená budova 
bude prízemná o rozmeroch 21 x 
11,4 m. Projektantom tohto cen-
tra je projekčná spoločnosť  OSA 
&partners s.r.o., Poprad. 
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Cyklochodník v Strážkach v úseku cca takmer 500 m prechádza 
cez anglický park kaštieľa Strážky, ktorý je národnou kultúrnou 
pamiatkou. Tento park je majetkom štátu a spravuje ho SNG. Preto 
pri jej užívaní je nutné rešpektovať nižšie uvedené pravidlá. K najdô-
ležitejším patrí prevádzková doba parku kaštieľa, ktorý je otvorený 
v čase, ktorý si určila správa kaštieľa (SNG). Tento prevádzkový 
čas musia rešpektovať všetci návštevníci parku (kaštieľa), a teda 
aj cyklisti prechádzajúci po cyklotrase cez park. Podľa vyjadrenie 
správcu kaštieľa je takto určený čas nevyhnutný z bezpečnosti 
a ochrany kaštieľa a jeho majetku. Nateraz je to tak, a či sa tento 
čas v budúcností zmení, ukážu najbližšie mesiace prevádzkovania 
tejto cyklotrasy a správania sa samotných cyklistov.

Pokiaľ ide o cyklochodník z Tatranskej Kotliny po Kardolí-
nu (v smere na Ždiar), tak termín ukončenia stavebných práce bol 
posunutý na 15. 9. 2018 (termín ukončenia podľa zmluvy je až do 
6. 11. 2018). Zdržanie jeho skoršieho dokončenia spôsobilo počasie, 
problémy s podložením, problémy s osadením 2 mostov.

Pravidlá používania cyklochodníka v parku kaštieľa Strážky:
1.  Cyklochodník je v tomto úseku určený tak pre cyklistov ako aj 

chodcov, preto sú cyklisti povinní jazdiť veľmi opatrne a bezpečne 
a svojou jazdou neohrozovať chodcov.

2.  Cyklochodník je prístupný verejnosti každý deň v nasledov-
nom čase:

- od 7.00 – do 21.00 hod. v období od 1. apríla do 31. októbra
- od 7.00 – do 17.00 hod. v období od 1. novembra do 31. marca
Mimo uvedeného času sa park kaštieľa uzamyká a je strážený 

voľne sa pohybujúcim psom.
3.  V parku kaštieľa je zakázané:
• stanovať alebo bivakovať
• vyhadzovať odpadky mimo určených nádob
• správať sa hlučne alebo neprimerane danému miestu
• ohrozovať jazdou na bicykli ostatných návštevníkov parku
4.  Cyklisti sú povinní dodržiavať aj prípadné ďalšie pokyny 

správcu kaštieľa alebo správcu cyklochodníka.
Tieto pravidlá budú zverejnené aj na veľkých informačných 

tabuliach pred vstupom do parku kaštieľa z oboch strán.

Pravidlá používania 
cyklochodníka v Strážkach

V utorok 4. septembra 2018 
sme si v Spišskej Belej pripo-
menuli pietnou spomienkou 74. 
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 

Pietna spomienka na SNP

Mesto začalo v týchto dňoch 
stavebnú úpravu chodníka na 
Novej ulici od č. d. 2 po č. 8 (po 
križovatku s ul. 1. mája). Okrem 
chodníka pre peších sa zriadia 
aj parkovacie miesta pred kaž-
dým domom v rámci trávnikov 
(podľa priestorových možnos-
tí). Následne sa vybuduje nový 
chodník s parkovacími miestami 
aj pred domami č. d. 1 – 9 (druhá 
strana ulice). Stavebné práce re-

Mesto Spišská Belá v spolupráci so spoločnosťou Lesy mesta 
Spišská Belá, s. r. o. zrealizovalo na začiatku tohto školského roku 
výsadbu 50 ks sadeníc borovice lesnej (Pinussylvestris). Výsadba 
nových stromov bola po zaškolení konateľom spoločnosti Lesy 
mesta Spišská Belá, s. r. o., odborným lesným hospodárom Ing. 
Františkom Pisarčíkom, realizovaná prostredníctvom pracovníkov 
Verejno-prospešných služieb mesta.

Obnova lesoparku a dopĺňanie nových sadeníc je pre zacho-
vanie vitality lesoparku dôležitá. Lesný ekosystém je v stave tzv. 
dynamickej rovnováhy – mení sa, rastie, niektoré jedince postupne 
odumierajú. Každý výrub poškodených stromov je preto nahradený 
novou výsadbou. V snahe o druhové oživenie štruktúry jestvujúce-
ho porastu, boli vysadené borovice pomedzi smreky v južnej časti 
lesoparku, pozdĺž začiatku cyklotrasy. Novovysadené dreviny sú 
opatrené opornými drevenými kolmi.

Žiadame užívateľov prímestskej oddychovej zóny pri Belianskom 
rybníku, aby nepoškodzovali lesopark, ktorý je jeho nevyhnutnou 
súčasťou.

Rekonštrukcia chodníkov 
na Novej ulici

alizuje Mestský podnik Spišská 
Belá s.r.o.

Po ukončení prác na tejto 
ulici sa stavebné práce presunú 
na úpravu chodníka na Hviez-
doslavovej ulici – v úseku od 
križovatky s Novou ulicou po č. 
d. 63. Tento chodník bol minulý 
rok rozkopaný z dôvodu výstav-
by nového vodovodu a výmeny 
elektrickej siete a výstavby novej 
optickej siete.

škôl v meste, pre ktorých mala 
táto spomienka najmä edukačný 
charakter, sa pri tejto príležitosti 
konal pietny akt kladenia vencov 

najprv pri pamätnej tabuli veno-
vanej padlým počas 2. svetovej 
vojny, ktorá je osadená na budo-
ve mestského úradu. Následne sa 
sprievod presunul k pamätníku 
obetí 2. sv. vojny – k soche Par-
tizána v parku pri evanjelickom 
kostole, kde si prítomní v úvode 
vypočuli hymnu Slovenskej re-
publiky. Všetkým zúčastneným 
sa prihovoril primátor mesta 
Štefan Bieľak, ktorý vo svojom 
neformálnom príhovore priblí-
žil najmä žiakom význam tejto 
pre slovenské dejiny dôležitej 
udalosti a tiež ako súvisí s našim 

mestom. Okrem iného poveda-
l, že: “Tieto miesta by mali byť 
pre nás všetkých symbolom toho, 
aby sa takéto udalosti už nikde 
nezopakovali. Aby ľudia nerie-
šili svoje problémy so zbraňou v 
ruke – človek proti človeku. Pri-
pomenutie 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 SZPB Dan-
ka 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 mes-
te, ktoré symbolizuje udalosti 
2. svetovej vojny, a tým je hrob 
neznámeho sovietskeho vojaka 
na mestskom cintoríne.

Výsadba sadeníc borovice 
v okolí Belianskeho rybníka
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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. výročia pr-
vej 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 preveríte 
svoje poznatky o našom malebnom 
mestečku…

Otázka za mesiac júl znela: „1. 
augusta si pripomíname 460. výročie 
narodenia významného náboženského 
spisovateľa, župného hodnostára, deja-
teľa evanjelickej cirkvi, podporovateľa 
reformácie i starostlivosti o záchranu 
umeleckých a historických pamiatok 
a zakladateľa šľachtického gymnázia 
v Strážkach. Ako sa volá táto vý-
znamná osobnosť našich dejín?” 

Z ponúkaných odpovedí bola 
správnou možnosť C – Gregor Hor-
váth-Stančič.

Výhercom súťaže za mesiac júl 
sa stal Peter Weber. Gratulujeme!

Gregor Horváth-Stančič, naj-
známejší člen z rodiny siedmich 
generácii strážskych Hotváth-
-Stančičovcov, bol synom baróna 
Marka Horváth-Stančiča. Marko 

Horváth-Stančič, pôvodom z chor-
vátskeho Gradecu, dostal Strážky 
v roku 1551 za zásluhy pri obrane 
hradu Sihoť v protitureckých bojoch 
ako donáciu od Ferdinanda I. Gregor 
bol jeho jediným synom.

Gregor Horváth-Stančič sa 
narodil 1. augusta 1558 v Körmend 
(Maďarsko). S manželkou Eufrozí-
nou, rod. Semberiovou mal 3 dcéry 
a 2 synov. Gregora Horváth-Stanči-
ča pozná minulosť i prítomnosť ako 
významného náboženského spiso-
vateľa, župného hodnostára a deja-
teľa evanjelickej cirkvi, zakladateľa 
šľachtického gymnázia v Strážkach, 
prívrženca a podporovateľa reformá-
cie a starostlivosti o záchranu ume-
leckých a historických pamiatok.

Po absolvovaní domácich škôl 
odišiel mladý Gregor na radu svoj-
ho tútora Szényiho študovať najprv 
na akadémiu v Strasburgu, neskôr 
študoval aj vo Wittenbergu, Pado-
ve, Ženeve a Bazileji. Po úspešnom 
zakončení tamojších štúdií navštívil 
Francúzsko, Anglicko a Taliansko. Po 
svojom návrate zostal milovníkom 
vied a ako prejav tejto lásky k ve-

dám sa rozhodol založiť v Strážkach 
školu. Na vlastné náklady tak vy-
budoval školu (1584), kde sa staral 
s veľkým zápalom o svojich zveren-
cov, zhromažďoval vedcov a sám aj 
vyučoval dialektiku, etiku a rétoriku. 
Táto významná humanistická škola 
pre mladých šľachticov, sa čoskoro 
presadila popri evanjelických ško-
lách v Kežmarku a Levoči. Mala 
charakter gymnázia so snahou o jej 
povýšenie na vysokú školu. Vyučoval 
na nej okrem učencov prizývaných 
z Nemecka, aj známy autor sloven-
ských duchovných piesní a neskorší 
superintendent evanjelickej cirkvi 
Eliáš Láni. Súčasťou “Gymnasium 
Nehrense” čiže Gregorom zalo-
ženej akadémie v Strážkach bola 
tiež jedna z najlepšie vybavených 
knižníc vtedajšieho Uhorska. Podľa 
smútočnej reči, ktorú predniesol 
Mikuláš Erhard Dalhemius z príle-
žitosti úmrtia Eufrozíny, manželky 
Gregora, venoval na podporu vied 
a na výchovu mládeže každoročne 
šesťsto zlatých.

V rokoch 1590 – 1592 bol spiš-
ským podžupanom. Zasahoval do 

dobových teologických sporov 
v protestantských cirkvách, najmä 
do zápasov okolo Formula Concor-
diae, ktorej bol zástancom. Svoje 
názory prezentoval na kolokviu 
v júni 1591 v Csepregu, v decembri 
1595 a v januári 1596 v Kežmarku 
v niekoľkých polemických spisoch 
v boji s tzv. kryptokalvinizmom, 
najmä s kežmarským farárom 
Šebastiánom Lamom. V týchto 
sporoch odmietal odstraňovanie 
umeleckých artefaktov z evanje-
lických chrámov a usiloval sa o ich 
záchranu, preto je považovaný za 
jedného z predchodcov starost-
livosti o záchranu umeleckých 
a historických pamiatok.

Gregor Horváth-Stančič zomrel 
15. januára 1597 v Strážkach. Po 
jeho predčasnej smrti pokračoval 
v tejto činnosti jeho syn Baltazár 
(1596 – 1678), ktorý bol v rokoch 
1622 – 1624 spišským podžupa-
nom. Rodina udržiavala gymná-
zium približne 127 rokov. Až do 
konca 18. storočia bola na Spiši 
známa dobročinnou a mecénskou 
činnosťou, z ktorej treba na prvom 
mieste spomenúť podporu kež-
marského lýcea, a to peňažnými 
i knižnými darmi.

Začiatkom 18. storočia zničil 
kaštieľ požiar, v dôsledku čoho 
v roku 1711 zanikla aj šľachtická 
škola. Po vymretí rodu Horváth-
-Stančič prešiel kaštieľ do majetku 
rodiny Szirmayovcov a neskoršie 
ho sobášmi získali rodiny Med-
ňanských a Czóbelovcov.

Najvýznamnejšie osobnosti 
v rodine patrili k intelektuálom. 
Okrem toho, že boli významnými 
spišskými zemepánmi, takmer 
v každej generácii sa našiel niekto, 
kto sa stal spišským podžupanom, 
viacerí pôsobili aj v súdnictve ako 
tabulárni sudcovia, no aj ako škol-
skí a cirkevní inšpektori. Tak ako 
spišská šľachta vo všeobecnosti, aj 
oni sa vyznačovali jazykovou eru-
dovanosťou, a to na veľmi vysokej 
úrovni aj v porovnaní so šľachtou 
v celouhorskom meradle. Práve 
s tým súvisel fakt, že predstavite-
lia tohto rodu mali široký kultúrny 
rozhľad. Od 16. storočia patrila ro-
dina k stúpencom protestantizmu 
a tento fakt rozhodol o zameraní 
vzdelania na Nemecko, takže 
ovplyvnil aj celkovú kultúrnu 
orientáciu rodiny.
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V nových publikáciách 
o histórii Tatier sa opakovane 
nesprávne interpretujú archív-
ne listiny o vývoji  a priebehu 
tatranských chotárnych hraníc 
medzi Kežmarkom a Spiš-
skou Belou. Až do 15. st. totiž 
chotáre Kežmarku a Spišskej 
Belej v Tatrách nesusedili, me-
dzi nimi bol vklinený chotár 
Rakús. V roku 1429 uhorský 
kráľ Žigmund daroval svojmu 
protežovanému mestu Kežma-
rok polovicu Rakús i s lesmi 
v Tatrách. Od tohto roku začali 
sústavné chotárne spory  medzi 
uhorským mestom Kežmarkom 
a Spišskou Belou, ktorá  od roku 
1412 do roku 1772 v rámci zálo-
hovaných 16. spišských miest 
Poľsku  patrila poľskému krá-
ľovi.  Spor vyvrcholil v roku 
1536, keď poľský šľachtic Hie-
ronym Laski, ako majiteľ Kež-
marského hradu a Kežmarku, 
zabral Spišskej Belej jej tatranský 
chotár, pričom to zdôvodňoval 
sfalšovanou listinou Berzevic-
zyovcov z roku 1290 o priebe-
hu chotárnych hraníc medzi 
Lendakom, Rakúsmi, Belou 
a Strážkami. Aj keď najvyšší 
kráľovský súd potvrdil priebeh 
hraníc Spišskej Belej, tak ako to 
mala potvrdené Spišskou kapi-
tulou v roku 1435, Kežmarok to 
naďalej nerešpektoval. V záujme 
dobrých susedských vzťahov 
nakoniec Spišská Belá dohodou 
v roku 1543 odstúpila  Kežmar-
ku časť chotára v podhorí Tatier, 
umožnila Kežmarku v terajšej 
Doline Siedmich prameňov 
ťažiť tvrdé drevo pre potreby 
kežmarských pecí na pálenie 
vápna, avšak za podmienky 
zachovania hranice na potoku 
Čierna voda a jej prítoku – Milé-
ho potoka. V listine z roku 1543 
sa zároveň povoľovalo pasenie  
Kežmarku a Rakúsom na Rov-
ných pasienkoch  (Weidenau) 
od sedla Červená hlina až po 
Kopské sedlo, samozrejme pri 
zachovaní dovtedajšieho prie-
behu starých  chotárnych hra-
níc potvrdených v roku 1310 
uhorským kráľom Karolom Ró-
bertom. Táto dobrá vôľa Spišskej 
Belej sa však po čase nakoniec 
obrátila proti nej. Po stáročiach 
sa vliekol spor s Kežmarkom, 
ktorý si chcel okrem  práva 
pásť dobytok i privlastniť toto 
územie spoločných pasienkov. 
K takýmto epizódam patrí i vo-

jenská akcia v roku 1701, kedy 
Kežmarok zneužil prítomnosť 
cisárskej jednotky pod velením 
kapitána Jakuba Kraya, kežmar-
ského rodáka. Akcia sa skončila 
ale fiaskom, Spišská Belá riešila 
incident právnou cestou. Vý-
sledkom bolo  úradné potvr-
denie o status quo – pasienky 
sú spoločné pre Kežmarok, 
Spišskú Belú a Rakúsy, pričom 
hranice spoločných pastvín boli 
nanovo vyznačené hraničnými 
kopčekmi, na jednom bloku 
prírodného kameňa aj s vyse-
kanými písmenami  KBR  (Kež-
marok, Belá, Rakúsy). Až v roku 
1872 sa spoločné pasienky roz-
delili na tri rovnako veľké cho-
tárne časti pre zúčastnené obce. 
O tom, ako prebiehala vojenská 
akcia v roku 1701 píše spišský 
historik Samuel Weber vo svojej 
monografii  Geschichte der Stadt 
Béla z roku 1892 v nasledujúcom 
doslovnom preklade:

 Dňa 13. júla 1701 bolo v Kež-
marku rušno. Už za včasných ran-
ných hodín nastúpila v blízkosti 
radnice vojenská jednotka. Muž-
stvo bolo v plnej výzbroji, zaopat-
rené muníciou i proviantom na celý 
deň. Čoskoro sa dostavili aj  rôzno-
rodé vozy, ktoré zastali rovno pred 
vojakmi. Túto expedíciu pripravenú 
na pochod obstáli početní zvedavci. 
Keď sa zjavil dobre známy a veľa-
vážený veliteľ JacobEdler von Kray, 
všetci utíchli a spozorneli. Veď to 
bol rodený Kežmarčan. Vo vojsku 
si odslúžil dvadsaťštyri rokov, 
z troch krvavých vojen sa vrátil 
ovenčený vavrínom a na kapitána 
cisársko-kráľovskej armády sa vy-
pracoval od piky. Veliteľ, ktorý bol 
len tak mimochodom otcom generála 
– poľného maršala baróna Kraya, 
predstúpil pred rotu vo vzpriame-
nom vojenskom postoji a vysvetlil 
im, že ide o dôležitú a obtiažnu 
výpravu, a preto im je povolené 
použiť dopravné prostriedky.

Následne do pripravených vozov 
nastúpil veliteľ, vojaci, zástupcovia 
mesta i mnohí dobrovoľní diváci, 
a výprava sa vydala smerom 
k Stráňam pod Tatrami, kde už 
všetci, mladí i starí, na oknách 
i v uliciach pozorovali túto nezvy-
čajnú skupinu. Keď sa dozvedeli, 
že smeruje do Doliny Bielej vody 
(Weisswasser-Thal), pridalo sa 
ich zopár k nim. Tu pri zurčiacom 
horskom potoku sa dolina i cesta 
zužujú. Na brehoch potoka sa zele-
najú vŕby, jelše i jarabiny, čo je síce 

romantické, ale cesta je tu hrboľatá 
a ťažko prejazdná. Napriek tomu sa 
odviezli až po Zbojnícky les (Räu-
berwald). Tu expedícia vystúpila 
a po krátkej prestávke pokračovala 
v ceste pešo. V blízkosti Bielej ste-
ny (WeisseWand), uprostred letnej 
horúčavy a kráčajúc po strmom 
chodníku fučali príslušníci vojen-
skej jednotky ako malá lokomotíva 
a nejedna kropaj potu veľká ako 
hrach sa rinula po čelách týchto ne-
zvyčajných turistov. Histórie znalý 
veliteľ  si pri tom určite mimovoľne 
pomyslel na ťažkosti Hannibala, či 
Fridricha Barbarossu, ktorí kedysi 
i so svojím vojskom museli prejsť 
cez Alpy.

Napokon sa oddiel dostal až ku 
Kežmarskému košiaru (Kesmar-
kerKoschar) v nadmorskej výške 
1205 m., vyčerpaný, ale v dobrej 
nálade, aby si urobil prestáv-
ku, keď tu jeden so synov boha 
Marsa, oduševnený turistickým 
podujatím, ale bez znalosti poho-
ria a okolia, začal v plnej výzbroji 
liezť na štít Svišťovky, bez toho, 
aby si to niekto všimol. O chvíľu sa 
už muž rozplýval nad nádherným 
výhľadom na Zelené pleso. Vtom 
sa nešťastne pošmykol a už sa rútil 
dolu hlavou do doliny. Pri páde si 
zlomil krčný stavec a ostal na zemi 
ležať mŕtvy a nehybný. Počas pádu 
sa jeho puška odistila a vystrelila, 
pričom narobila strašný rachot, 
ktorý sa ešte znásobil ozvenou 
brál obklopujúcich Zelené pleso 
(GrünerSee).

Hlučný výstrel zalarmoval 
vojakov na Košiari. „Nepriateľ!“ 
Ozvalo sa zo všetkých hrdiel. 
„Možno sa na nás rúti i s kanón-
mi!“ dospeli vojaci k strašnému 
záveru. Všetci sa okamžite chopili 
pušiek, nastokli na ne bajonety, za-
ujali bojové postavenie a vydali 
sa na miesto, odkiaľ bolo počuť 
výstrel. Na tvárach útočníkov sa 
však čoskoro objavilo sklamanie. 
Našli totiž svojho kamaráta ležať 
v údolí v roztrhaných šatách. Na 
odlomených kusoch skál mohli 
sledovať, z ktorého miesta a z akej 
výšky sa nešťastník zrútil.

Keď už boli vyzbrojení, chceli sa 
ihneď vydať na skutočné miesto ich 
určenia, teda na  Rovné pasienky 
(Weidau), kde vraj táborili ozbro-
jení Beľania, aby mohli zatlačiť 
Kežmarčanov, ktorí prenikli 
priďaleko do spoločných pastvín 
(gemeinschaftliche Hutweide). Tie 
však patrili podľa starej dohody 
všetkým spoločne – Beľanom, 

Kežmarčanom i Rakúsanom. So 
spustenými bajonetmi sa jednotka 
prehnala okolo Študentskej stud-
ne (Studentenbrunn), nahor na 
rozsiahle Rovné pasienky (Wei-
dau),  na časť v starých listinách 
uvádzaná  pod názvom Nehre-
rau  (podľa Strážok, ktoré vlastnil 
určitý čas Kežmarok. Po roku 
1872  je už názov Rakúska poľa-
na, pozn. prekl.). Ale aj tu výpravu 
čakalo sklamanie. Keď dorazili na 
Rovné pasienky (Weidau), videli tu 
síce mnohých Beľanov, ktorí mali 
v rukách palice, vidly, či mlatce, 
naladení však boli celkom mieru-
milovne a poddajne, a ihneď sa po-
náhľali s vysvetlením: „Právo je na 
našej strane, Kežmarčania porušili 
hranice, ale násilím proti násiliu, to 
my nechceme. Nášho práva sa bu-
deme domáhať inakšie.“ A s tým-
to vysvetlením sa stiahli. Aj čata 
urobila čelom vzad. Pinka zanôti-
la o mieri. Vojnové nešťastie bolo 
zažehnané! „Ešte niečo.“ zavelil 
kapitán odchádzajúcim Beľanom: 
„Za mŕtveho vojaka musí zaplatiť 
Belá a okrem toho musí dať za neho 
jedného muža do služby!“ A takto 
sa protivníci rozišli.

I keď výprava prebehla zdanli-
vo mierumilovne a bez zranených, 
mala i jednu obeť na živote. Mŕtve-
ho vojaka zniesli na nosidlách vy-
stlaných čačinou a pochovali ho s 
vojenskými poctami v Kežmarku.

Na druhý deň sa niekoľkí 
belianski páni vybrali na Ľubov-
niansky hrad, aby tam vtedajšie-
mu administrátorovi Karettymu 
podali správu o tom, čo sa stalo. 
Ten vyslancom poradil, aby v jeho 
mene a v mene mesta Belá podali 
proti tomuto násilnému činu zo 
strany Kežmarku sťažnosť. Tejto 
rady sa Beľania aj držali. V nedeľu 
Najsvätejšej Trojice sa na cestu do 
Spišského Podhradia vydala sláv-
nostná výprava z Belej v zložení: 
SalamonGulden – richtár, Martin 
Weiss – zástupca richtára, Johann 
Weiss, Georg Mayer a Martin 
Gulden. Menovaní páni podali na 
Spišskej Kapitule v mene Karetty-
ho, administrátora XIII. spišských 
miest, i v mene mesta Spišská Belá 
slávnostný protest proti už opísa-
nému úmyselnému násilnému aktu 
s vysvetlením, že teraz, tak ako aj 
predtým, chcú, aby boli dodržia-
vané hranice spoločných pastvín 
(gemeinschaftliche Hutweide). 
A tak je tomu až do dnešných 
čias. Kto sa raz vyberie na túru 

Vojenská akcia vo Vysokých Tatrách v roku 1701
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k Zelenému alebo Bielemu plesu, 
či do Meďodolov, ešte i dnes tam 
na Rovných pasienkoch (Weidau) 
na vzpriamených kamenných blo-
koch uvidí tri písmená KBR,  t. j. 
Kežmarok, Belá, Rakúsy, ako znak 
toho, že na týchto miestach mali 
spoločné právo pásť menované 
obce, a že ho využívali v mieri. 
Niekedy však ich obyvatelia stáli 
neoblomne proti sebe, v pochopi-
teľnej snahe, nepopustiť zo svojho 
práva, tu vysoko v Snežných 
horách, ani o vlások. Veľmi dobre 
vedeli a svojimi činmi aj dávali 
najavo, že: Spravodlivosť sa nedá 
ohnúť. Musí pevne stáť alebo pad-
núť! Dr. Andrej Novák

Počas letných prázdnin sa uskutočnili stavebné 
práce aj v Základnej škole M. R. Štefánika v Spišskej 
Belej. V elokovanom pracovisku na Štefánikovej 
39 (školská družina) sa dokončila úprava prízemia 
budovy školy. V zadnej budove na Štefánikovej 
19 pokračujú stavebné práce na úprave podkrovia 
s cieľom tam vytvoriť 2 odborné učebne a 3 kabinety 
(v prílohe pôdorys využitia podkrovia). Tieto práce 
sa budú priebežne realizovať podľa finančných 
možností mesta a samotnej školy a ich dokončenie sa 
predpokladá v budúcom roku  tak, aby učebne po ich 
dovybavení v rámci úspešného projektu s finančnou 
podporou EÚ boli dané do užívania od septembri 2019. 
Počas najbližších 2 mesiacov sa bude rekonštruovať aj 
kotolňa školy a systém vykurovania oboch jej budov 
a telocvične, na čo mesto získalo osobitnú dotáciu 
zo štátneho rozpočtu vo výške 90 tis. EUR.

Stavebná úprava 
podkrovia zadnej budovy 
ZŠ M. R. Štefánika

Vojenská 
akcia...

Na multižánrovom festivale 
Fest Fajný Fest – Hysteri fest 
sa v sobotu 15. septembra v bu-
dove bývalej kolkárne v Spišskej 
Belej predstavia okrem siedmich 
slovenských aj tri zahraničné 
kapely. Celkovo bude prezento-
vaných 10 hudobných štýlov na 
dvoch pódiách.

Na hudobnom festivale 
vystúpi funkčný veterán slo-
venského hip-hopu, člen le-
gendárnych Trosiek, slovenský 
rapper, DJ, hudobný producent 
a moderátor VEC alias Bran-
či Kováč, a to v špeciálnom 
prevedení s parťákom ŠKRU-
POm. Hudobný fenomén po-
chádzajúci zo Zlatých Moraviec 
– VEC – je na hudobnej scéne 
už štvrťstoročie. Máte radi prie-
kopníka rock and rollu Elvisa? 
On síce nedôjde… no z Martina 

6. ročník multižánrového hudobného festivalu v Sp. Belej sa blíži
príde veselá banda skutočne 
kvalitných hudobníkov, ktorí si 
hovoria MR. TEDDY AND THE 
SIDEKICKS. Je to jedna z mála 
kapiel na Slovensku hrajúca 
autentickú najrannejšiu formu 
rock and rollu označovanú 
rockabilly.

V tanečnom rytme sa bude 
niesť aj obľúbené ska poľskej 
kapely SKA PETARDA, ktorá 
pricestuje z Krakova. Hudobný 
žáner ska je považovaný za 
predchodcu rocksteady a reg-
gae hudby. Má typický kolísavý 
rytmus, je však rýchlejšie ako reg-
gae a často sa mieša s punkom či 
jazzom. K zahraničným interpre-
tom, ktorí na festivale vystúpia, 
patrí aj maďarský INDEED z Bu-
dapešti. Alternatívny rock pod 
názvom gunge je hudobný štýl, 
ktorý bude znieť z ich nástrojov. 

Grunge – občas nazývaný aj 
Seattle soud, preslávila koncom 
80. rokov minulého storočia napr. 
kapela Soundgarden.
Ďalšou poľskou kapelou, 

ktorá sa na festivale predstaví, 
je hardcore banda WORLD 
HISTERY X ozvláštnená žen-
ským vokálom.

Miestnu hudobnú scénu bude 
reprezentovať popradský DIK-
TÄT, ktorý spája punk rock a he-
avy metal v hudobnom žánri 
crust. Z Vysokých Tatier prídu 
zahrať alternatívny STROJ 
MIMO ZDROJ a rockovú scé-
nu zastane kežmarský SCRE-

EN. Účastníci festivalu si budú 
môcť vypočuť aj kežmarský 
metal v podobe kapely WOL-
FAGE a ľubovniansky punk 
v podobe kapely RAM PAM 
PANČ.

Fest Fajný Fest sa začína 
v sobotu 15. septembra o 16.00 
hod. a vstupné je len 5 eur. Or-
ganizátori už tradične pripra-
vujú v rámci festivalu aj rôzne 
sprievodné akcie.

Plnohodnotný hudobný 
zážitok sponzorsky podporujú: 
Mesto Spišská Belá, spoločnosť 
Whirlpool, Pivovar Šariš a Ok-
tan a. s.

V Spišskej Belej je mnoho 
iniciatívnych ľudí, ktorým 
záleží na svojom meste.Vkla-
dajú doň svoj čas, energiu, 
nápady a prispievajú tak k 
lepšiemu životu v našom 
malom meste. 

Robia to dobrovoľne, teda 
preto, že chcú a bez nároku na 
odmenu za vykonanú prácu.  
Nezáleží na tom, či  sú ich 
činy väčšie alebo menšie. Sú 
pre mesto a občanov veľmi 

dôležité, a preto sme sa ich roz-
hodli oceniť. Nominujte dobro-
voľníka a čin, ktorý pre mesto 
urobil. Oceňme spoločne tých, 
ktorí si to zaslúžia a budujme 
komunitu dobrovoľníctva v 
našom meste.

Nomináciu môžete vy-
plniť a odoslať na tomto 
linku: https://goo.gl/forms/
WwKP3oIkGWwcRYzh2

Oceňovať budeme už v ok-
tóbri.

Dobrovoľníkov si vážime - 
nominovanie pokračuje

V mesiaci august sa na Belianskom rybníku uskutočnil už v po-
radí 9. ročník súťaže Beliansky kapor. Preteku sa zúčastnilo spolu 12 
tímov. Za 48 hodín lovu sa súťažným tímom podarilo uloviť spolu 
39 kusov kapra o celkovej váhe 104,5 kg. Víťazom preteku sa stal tím 
v zložení Raab Tibor, Kolej Ján, ktorí ulovili celkovo 6 kusov o váhe 
26,6kg. Na druhom mieste sa umiestnil tím v zložení Pitoňák Tomáš 
a Kaňuch Ján, tretie miesto obsadili Denis Britaňáka Adrián Ohalek. 
Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň všetkých pozývame budúci 
rok na jubilejný desiaty ročník Belianskeho kapra.

Beliansky kapor 2018
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Mesto Spišská Belá v spolupráci s MŠK Slavoj Spišská Belá zorga-
nizovali aj tento rok obľúbenú súťaž v kopaní jedenástok – Belianske 
jedenástky. Prázdninové popoludnie prilákalo v nedeľu 22. júla 2018 
na futbalový štadión mnoho súťažiacich, ale aj divákov.

Konečné poradie: Ženy:
 1. miesto: Barbora Slodičáková
 2. miesto: Vanda Kniesznerová
 3. miesto: Daniela Čabanová
 Deti:
 1. miesto: Daniel Durčo
 2. miesto: Jaroslav Krigovský
 3. miesto: Alan Simonis
 Muži:
 1. miesto: Michal Matejovský
 2. miesto: Matúš Heutschy
 3. miesto: Ján Neupauer

Belianske jedenástky 2018

Spoločenská kronika 
V JÚLI 2018

• narodili sa: Oskár Cimbalista, Natália Mešárová, Michaela 
Monková, Dávid Pešta, Diana Pivovarníková, Jozef Rusnaček, 
Simona Živčáková.

• navždy nás opustili: Alžbeta Friedová vo veku 95 rokov, 
Pavel Heldák vo veku 84 rokov, TobiášTybor vo veku 18 rokov, 
Jozef Vnenčák vo veku 73 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Mária Romanová – 98 rokov, 
Jozef Jakubčák – 85 rokov, Ida Pitoňáková – 80 rokov, Mária Ri-
dziková – 75 rokov, Ing. Stanislav Novajovský – 70 rokov, Daniela 
Vargová – 70 rokov, Vladimír Vaverčák – 70 rokov.

V posledných dňoch mesto 
zrealizovalo niekoľko zmien 
v okolí Belianskeho rybníka. 
Vybudoval sa nový Fit park 
– vonkajšie fitness ihrisko 
pri parkovisku (na začiatku 
cyklotrasy), ktorého výstavbu 
mesto financuje z cezhraničného 
mikroprojektu s podporu EÚ. V 
prílohe tohto článku je zverejne-
ný prevádzkový poriadok tohto 
fit parku.

Okolo rybníka sa vybudo-
vali 2 nové drevené prístrešky, 
ktoré  vyhotovili svojpomocne 
nezamestnaní pracujúci v rám-
ci verejnoprospešných služieb 
mesta (mesto zakúpilo len mate-
riál). V pláne je ešte  zhotovenie 

Úpravy okolia Belianskeho 
rybníka

ďalších 2 prístreškov. Urobili sa 
terénne úpravy trávnatých plôch 
najmä popod vedenie vysokého 
napätia.  Došlo k ich vyrovnaniu, 
aby sa lepšie kosili a udržiavali 
a boli bezpečnejšie aj na chôdzu. 
Popri tom sa vybudoval nový 
spojovací chodník (z dlažby) me-
dzi parkoviskom pri Bike parku a 
cestou k rybárskemu domu.

Pri Bike parku bola osadená 
nová informačná tabuľa s pre-
vádzkovým poriadkom, ktorý 
obsahuje základné pravidlá 
správania sa na Bike parku.  
A ďalšie vylepšenia sa ešte plá-
nujú v najbližšom čase vrátane 
výsadby ihličnatých stromčekov 
v okolí rybníka.

V dňoch 25. 8. 2018 až 1. 9. 2018 sa konal  Medzinárodný maratón 
v love kaprov na jazere Goslawice v Poľsku. Zúčastnilo sa ho 18 
tímov z celej Európy a nechýbali tam ani rybári z našej Mestskej 
organizácie, ktorí tam šli reprezentovať seba, svoje mesto ale dokon-
ca aj našu krajinu. Tímu v zložení Patrik Kaňuk, Ľubomír Pavličko, 
Denis Britaňák a Kežmarčan Martin Zemančík sa podarilo chytiť 
celkovo 25 kaprov, avšak do konečného hodnotenia sa spočítala 
váha iba 5 najväčších rýb. Teda s konečnou váhou 95,400 kg, kde 2 
ryby presiahli magickú hranicu 20 kg sa nášmu tímu v konkurencii 
tímov z Anglicka, Belgicka, Dánska, Nemecka, Španielska, Česka a 
Poľska nakoniec podarilo prechýtať na nádherné 2. miesto.

Za svoj veľký úspech vďačia aj sponzorom MAGLUS, Mesto 
Spišská Belá, Rybárske potreby Kežmarok, Spring Coffee & Bar 
a Prekaprov.sk, ktorým patrí úprimné poďakovanie v mene nášho 
rybárskeho tímu.

Úspech našich rybárov 
v zahraničí

Pred začiatkom nového škol-
ského roka Základná škola J. M. 
Petzvala v spolupráci s mestom 
vymenila oplotenie pred areá-
lom školy z Moskovskej ulice. 
Na viacerých miestach poško-
dené oplotenie sa nahradilo 
novým oplotením, ktoré zakú-
pila škola zo svojho rozpočtu. 
Jeho montáž však zabezpečilo 
mesto prostredníctvom neza-

Nové oplotenie školského 
areálu ZŠ J. M. Petzvala

mestnaných ľudí pracujúcich 
v rámci mestských verejno-
prospešných služieb.  Okrem 
toho mesto pred základnou 
školou vymenilo starú dlažbu 
na parkovisku a vybudovalo 
nový chodník od hlavnej škol-
skej brány smerom na Kúpeľnú 
ulicu (popri telocvični), čo by 
malo zvýšiť bezpečnosť žiakov 
tejto školy.
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Viac aktuálnych informácií získate Viac aktuálnych informácií získate 

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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Kaštieľ Strážky sa v nedeľu 29. 7. 2018 zmenil na veľké športové 
ihrisko. Rodiny prišli, aby si spoločne vyšportovali svoje prvenstvá. 
Najskôr sa registrovali pri čom dostali farebné označenie v podobe 
čelenky – dobrý tím sa predsa musí spoznať už z diaľky. Po označení 
svojho tímu sa pustili do výroby vlajky , kde si už mohli pomaly 
trénovať svoje prstíky na ďalšie športové aktivity. Napríklad na taký 
pin-pong, ktorý bol neďaleko. Zapotiť sa mohli pri štafete, či bicyk-
lovaní, ktoré ponúkalo niekoľko prekážok. Silu si mohli zmerať pri 
jumping lane, alebo pri volejbale s gigantickou modrou loptou, ktorá 
však svojou váhou pripomínala tenisovú loptičku. Samozrejmosťou 
bol hod do basketbalového koša a kop do futbalovej brány. Deti si 
tak mohli zmerať svoju silu s rodičmi a všetci spoločne si mohli za-
súťažiť s inými rodinami. Samozrejme vek bol v týchto disciplínach 
neohraničený, a tak ste počas trvania rodinnej olympiády mohli 
vidieť pobehovať nie jedno dieťa so štafetovým kolíkom. Po sčítaní 
olympijských bodov porota vyhlásila prvé tri miesta, ktoré získavajú 
zaslúžené ocenenia. Víťazmi sa stali:

1. miesto – Rodina Majerčáková & Lukáčová
2. miesto – Rodina Vargová
3. miesto – Rodina Voščeková
Víťazom gratulujeme, ceny si môžete prísť vyzdvihnúť do Fa-

ceClubu.
Veľké ďakujem patrí každej zúčastnenej rodine, dokázali ste, že 

ste Fajna Rodina. Projekt bol podporený Nadáciou VÚB
Tím Expression o. z.

V sobotu 28. júla 2018 sa usku-
točnil prvý ročník športovo spo-
ločenskej akcie – organizátormi 
nazvanej ako Strážky CUP 2018.

Po úspešnom minuloroč-
nom nultom ročníku sa na 
futbalovom ihrisku v Strážkach 
uskutočnil futbalový zápas 
medzi ženatými a slobodnými 
Strážanmi. Zápas sa skončil po 
90. minútach nerozhodným vý-
sledkom 3:3, avšak po pokuto-
vých kopoch vyhrali 10:7 ženatí 
Strážania, ktorí tak oplatili slo-
bodným minuloročnú prehru. 
Ešte pred zápasom organizá-
tori tejto akcie spolu s primáto-
rom mesta Štefanom Bieľakom 
ocenili dvoch Strážanov – Petra 
Jacáka a Jána Budzáka za ich 
celoživotný prínos a podporu 
futbalu v Strážkach. Počas 
polčasu sa uskutočnila súťaž 

Na základe výzvy Mesta Spiš-
ská Belá na predkladanie projek-
tov na čerpanie participatívneho 
rozpočtu Mesta Spišská Belá pre 
rok 2018, schválila hodnotiaca 
komisia realizáciu 10 projektov, 
ktoré sa podporili spolu sumou 
10 000 EUR.

Jedným z takýchto projektov 
sú aj Sídliskové hry na Mierovej 
ulici, ktoré sa po premiérovej 
úspešnej realizácii v roku 2017, 
rozhodli organizátori podujatia 
usporiadať aj tento rok. Hodno-
tiaca komisia vyčlenila na tento 
zámer finančnú čiastku 400 EUR.
Aj druhý ročník Sídliskových 
hier, ktoré sa konali 21.júla na 
sídlisku na Mierovej ulici, mal 
za cieľ utužiť dobré susedské a 
rodinné vzťahy. Počas celoden-
ného programu si v rôznych 
športových a vedomostných 
súťažiach zmeralo svoje sily 
približne 70 detí. Za ich snahu 
boli odmenení rôznymi zaují-
mavými cenami a ako uviedli 
organizátori projektu, veľkou 
odmenou bolo aj povzbudzo-

Mesto Spišská Belá v súčasnosti realizuje výstavbu vonkajšieho 
fitnes parku pri Belianskom rybníku v blízkosti parkoviska na za-
čiatku cyklotrasy. Osadenie 13 cvičiacich strojov na posilňovanie 
aj s dopadovou plochou mesto financuje z mikroprojektu v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovensko INTERREG 
V-A 2014-2020 po názvom Podpora rozvoja cykloturistiky v meste 
Spišská Belá.  Tento mikroprojekt sa realizuje v spolupráci s poľ-
ským partnerským mestom Szczawnica.

Celkové náklady sa predpokladajú do výšky 10 tis. EUR, pričom 
95 % financií z tejto sumy je hradených z EÚ a zo štátneho rozpočtu. 
Za zmienku stojí fakt, že prípravu pre osadenie cvičiacich strojov 
(výkopové práce, betonáž obrubníkov a osadenie oceľových pätiek 
vrátane terénnych úprav) zabezpečujú nezamestnaní ľudia pracujúci 
na verejnoprospešných prácach v našom meste. Fit park bude daný 
do prevádzky v najbližších dňoch a bude nepretržite prístupný pre 
širokú verejnosť.

Letné prázdniny sú obdobím 
kedy si deti dajú od školy pokoj 
a majú kopec času na iné aktivity. 
Tento čas sme sa im pokúsili vy-
plniť od 17. do 23. júla pobytom v 
prírode na Belianskom rybníku, 
počas prvého ročníka Detského 
rybárskeho kempu. Deti si do 
sýtosti zachytali o čom svedčia aj 
pekné úlovky. Dostatok priestoru 
sme venovali aj rôznym spôso-
bom viazania, či už samotných 

V kaštieli sa uskutočnili 
Rodinné olympijské hry

Sídliskové hry na Mierovej 
ulici sa uskutočnili aj tento rok

vanie zo strany rodičov. Veselý 
deň sa ukončil premietaním fil-
mu v tzv. Kine pod hviezdami.
Navyše sa tento rok rozhodli 
organizátori dať podujatiu aj 
ekologický charakter: “Počas ak-
cie sa vyprodukovalo minimum 
odpadu a to tým spôsobom, 
že si všetci susedia doniesli 
vlastné misky a lyžice na guláš, 
používané boli sklenené poháre 
namiesto plastových. Deti sa učili 
separovať odpad, vyrábať sviet-
niky z recyklovaných materiálov 
a obnovovať si svoje staré tričká 
pomocou linoritu Sídliskových 
hier. Odpad, ktorý vznikol 
všetci separovali,” uvádza jeden 
z organizátorov Jozef Pivovarník. 
Zároveň dodal, že „Rozvinúť fajn 
myšlienku nie je náročné, no hlav-
ný predpoklad úspešnej akcie sú 
len a len ľudia s chuťou niečo vo 
svojom okolí zmeniť. Byť aktívny 
je prínosné pre všetkých. Rád by 
som sa zároveň poďakoval mes-
tu Spišská Belá, dobrovoľníkom 
o.z. Trochu inak a obyvateľom 
Mierovej ulice.“

Strážky CUP 2018 – ženatí 
proti slobodným

v kopaní futbalových 11- tiek 
žien a víťazkou sa stala Slávka 
Tetemonteová. Poďakovanie za 
zorganizovanie tejto akcie patrí 
najmä týmto občanom Strážok 
–  Igorovi Jurskému, Štefanovi 
Šugarekovi, Paľovi Tetemonte-
mu, Ferovi Gallikovi a ďalším, 
ako aj sponzorovi akcie – MUDr. 
Paľovi Slovíkovi.
Ďakujeme aj tým, ktorí si 

obliekli dres a obuli kopačky a 
nastúpili na tento zápas, a tiež 
ženám, ktoré nabrali odvahu 
a zapojili sa do súťaže v kopaní 
11-nástiek, ale aj tým, ktorí prišli 
ako diváci podporiť toto milé 
podujatie. Výborná akcia s vý-
bornou náladou pri výbornom 
podujatí – už len keby Strážanov 
prišlo viac. Však to organizovali 
Strážania pre domácich Stráža-
nov. Snáď na budúci rok.

Výstavba nového Fit parku pri 
Belianskom rybníku

Detský rybársky kemp 2018

háčikov alebo celých systémov. 
V posledný deň si deti prevzali 
hodnotné ceny, ktoré im určite 
skvalitnia pobyt pri vode. Úsmev 
na perách detí a otázky či bude 
kemp aj o rok ma presvedčili, 
že táto cesta je správna, ale bez 
veľkej podpory zo strany mesta 
Spišská Belá a MO SRZ Spišská 
Belá by to nebolo možné a tak im 
patrí jedno veľké ĎAKUJEME.

Mgr. Ľubomír Pavličko
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• Koncom júla sa na futbalovom štadióne uskutočnili Belianske jedenástky.

• Pri Belianskom rybníku pribudol nový Fit park.

• V Kaštieli Strážky sa uskutočnili Rodinné olympijské hry.

•  Miestni aktivisti rekonštruovali rekreačné miesta pri studničkách a cykloznačenie v Krížovskom lese.

• Belianski hudobníci z Belančanky a Podtatranca vystúpili na Poľovníckych dňoch v poľskom Jurgowe.

• 1. ročník Detského rybárskeho kempu sa vydaril.
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