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Prezident SR Andrej Kiska 
na 16. Spišskom zemiakarskom jarmoku

• 16. ročník Spišského zemiakarského jarmoku oficiálne otvoril primátor 
Spišskej Belej Štefan Bieľak za účastí prezidenta SR Andreja Kisku a po-
zvaných hostí z popredných poľnohospodárskych inštitúcii v SR a ČR. Tí 
následne symbolicky pozbierali tohtoročnú úrodu.

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

• Pozvanie na tohtoročný jarmok prijal aj prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska. • Súťaž v škrabaní zemiakov vyhral pán prezident A. Kiska.

• Naše spišskobelianske námestie plné dobrej nálady počas vystúpenia skupiny Desmod.
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• Na jarmoku mohli návštevníci vidieť viac ako 100 
odrôd zemiakov.

• Uskutočnilo sa aj oficiálne otvorenie predajne regionálnych potravín REGIOSHOP – Regio-
nálne potraviny.

• Sprievodným programom bola výstava ovocia a zeleniny a výstava zvierat.

• Detských návštevníkov potešila najmä prítomnosť 
maskota Gruľka.

• Veľký záujem bol aj o tombolu, v ktorej sa súťažilo 
o atraktívne ceny.

• Výhercovia súťaže o najkrajšiu predzáhradku.

• Predpoludním sa v kinosále mesta konal od-
borný seminár pre odbornú i širokú verejnosť, 
ktorý pripravil HOS ÚKSÚP Spišská Belá.

• Počas programu sa predstavila dychová hudba Belančanka, goralská skupina z Lendaku, folklórny 
súbor Lomničan a iní.
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Mesto Spišská Belá pripravilo 
16. ročník Spišského zemiakar-
ského jarmoku v spo lupráci 
so Zemiakarským zväzom Slo-
venskej republiky, spoločnos-
ťou SLOVBYS s. r. o. Spišská 
Belá (na jarmoku v zastúpení 
Jaroslavom Mačákom, kona-
teľom), Hlavnou odrodovou 
skúšobňou ÚKSÚP Spišská 
Belá (v zastúpení Marošom 
Tokárom, vedúci stanice), spo-
ločnosťou AT TATRY, s.r.o. 
Spišská Belá (v zastúpení 
Milanom Krajancom ml.), Poľ-
nohospodárskym družstvom 
TATRY Spišská Belá (v za-
stúpení Martinom Šoltýsom) 
a Strednou odbornou školou 
agropotravinárskou a technic-
kou v Kežmarku (v zastúpení 
riaditeľom školy Stanislavom 
Marhefkom).

Ústredný kontrolný a skú-
šobný ústav zemiakarský v Bra-
tislave na jarmoku zastupovala 
riaditeľka odboru skúšobníctva 
a kontroly Daniela Bukovská, 
ktorá v mene generálneho ria-
diteľa odovzdala poďakovanie 
a pamätnú medailu primátoro-
vi mesta Štefanovi Bieľakovi 
za jeho osobnú angažovanosť 
pri príprave doterajších 16 roč-
níkov tohto jarmoku. Jarmoku 
sa zúčastnil aj tajomník České-
ho bramborářskeho sväzu Josef 
Králiček i delegácia z poľského 
partnerského mesta Ožarow.

Predpoludním sa v kinosále 
mesta konal odborný seminár 
pre odbornú i širokú verej-
nosť, ktorý pripravil HOS ÚK-
SÚP Spišská Belá. Na seminári 
odzneli prednášky na témy: Aké 
budú zemiaky z úrody 2018 
(ÚKSÚP Spišská Belá); Pestova-
nie ovocia v chladnejších pesto-
vateľských oblastiach (ÚKSÚP 
Bratislava); Predstavenie regio-
nálnych producentov potravín 
z okresu Kežmarok – možnosti 
podpory predaja a distribúcie 
potravín (CPRRKK + ÚKSÚP + 
CRT PSK VT).

Spišský zemiakarský jarmok 

Prezident SR Andrej Kiska na 16. Spišskom zemiakarskom 
jarmoku

oficiálne otvoril o 14.00 hod pri-
mátor Spišskej Belej Štefan 
Bieľak. Hneď v úvode privítal 
na pódiu prezidenta Slovenskej 
republiky Andreja Kisku, ktorý 
poctil svojou prítomnosťou náš 
Spišský zemiakarský jarmok 
po prvýkrát. „Tento jarmok je 
výnimočný aj tým, že práve 
pred otvorením jarmoku jeho 
vyššie uvedení  organizátori 
odpísali Zmluvu o spolupráci 
a partnerstve (tzv. Memoran-
dum o zemiakoch). Cieľom 
tejto zmluvy je aj propagácia 
regionálnej značky kvality 
„Spišské zemiaky“, ktoré sú 
dnes už registrované aj ochran-
nou známkou. Výsledkom tejto 
doterajšej spolupráce je aj za-
loženie predajne regionálnych 
potravín práve v Spišskej Belej 
(v mestských priestoroch na 
Hviezdoslavovej 1), ktoré bude 
prevádzkovať Stredná odborná 
škola agropotravinárska a tech-
nická so sídlom v Kežmarku. 
A práve v tejto predajni sa budú 
predávať aj spomínané spišské 
zemiaky popri potravinách 
vyrábaných inými regionálny-
mi producentmi,“ zdôraznil 
vo svojom príhovore primátor 
mesta.

Prezident Andrej Kiska si vo 
svojom príhovore na otvorení 
jarmoku zaspomínal na detstvo 
strávené na Zamagurí, ako aj 
na študentské časy a povinné 
zemiakové brigády. Pripome-
nul, že zemiaky boli a sú našim 
„druhým chlebom“, a žiaľ v sú-
časnosti nie sme sebestační v ich 
výrobe na Slovensku a musíme 
ich dovážať zo zahraničia. A prá-
ve potravinovej sebestačnosti by 
sme mali venovať omnoho väč-
šiu pozornosť.

Následne prítomní spolu-
organizátori jarmoku, ako aj 
menovaní hostia spolu s pre-
zidentom Andrejom Kiskom 
symbolicky pozbierali úrodu 
posledných zemiakov na tribú-
ne. Úrodu zemiakov požehnal 
správa miestnej rímskokatolíc-

kej farnosti – pán farár Jakub 
Grich, ktorý si tiež zaspomínal 
na „grulovky“ počas svojho det-
stva a mladosti, ale aj na to, ako 
boli zemiaky ich  každodenným 
jedlom – ráno, na obed i večer, 
pričom na záver poznamenal „A 
preto nás bolo doma toľko detí, 
…. preto jedzte zemiaky“.

Po otvorení jarmoku  nasle-
dovala súťaž v škrabaní zemia-
kov, do ktorej sa zapojil aj pán 
prezident Andrej Kiska. Ten sa 
na súťaž poriadne pripravil 
a doniesol si z domu vlastnú 
škrabku. A možno aj tá mu 
priniesla šťastie a vďaka nej sa 
stal víťazom tejto súťaže. V sú-
ťaži mu boli súpermi primátor 
mesta Štefan Bieľak, Marián 
Tokár (ÚKSÚP Spišská Belá ), 
Josef Králiček (Český brambo-
rářskysvaz) a PawelRendziak 
(Ožarov, Poľsko).

Na jarmoku sa predstavili 
títo vystavovatelia: AT TAT-
RY spol. s r. o. Spišská Belá, 
SLOVBYS, s. r. o. Spišská Belá, 
HZPC a APH Slovensko s.r.o. 
Poprad, EUROPLANT, s. r. o. 
Poprad, HOS ÚKSÚP Spišská 
Belá, SLOVCHIPS Smižany, 
PODTATRANSKÝ VINÁRSKY 
SPOLOK Veľká Lomnica, PD 
Goral Veľká Franková, Norika 
Slovensko s.r.o. Košice, Oblast-
ný výbor slovenského zväzu 
záhradkárov, Stredná odborná 
škola (SOŠ) Podolínec, Centrum 
podpory regionálneho rozvoja 
okresu Kežmarok.

Po tejto oficiálnej časti 
programu už na pódiu dostala 
priestor zábava pre všetkých prí-
tomných a to najmä vo folklór-
nom prevedení. Úvod hudob-
ného programu patril dychovej 
hudbe Belančanka zo Spišskej 
Belej, ktorá vystúpila ešte pred 
otvorením jarmoku. Na ľudovú 
nôtu vás naladila Detská ľudo-
vá hudba Základnej umeleckej 
školy v Spišskej Belej a násled-
ne goralská mužská spevácka 
skupina z Lendaku. V rezkom 
tempe sa pokračovalo aj pri 
vystúpení členov folklórneho 
súboru Lomničan a najznámej-
šie hity Karola Duchoňa pred-
stavila skupina Duchoňovci. 
Záver hudobného programu 
patril jednej z najúspešnejších 
slovenských hudobných sku-
pín – skupine Desmod, ktorú 

privítalo búrlivým potleskom 
plné spišskobelianske námestie. 
Tí, ktorí sa radi zabávajú, ostali 
na námestí aj po koncerte a za-
tancovali si na diskotéke s DJ 
Marošom.

Sprievodný program bol 
rovnako zaujímavý. V priesto-
roch AT TATRY s.r.o. sa 
uskutočnila okresná výstava 
ovocia a zeleniny, ktorú zor-
ganizoval Okresný výbor Slo-
venského zväzu záhradkárov 
v Poprade. Ďalším sprievod-
ným programom bola Výstava 
zvierat, ktorú zorganizovala 
Základná organizácia Sloven-
ského zväzu záhradkárov.

Aj tento rok bol veľký zá-
ujem o tombolu, v ktorej ste 
mohli vyhrať zaujímavé ceny 
ako dámsky či pánsky bicykel, 
automatickú práčku a mno-
ho iných. Predaných bolo až 
1 592 ks tombolových lístkov. 
Toto cestou sa chceme zároveň 
poďakovať všetkým sponzo-
rom, ktorí nám ceny venovali 
do tomboly.

O mnoho úsmevov počas 
jarmoku sa postaral aj náš 
maskot Gruľko a „zemiaková“ 
fotostena, ktorá lákala mladých 
i starších.

Všetci zemiakoví gurmáni si 
mohli pochutnať na zemiako-
vých jedlách od výmyslu sveta 
a Mesto Spišská Belá dokonca 
návštevníkom jarmoku zdarma 
ponúkalo uvarené zemiaky 
s cibuľou a slaninou (navarilo 
a takto sa rozdalo 100 kg zemia-
kov). Tradičnými slovenskými 
zemiakovými jedlami sa prezen-
tovali členovia Klubu seniorov 
zo Spišskej Belej.

Na jarmoku mohli náv-
števníci vidieť viac ako 100 
odrôd zemiakov. Pozdĺž spiš-
skobelianskeho námestia bol 
rozmiestnený v jednotlivých 
stánkoch kompletný sortiment 
zemiakových odrôd registrova-
ných v SR a vybrané zemiakové 
sadivo i konzumné zemiaky 
boli zároveň v predaji. Det-
ských i dospelých divákov 
potešila aj výstava poľnohos-
podárskej techniky používanej 
pri pestovaní zemiakov. Veľkým 
lákadlom pre všetkých návštev-
níkov určite bola aj prezentácia 
a ochutnávka regionálnych 

Sobota 22. septembra 2018 sa v Spišskej Belej niesla 
v znamení zemiakov, jednej z najpestovanejších a naj-
významnejších plodín v podtatranskom kraji a to pri prí-
ležitosti tradičného Spišského zemiakarského jarmoku.
16. ročník Spišského zemiakarského jarmoku bol ešte o niečo 
výnimočnejší ako obvykle. Pozvanie na tohtoročný jarmok to-
tižto prijal aj – jeho Excelencia, prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska.
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produktov a prezentácia značky 
regionálnej kvality Spišské ze-
miaky. Centrum podpory regio-
nálneho rozvoja okresu Kežma-
rok si túto prezentáciu pripravilo 
ako súčasť oficiálneho otvorenia 
vyššie spomenutej predajne regi-
onálnych potravín REGIOSHOP 
– Regionálne potraviny (Založe-
nie predajne je zároveň  jednou 
z aktivít Akčného plánu rozvoja 
okresu Kežmarok).
Ďakujeme všetkým, ktorí 

sa akokoľvek pričinili o to, 
aby bol 16. ročník Spišského 
zemiakarského jarmoku taký 
vydarený, či už vyššie uvedeným 
poľnohospodárskym subjektom, 
vystavovateľom, zamestnancom 
Mestského úradu v Spišskej Belej, 
členom Klubu seniorov v našom 
meste, Faceclubu, podnikateľom 
poskytujúcim služby občerstve-
nia, stravovania a podobné služ-
by, podnikateľom, ktorí prispeli 
cenami do tomboly, ako aj vám 
všetkým, ktorí ste prišli na jar-
mok pozrieť, či sa zabaviť.

VYHODNOTENIE 
SPRIEVODNÝCH SÚŤAŽÍ

Súťaž o najkrajší balkón:
1. miesto – Ing. Ján Svocák
2. miesto – Jana Bachledová
3. miesto – Pavol Marek

Súťaž o najkrajšiu predzá-
hradku:
1. miesto – Bibiána Ščigu-
linská
2. miesto – František Birošík
3. miesto – Irena Vaverčá-
ková

Miss odroda
1. miesto: MOZART 
– HZPC
2. miesto: WENDY – Norika
3. miesto: MALVINA – Eu-
roplant

Súťaž o najchutnejší zemiak 
– odrodu
1. miesto: Anuschka, Euro-
plant, Spišská Belá 79 b
2. miesto: Annalena, Euro-
plant, Poprad 75 b
3. miesto: Dominika, Slovbys, 
s. r. o. Spišská Belá 74 b; 
Dominika, Mária Vidová 
SHR, Spišská Belá 74 b

Viac fotografií nájdete na Fa-
cebook Mesto Spišská Belá.

V roku 2018 si naše mesto 
pripomína jeden zo svojich 
najvýznamnejších dátumov. Je 
ním 755. výročie prvej písomnej 
zmienky o meste Spišská Belá. 
Rok 2018 je preto venovaný 
tomuto dôležitému jubileu a pri 
tejto príležitosti počas celého 
roka prebieha priebežne nie-
koľko sprievodných podujatí 
a aktivít.

Prvá doložená (preukázaná) 
písomná zmienka o Spišskej Be-
lej v Donačnej listine uhorského 
kráľa Bela IV. pochádza z 30. 
septembra 1263.

Prvá písomná zmienka o 
Spišskej Belej sa údajne viazala 
k r. 1246. Listina bola zapísaná 
v zozna me archívnych doku-
mentov, uložených v mest skom 
archíve v Spišskej Belej. Zoznam 
vyhoto vili pri evakuácii archívu 
počas vojny v r. 1944. Počas eva-
kuácie sa však niektoré písom-
nosti stratili a pri usporiadaní 
belianskeho archívu Dr. Jozefom 

30. september 1263 – Prvá známa písomná 
zmienka o Spišskej Belej

Szontaghom v r. 1959 sa listina 
s pr vou písomnou zmienkou o 
Spišskej Belej už ne našla.

Prvá doložená písomná 
zmienka o Spišskej Belej je z 
r. 1263. Za preukázané služby 
daroval kráľ Belo IV. (1235 
– 1270) svojmu spišskému ser-
vientovi Leonardovi istý les s 
časťou prázdnej zeme ležiacej 
pri potoku Thothpataka („sylva-
mquandamcumparticulaterra-
evacuaecircafluviumThotpata-
kavocatum“). Panovník poveril 
zvolen ského a spišského župana 
Detrika presným vy medzením 
hraníc tohto lesa a opustenej 
zeme. Detrik v úvode metačnej 
listiny uviedol, že les a zem, kto-
rú Belo IV. daroval Leonardovi, 
sa na chádza pri hranici mešťanov 
z Belej (circametasvillanorum de 
Bela...). Presný opis tohto územia 
znie: „… terraeprimametainci-
pitapudmetasTeutonicorum de 
Bela et va ditversusmeridiem 
ad fluviumThotpatakavocatum, 

et ibiestarborZemerczevocata, 
post hoc vadit per vallemluto-
sam, ad quandamTiliam, quoest 
in angu losilvae, et inde tendit ad 
fluviamSarpathakaibiquetermi-
natur…“ (… prvá hranica zeme 
sa začína pri hranici Nemcov z 
Belej a vedie južným smerom 
k rie ke Thotpataka [Slovenský 
potok] nazývanej, a tam je strom 
Zemercze [smrek?] nazývaný, 
potom z toho miesta smeruje 
cez blatisté údolie k lipe, ktorá 
je na rohu lesa, a odtiaľ smeruje 
k potoku Sarpathaka [Blat ný 
potok], kde sa na tom mieste 
končí). Leonardov majetok treba 
stotožniť s časťou Rakús, ktorú v 
r. 1294 výmenou za časť terajšej 
Starej Lesnej do stala do držby 
šľachtická rodina Berzeviciovcov 
(Berzeviczy) z Veľkej Lomnice. 
V tejto, ako aj v nasledujúcich 
zachovaných listinách sa spomí-
najú Nemci z Belej (Teutonici 
de Bela).

Historický chotár Spišskej Be-
lej tvorilo územie medzi riečkou 
Biela a potokom Čierna voda až 
po ich pramene v Belianskych 
Tatrách, kde ich ďalej vzájomne 
prepájala hraničná spojnica od 
sedla Červená hlina cez Biele ple-
so, Zadné Meďodoly a Ždiarsku 
vidlu. Južným tatranským suse-
dom Spišskej Belej boli Rakúsy, 
ktoré ale v roku 1429 daroval 
uhorský kráľ Žigmund svojmu 
protežovanému mestu Kež-
marok, odvtedy čelila Spišská 
Belá v Tatrách nepríjemnému 
a agresívnemu susedovi, ktorý 
neuznával dovtedajšie chotárne 
hranice Spišskej Belej a vyvolával 
sústavné konfrontácie s územný-
mi požiadavkami. Západným 
a severným susedom Spišskej 
Belej bolo Dunajecké (Nedec-
ké) panstvo šľachtickej rodiny 
Berzeviczyovcov a neskôr ich 
nástupcov.

• Železnice Slovenskej republiky dňa 1. októbra 2018 spustili do prevádzky 
novovybudované nástupište železničnej zastávky Strážky. Podľa vyjadre-
nia Železníc SR na tomto novom nástupišti bude budúci rok vymenený 
prístrešok pre cestujúcich, nakoľko železnice práve realizujú verejné 
obstarávanie na nové prístrešky. Zatiaľ sa dočasne bude používať starý 
prístrešok. Pôvodné nástupište zastávky bolo zrušené.



SEPTEMBER 2018Spišskobeliansky spravodaj

5

Mesto Spišská Belá uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa 
jednotlivých volebných obvodov: 

  Volebný obvod č. 1 

 1.  Jaroslav Bachleda,  35 r.,  dispečer - vedúci dopravy,  nezávislý kandidát 
 2.  Miroslav Barnáš,  48 r.,  strojník,  nezávislý kandidát 
 3.  Silvia Belončáková, Mgr.,  42 r.,  učiteľka ZŠ,  nezávislá kandidátka 
 4.  Štefan Bieľak, JUDr.,  43 r.,  právnik,  nezávislý kandidát 
 5.  Lenka Blanárová, Bc., DisArt.,  33 r.,  učiteľka,  Kresťanskodemokratické hnutie 
 6.  Pavol Britaňák,  35 r.,  vodič z povolania,  Kresťanskodemokratické hnutie 
 7.  Marta Britaňáková, Mgr.,  49 r.,  technička PO, BOZP,  nezávislá kandidátka 
 8.  Mária Buricová, Ing.,  60 r.,  štátna zamestnankyňa,  Kresťanskodemokratické hnutie 
 9.  Daniela Deptová,  50 r.,  riaditeľka VUB banky,  nezávislá kandidátka 
 10.  Peter Firek, Ing.  52 r.,  podnikateľ,  Kresťanskodemokratické hnutie 
 11.  Adrián Gallík, Ing.,  44 r.,  referent stavebného úradu,  Slovenská národná strana 
 12.  Gabriel Gemza,  60 r.,  živnostník,  nezávislý kandidát 
 13.  Iľja Grudinin, Ing.,  36 r.,  obchodno-technický zástupca,  nezávislý kandidát 
 14. Ján Halčin,  44 r.,  inštalatér,  Kresťanskodemokratické hnutie 
 15.  ZuzanaHalčinová, Mgr.,  33 r.,  učiteľka,  nezávislá kandidátka 
 16.  Miloš Knieszner,  46 r., vodič,  nezávislý kandidát 
 17.  Pavol Lojek, Mgr.,  32 r.,  realitný poradca,  nezávislý kandidát 
 18.  Martin Siska,  41 r., živnostník,  nezávislý kandidát 
 19.  Karmen Mazureková, Mgr.,  43 r.,  učiteľka,  Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko 
 20.  Ondrej Miškovič,  25 r.,  študent,  nezávislý kandidát 
 21.  Matúš Monka,  28 r.,  stolár,  Krest‘anskodemokratické hnutie 
 22.  Ján Neupauer, Mgr.,  59 r.,  vedúci živočíšnej výroby,  Kresťanskodemokratické hnutie 
 23.  Peter Novajovský, Bc.,  38 r.,  konateľ spoločnosti,  Kresťanskodemokratické hnutie 
 24.  Andrej Novák, MUDr.,  64 r.,  lekár,  Kresťanskodemokratické hnutie 
 25.  Marcel Novoroľník,  38 r.,  živnostník,  nezávislý kandidát 
 26.  Ján Pieger, Ing.,                   48 r.,   súkr. podnikateľ,  Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia, Nova, Sme rodina - Boris Kollár, Šanca
  27.  Stanislav Pisarčík,  45 r.,  inštalatér, živnostník,  Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko 
 28.  František Polaček,  47 r.,  nástrojár,  Demokratická strana 
 29.  Sylvia Slavkovská, Ing.,  43 r.,  projektová manažérka,  nezávislá kandidátka 
 30.  Ján Svocák, Ing.,  43 r.,  riaditeľ spoločnosti,  nezávislý kandidát 
 31.  Jozef Vaško, Ing.,  35 r.,  programátor, správca IT,  nezávislý kandidát 
 32.  Maroš Vaverčák,  38 r.,  profesionálny hasič,  nezávislý kandidát 
 33.  Ľubomír Vnenčák,  53 r.,  konateľ spoločnosti,  Kresťanskodemokratické hnutie 
 34.  Martin Vnenčák,  43 r.,  živnostník,  Národná koalícia 
 35.  Marcela Zemjanková, Mgr.,  41 r.,  sociálna pracovníčka,  nezávislá kandidátka
 36.  Branislav Zibura, Mgr.,  44 r.,  elektromontér,  nezávislý kandidát
  Vo volebnom obvode sa volí 10 poslancov.

  Volebný obvod č. 2

 1.  Michal Palušák, Bc.,  34 r.,  zubný technik,  nezávislý kandidát
 2.  Jozef Pavličko,  60 r.,  elektrikár,  Demokratická strana
 3.  Kamil Podolský,  36 r.,  živnostník,  nezávislý kandidát
 4.  Peter Tetemonte,  43 r.,  živnostník,  SMER – sociálna demokracia
 5.  Branislav Tybor, Ing.,  27 r., podnikateľ,  Kresťanskodemokratické hnutie
  Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej 

Mesto Spišská Belá uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta: 
 1.  Lukáš Hotáry, Ing.,  33 r.,  konateľ spoločnosti,  Kresťanskodemokratické hnutie 
 2.  Jozef Kuna,  54 r.,  viceprimátor,  nezávislý kandidát 
 3.  Vladimír Matfiak, Ing.,  57 r.,  ekonóm,  Demokratická strana 
 4.  Marek Milaňák,  36 r.,  medicínsky reprezentant,  nezávislý kandidát 
 5.  František Monka,  33 r.,  súkromný podnikateľ,  nezávislý kandidát 
 6.  Dušan Roth,  61 r.,  prevádzkový technológ,  Slovenská národná strana 
 7.  Sylvia Slavkovská, Ing.,  43 r.,  projektová manažérka,  nezávislá kandidátka

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 
pre voľby primátora mesta Spišská Belá 
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Mesto Spišská Belá ako vlast-
ník pozemku kameňolomu v 
Tatranskej Kotline realizovalo 
prostredníctvom pracovníkov 
Verejno-prospešných služieb 
mesta čistenie tohto prírodného 
prostredia.

V kameňolome, ktorý sa na-
chádza na severnom okraji Tat-
ranskej Kotliny, sa v minulosti ťa-
žil vápenec a dolomit používaný 
hlavne ako kamenivo pri stavbe 
ciest a tiež ako stavebný kameň. 
Z vápenca sa istý čas pálilo aj 
vápno. Na okraji kameňolomu 
je les. V priestore samotného 
lomu rastú dreviny náletového 

charakteru, ktoré vyrástli po 
ukončení ťažby v lome. Lokalita 
starého vápencového lomu je v 
súčasnosti využívaná horolez-
cami ako cvičná skala a slúži aj 
ako výcvikové miesto Horskej 
záchrannej služby – Vysoké Tatry. 
Zaujímavosťou je, že v roku 2004 
horskí záchranári vybudovali v 
50 m skalnej stene kameňolomu 
v Tatranskej Kotline tzv. viafer-
ratu (železnú cestu) – oceľovým 
lanom odistenú lezeckú cestu.

Popri kameňolome vedie no-
vobudovaná časť cyklochodníka 
z Tatranskej Kotliny po Kardolí-
nu (v smere na Ždiar), realizova-

ná v rámci projektu Historicko 
– kultúrno – prírodná cesta 
okolo Tatier – 2. etapa – mesto 
Spišská Belá.

Priestor kameňolomu v Tat-
ranskej Kotline láka návštevní-
kov svojím atraktívnym prostre-
dím. Je však potrebné mať na 
pamäti, že lokalita sa nachádza 
v Tatranskom národnom parku, 
v národnej prírodnej rezervácii 
Belianske Tatry, t. j. v území s 5. 
(najvyšším) stupňom ochrany v 
zmysle zákona o ochrane prírody 
a krajiny. V kameňolome je za-
znamenaný výskyt významných 
druhov vegetácie, napr. črieviční-

ka papučkového (Cypripedium 
calceolus).

Rozptyl návštevníkov má za 
následok aj nedisciplinovaných 
návštevníkov, ktorí po sebe 
zanechávajú nežiadúci odpad, 
či spôsobujú iné negatívne javy. 
V severnej časti lomu vznikol ča-
som provizórny prístrešok, ktorý 
však do tohto prostredia nepatrí. 
Popri zozbieraní odpadu mesta 
odstránilo aj tento prístrešok.

Pri návšteve bývalého kame-
ňolomu v Tatranskej Kotline je 
potrebné rešpektovať návštevný 
poriadok Tatranského národné-
ho parku.

Areál lomu v Tatranskej Kotline bol vyčistený

Mesto Spišská Belá vybudovalo ďalšiu časť nového oplotenia areá-
lu futbalového štadióna na Športovej ulici. Oplotenie od Agátovej 
ulice bolo ešte pôvodné – stavebné pletivo z čias výstavby štadió-
na z roku 2011. Nahradilo ho nové kovové oplotenie s plechovým 
poplastovanými tabuľami červeno bielej farby v dĺžke približne 
150 m a vo výške 2,0 m (tak ako je tomu z čelnej strany štadióna). 
Mesto získalo na tento účel dotáciu zo Slovenského futbalového 
zväzu. Náklady na zhotovenie tohto oplotenia dosiahli sumu niečo 
vyše 11,5 tis. EUR.  Práce realizovala belianska firma Ján Zibura 
Kovovýroba.

Zrealizovala sa ďalšia časť 
oplotenia futbalového štadióna

Mesto Spišská Belá ako správca cintoríny pokračuje v postup-
nej oprave cintorínskeho múra na cintoríne v Spišskej Belej. Počas 
tohto leta bol opravený cintorínsky múr za urnovým hájom na no-
vom cintoríne za múrom starého cintorína (miestom, kde sú uložené 
urny). Tento múr sa ešte do zimy oplechuje, teda jeho horná časť, 
aby do múra nezatekalo a aby nová omietka vydržala čo najdlhšie. 
Opravu financovalo mesto zo svojho rozpočtu a práce realizoval 
Ján Hohol zo Spišskej Belej.

Oprava cintorínskeho múra 
pokračuje
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Montáž nového detského 
ihriska v mestskej časti Strážky 
bola ukončená. Nové ihrisko 
vyrástlo v rámci novej občian-
skej vybavenosti v Strážkach 
medzi kaštieľom, riekou Poprad, 
novovybudovanou cyklotrasou 
a potokom Čierna voda. V rám-
ci tejto vybavenosti okrem už 
vybudovanej cyklotrasy a tohto 
detského ihriska je v budúcnosti 
plánované viacúčelové športové 
ihrisko s umelou trávou a tiež 
spoločenský dom so spoločen-
skou sálou.

Uvedené detské ihrisko rea-
lizovalo samo mesto (prostred-
níctvom nezamestnaných 
z verejnoprospešných služieb) 
v spolupráci s Mestským pod-
nikom Spišská Belá s.r.o., ktorý 
vybudoval nový chodník okolo 
územia učeného pre toto ihrisko, 

Mesto Spišská Belá v súla-
de so schváleným zámerom 
znovuobnovenia sochy Mila-
na Rastislava Štefánika dalo 
vypracovať pracovný návrh 
projektovej štúdie na stavebnú 
úpravu parku pri evanjelickom 
kostole, v ktorom bude osade-
ná nová socha M. R. Štefánika. 
Štúdia riešila nový podstavec 
pre sochu, osadenie slnečných 
hodín (nový prvok), novú 

Defi nitívne riešenie úpravy Parku Štefánika pri evanjelickom 
kostole

úpravu chodníkov, nové verej-
né osvetlenie a ďalšie terénne 
úpravy vrátane zásahov do ve-
rejnej zelene. Predmetná štúdia 
po zapracovaní pripomienok 
bola dopracovaná do projek-
tovej dokumentácie, ktorá bola 
opätovne prerokovaná a schvá-
lená mestským zastupiteľstvom 
v Spišskej Belej na zasadnutí dňa 
28. augusta 2018. 

V zmysle zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení mesto 
vyhlásilo dobrovoľnú zbierku 
na znovuobnovenie sochy 
Milana Rastislava Štefánika 
v Spišskej Belej. Doposiaľ sa 
vyzbieralo niečo vyše 20 tis. 
EUR a ešte je potrebných 18 tis. 
EUR. Okrem tejto sumy sú ešte 
potrebné financie na samotnú 
úpravy parku vrátane zhotove-
nia podstavca pod sochu a to sa 
odhaduje na ďalších cca 20 tis. 

EUR. V prípade záujmu môžete 
finančne prispieť na tento zámer 
mesta dvoma spôsobmi: bezho-
tovostne – vložením financií 
na transparentný účet číslo 
SK5009000000005126511765 
vedený v Slovenskej sporiteľni 
a.s. alebo vložením hotovosti 
do pokladničiek v čase a mieste 
určenom mestom a následným 
vložením hotovosti na uvedený 
účet. 

Detské ihrisko v Strážkach už môže využívať široká verejnosť
ako aj pre ďalšie možné aktivity 
do budúcna (napr. možnosť 
v budúcnosti umiestniť worko-
utové ihrisko, či rozšíriť detské 
ihrisko o nové prvky). V rámci 
tejto výstavby Mestský podnik 
navozil pomerne veľké množstvo 
zeminy na vyrovnanie (zdvih-
nutie) terénu medzi novým 
cyklochodníkom a chodníkom 
a celá plocha ihriska sa postupne 
zatrávňuje. Popri tomto ihrisku 
a cyklochodníku boli vysadené 
nové stromy (javory), rovnako 
ako popri potoku Čierna vo-
da.  Okrem toho sa k  ihrisku 
ešte plánujú v priebehu jedného 
mesiaca osadiť prístrešky (odpo-
čívadlá), lavičky, odpadkové koše 
a tiež stojany na bicykle.

Na výstavbu tohto ihriska 
mesto získalo finančnú podpo-
ru 6 000 EUR od Nadácie COOP 

Jednota aj vďaka hlasovaniu 
obyvateľov nášho mesta, ktorí 
hlasovali v spišsko-belianskej 
prevádzke COOP Jednota (na ob-
chodnom dome). Ďalšie potrebné 
financie doložilo mesto zo svojho 
rozpočtu a časť financií určite 

ušetrilo vďaka tomu, že montáž 
detského ihriska (niektorých 
prvkov vrátane dopadových 
plôch), ako aj ostatné terénne 
práce realizovali nezamestnaní 
ľudia pracujúci v rámci verejno-
prospešných služieb mesta.

Svätohubertská slávnosť 
v Tatranskej Kotline

Mestský poľovnícky spolok Poľana v Spišskej Belej v spolupráci s 
Rímskokatolíckou farnosťou v Spišskej Belej a Mestom Spišská Belá 
pripravili už tradičnú Svätohubertskú slávnosť, ktorá sa uskutočnila 
v sobotu 1. septembra 2018. Dopoludnia sa konala Svätohubertská 
svätá omša pri kaplnke sv. Huberta v Tatranskej Kotline, ktorú slúžil 
Jakub Grich, správca spišskobelianskej farnosti.  Po jej skončení pre-
behlo pasovanie úspešného lovca jeleňa – poľovníka Ľudovíta Ofčá-
ka podľa starej poľovníckej tradície. Následne sa väčšina prítomných 
premiestnila v sprievode po starej kotlinskej ceste na poľovnícku 
chatu Poľana (na Fľaku), kde už na nich čakal výborný poľovnícky 
guláš z diviny a výborná atmosféra, o ktorú sa počas slnečného 
popoludnia starala belianska ľudová hudba Podtatranec.
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V priestoroch zasadačky 
mestského úradu sa dňa 20. 9. 
2018 o 17.00 hodine uskutočnila 
historicky prvá urbanisticko 
– architektonická vernisáž 
ideovej súťaže Revitalalizácia 
námestia v Spišskej Belej. Širo-
ká verejnosť ako aj samotní sú-
ťažiaci mali možnosť oboznámiť 
sa a pozrieť si súťažné návrhy 
na revitalizáciu námestia nášho 
mesta. Špecifikum vymedzenej 
lokality a otvorená perspektí-
va budúceho zjavu zadaného 
priestoru, ponúkla súťažiacim 
široký priestor na zamyslenie 
a v konfrontácii so súčasnou 
realitou naznačili cestu, ktorá 
v rámci dlhodobého procesu 
môže eliminovať nevhodné 
kroky a zároveň pomôcť nájsť 
nové riešenia pre spríjemnenie 
užívania námestia.

Aktuálnosť tejto témy pod-
čiarkuje aj stále sa zvyšujúci 
záujem o verejný priestor, čo sa 
prejavilo aj v záujme a relatívne 
veľkom počte účastníkov súťaže 
(14 a 1 vylúčený). Vernisáže sa 
zúčastnili aj títo účastníci sú-
ťaže, kde si od pána primátora 
po úvodnom príhovore, pri 
otvorení vernisáže, prevzali 
písomné poďakovanie za účasť 
a záujem zapojiť sa do urbanis-
ticko-architektonickej súťaže. 
Okrem poďakovania sme mali 
možnosť spoznať aj oceneného 
autora súťažného návrhu, p. 
Ing. arch. Lukáša Ildžu, ktorý 
za svoj súťažný návrh získal 
2. ocenené miesto a prevzal si 
diplom osobne. Zúčastnení ver-

Vernisáž Revitalizácia námestia v Spišskej Belej

nisáže mali možnosť vyjadriť sa 
k výsledkom súťaže, jej priebe-
hu, podkladom a hodnoteniu 
poroty. Svoje názory vyjadrili 
účastníci súťaže, ktorí objektívne 
vyjadrili nie len svoje pozitívne 
názory, ale aj kritické, ktoré 
mestu Spišská Belá pomôžu do 
budúcnosti usporiadať takúto 
súťaž lepšie a nájsť ďalšie púta-
vé miesta, ktoré by si zaslúžili 
pozornosť a otvorenosť ducha 
pri tvorení kreatívnych a pre 
verejnosť funkčne využiteľných 
priestorov. V prípade usporia-
dania podobnej súťaže ako bola 
táto, je potrebné klásť dôraz na 

zohľadnenie širších súvislostí 
vyplývajúcich z potrieb mesta 
a jeho predpisov (ÚPN, Zásady 
ochrany pamiatkového územia 
…). Väčšina súťažných návrhov 
sa v tejto súťaži venovala len 
architektúre a urbanistickému 
detailu vo vymedzenom území 
a len málo návrhov dokázalo 
prekročiť tieň reality. Nezvykle 
formovaná pamiatková zóna 
nášho jadra mesta s veľkým 
a rozmanitým vnútorným 
priestorom si však vyžaduje 
analýzu a návrh v širšom kon-
texte, kde by sa vyhodnotili 
dopravné kapacity v súvislosti 

s navrhovaným obchvatom 
mesta, zhodnotil potenciál vod-
ného prvku, zelene a stavebnej 
štruktúry.

Ideové návrhy z ukončenej 
súťaže “Revitalizácia námes-
tia v Spišskej Belej” by mali 
byť vhodným inšpiračným 
zdrojom pri vytváraní nových 
vízií mesta, ktoré by oplývali 
v súčasnosti označovaným 
charakterom – inteligentný, 
trvalo udržateľný a nadčasový. 
Pozitívne body súťažných návr-
hov, by mali rozšíriť pohľady 
verejnosti na možnosti riešenia 
verejného priestoru.

Festival s názvom Fest Fajný 
Fest prilákal v sobotu 15. septem-
bra do Spišskej Belej návštevní-
kov rôznych vekových skupín. 
Od 16.00 hodiny sa postupne 
zapĺňalo priestranstvo areálu 
bývalej kolkárne priaznivcami 
hudby.

Festival otvorila na hlavnom 
hudobnom pódiu domáca ka-
pela VIFONERS. Publikum po 
ľudobnianskompunku od RAM 
PAM PANČ oslovil kvalitný rock 
and roll z Martina v podobe ka-
pely MR. TEDDY AND THE 
SIDEKICKS. Štýloví veselí hu-
dobníci ponúkli návštevníkom 
nečakaný hudobný zážitok. Na 

Šiesty ročník multižánrového hudobného festivalu v Spišskej 
Belej sa vydaril

hlavnom hudobnom pódiu sa 
ďalej pokračovalo v tanečnom 
duchu. Poľské ska kapely SKA 
PETARDA nesklamalo. Ôsmi 
chlapci z Krakova doslova 
zaplnili pódium, ale aj parket! 
Muzikanti pobavili aj svojimi 
vtipnými príhovormi.

Line-up hlavného hudobného 
pódia uzavrel headliner tohto 
ročníka VEC alias Branči Kováč, 
a to v špeciálnom prevedení s 
parťákomŠKRUPOm. Hip-hopo-
vý rytmus dopĺňali texty, ktoré 
neboli stvorené len preto, aby sa 
rýmovali… Charizmatický VEC, 
ktorý je na hudobnej scéne už 20 
rokov, nezabával ľudí len na pó-

diu. Po hodinovom vystúpení 
brány festivalu neopustil, ale 
užíval si ďalej atmosféru spolu 
s návštevníkmi FFF.

Na vedľajšom hudobnom 
pódiu sa predstavili kežmar-
ský SCREEN a WOLFAGE. Z 
Vysokých Tatier prišli zahrať 
alternatívny STROJ MIMO 
ZDROJ. Z Popradu sa predsta-
vili DIKTÄT. K zahraničným 
interpretom, ktorí na festivale 
vystúpili, patrí aj maďarský 
INDEED z Budapešti.

Organizátori pripravili v 
rámci festivalu aj rôzne sprie-
vodné akcie. Počas hudobné-
ho podujatia sa uskutočnila 

dobrovoľná finančná zbierka, 
tento raz pre zdravotne ťažko 
postihnuté dvojičky zo Spišskej 
Belej – Sáru a Ondreja Koščáka. 
Rodičom týchto detí organizátori 
odovzdali sumu 150 eur.

Na festivale svoju činnosť 
prezentovalo aj Občianske 
združenie Cesta za domovom, 
ktoré sa venuje najmä osvete ľudí 
ohľadne ochrany zvierat. Občian-
ske združenie Arthouse počas 
festivalu realizovalo zaujímavý 
umelecký workshop.

Zábavnou novinkou boli aj 
prvé neoficiálne majstrovstvá 
sveta v hode gitarou do diaľky a 
to v kategórii muži, ženy aj deti. 
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Počas dvoch dní 10. – 11. septembra sa vo FaceClube stretli 
stredoškoláci zo štyroch rôznych škôl Kežmarského okresu a dis-
kutovali na témy predsudkov a stereotypov. V rámci projektu priorít 
Ministerstva školstva realizujeme projekt zaMYSLI sa VIAC, ktorého 
jednou z aktivít je práve kurz Cez skúsenosť k poznaniu s cieľom 
scitlivovania mladých voči odlišnostiam. Tento akreditovaný kurz 
realizovala organizácia Eduma, ktorá sa zaoberá témou odlišností 
akéhokoľvek druhu. V prvý deň sa študenti najskôr zoznámili a 
neskôr začali diskutovať o predsudkoch, ktoré majú možno oni sami 
a ani nevedia prečo. Bloky boli dopĺňané rôznymi videami, niektoré 
z nich boli z online živej knižnice, ktorá je tiež aktivitou organizácie 
Eduma. Príbehy sú rôzneho charakteru, naši študenti pozerali tri 
príbehy. Prvý príbeh bol o rómskom chlapcovi Igorovi, ktorý je ta-
nečníkom a hercom a celý život bojuje s predsudkami, druhý príbeh 
bol o Maťovi, ktorý žije s ťažkým hendikepom a tretí o Sáre, dcére 
iránskych emigrantov. Skrze príbehy mohli študenti vidieť situáciu 
aj z druhej strany a tak lepšie porozumieť životu ľudí s inakosťou.
Na druhý deň sa stretnutie nieslo v plánovacom charaktere, pretože 
študenti – účastníci kurzu majú za úlohu zrealizovať aktivitu na túto 
tému aj vo svojich triedach či na školách s cieľom šírenia empatie 
voči inakostiam rôzneho charakteru. Po ukončení kurzu študenti 
získavajú status Vnímavý študent – člen vnímavej komunity. Veríme, 
že myšlienky tolerancie sa budú vďaka študentom šíriť ďalej.

Stanislava Kučkovská, Expression o.z.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú 
administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Vzdelávanie stredoškolákov 
– Cez skúsenosť k poznaniu

JESENNÉ UPRATOVANIE V SPIŠSKEJ BELEJ
V našom meste prebehne počas štvrtka 11. 10. 2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých 
látok, teda tzv. mobilný ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy 
odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci 
ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfuorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky atď.) a vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

Zároveň oznamujeme, že počas piatka 19. 10. 2018 a soboty 20. 10. 2018, budú kvôli ZBERU OBJEMNÉMU 
ODPADU pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť 
do odpadových nádob. Nebezpečný odpad žiadame nevkladať do pristavených kontajnerov!

VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY BUDÚ UMIESTNENÉ NA TÝCHTO MIESTACH V MESTE:
ulica Družstevná – pri DREPAL-e
ulica Tatranská – pri bývalej kolkárni
pri Belianskych Kúpeľoch – parkovisko
ulica SNP (za bývalým liehovarom)
ulica Mierová (pri materskej škole)
ulica Letná (pod budovou AT TATRY)
ulica Slnečná (pri potravinách p. Gemzu)
ulica Krátka pri križovatke s ulicou Novou
ulica Osloboditeľov – Slnečná
IBV Webera – Kaltsteinova ul.
Strážky – za bývalou hasičskou zbrojnicou
Strážky – pri trafostanici na Popradskej ul.
Strážky – ulica Nad kaštieľom

Dôsledne žiadame obyvateľov, aby tzv. zelený odpad (konáre, kríky…) neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale aby 
ho uložili vedľa nich. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do objemových kontajnerov nepatrí bežný domový 
odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti!
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V Spišskej Belej nastúpilo 
v školskom roku 2018/2019 do 
základných škôl spolu 812 žia-
kov – 367 v ZŠ M. R. Štefánika 
a 445 v ZŠ J. M. Petzvala. Školy 
privítali aj 88 prváčikov – 42 
žiakov v ZŠ J. M. Petzvala a 46 
žiakov v ZŠ M. R. Štefánika. 
Veľkému záujmu sa teší aj ZUŠ 
L. Mednyánszkeho, kde sa bude 
v hudobnom a výtvarnom odbo-
re vzdelávať spolu 436 žiakov.
Čo si pripravilo v tomto škol-

skom roku pre svojich žiakov ve-
denie škôl a pedagogický zbor? 
Aké majú novinky? V prvom 
rade je to množstvo zabehnutých 
a overených projektov, v ktorých 
získali obe školy mnoho úspe-
chov aj v minulom školskom 
roku a sú preto opäť pripravení 
obhájiť tieto víťazstvá.

ZŠ J. M. Petzvala bude po-
kračovať najmä v osvedčených 
a úspešných školských projek-
toch a činnostiach. V školskej 
knižnici sa bude u žiakov 
rozvíjať čitateľská gramotnosť 
prostredníctvom niekoľkých 
aktivít ako napr. Strašidelné 
čítanie, Rozprávkový týždeň, či 
prednes vlastnej tvorby žiakov. 
Do aktivity Čítajme si navzájom 
budú dokonca zapojení aj rodi-
čia a starí rodičia žiakov.

Škola pripravuje podujatie 
pri príležitosti 100 rokov od 
vzniku Česko-Slovenska, kto-
rým sa zapojí do celoslovenské-
ho projektu Najzaujímavejšie 
podujatie školskej knižnice. 
Pozornosť  bude venovaná aj 
upevňovaniu fyzického a dušev-
ného zdravia žiakov a to vďaka 
aktivitám Zdravá škola, Mliečny 
školský program, Ovocie v ško-
le, Dental Alarm (zamerané na 
starostlivosť žiakov o ústnu 
dutinu). Široké spektrum škol-
ských aktivít v tomto školskom 
roku doplní aj podpora envi-
ronmentálnej výchovy žiakov 
– Svetový deň vody, Svetový deň 
zeme. Škola sa plánuje zapojiť aj 
do Týždňa boja proti drogám, 
Týždňa finančnej gramotnosti, 
športového dňa Challengeday 
a zrealizujú už 9. ročník súťaže 
Spoznaj svoj región.

Vedenie školy nezabudlo 
ani na výučbu cudzích jazyko-
v: „Zapojíme sa do Európskeho 
dňa jazykov, ako aj do medziná-
rodnej súťaže v tvorbe projektov 
Project Competition 2018. Žiaci 
si budú môcť overiť vedomosti 

z anglického jazyka prostred-
níctvom zážitkových aktivít 
počas Týždňa anglického jazy-
ka. Komunikáciu v nemeckom 
jazyku budeme rozvíjať nielen 
prostredníctvom emailovej ko-
munikácie a listov, ktoré dostali 
naši žiaci od žiakov zo školy 
v partnerskom meste Bruck, ale 
aj uskutočnením výmenných 
pobytov žiakov z obidvoch 
škôl,“ približuje Mgr. Anna 
Rothová, riaditeľka školy.

V spolupráci s Centrom 
pedagogicko-psychologické-
ho poradenstva a prevencie 
v Kežmarku  sa uskutočnia 
sociálno-psychologické výcvi-
ky zamerané na vzťahy medzi 
žiakmi v triede, šikanovanie, 
riešenie konfliktov a zvýšenie 
žiackych interpersonálnych 
a komunikačných zručností. 
Žiaci budú zapájaní do aktivít 
a programov nízkoprahového 
centra FaceClub v meste. Cie-
ľom týchto programov je pre-
budiť záujem žiakov o mesto, 
vybudovať v nich pozitívny 
vzťah k dobrovoľníctvu, for-
movať hodnotové postoje.

Z rozpočtu školy bol do-
kúpený školský nábytok, boli 
vymaľované niektoré triedy, do-
končená bola brána na diaľkové 
ovládanie. V spolupráci s Mes-
tom Spišská Belá bol upravený 
vstup do areálu školy, bolo vy-
menené oplotenie, naplánovaná 
je výmena oplotenia a brány aj 
vzadu pri školskej záhrade.

Žiaci i pedagogický zbor 
ZŠ M. R. Štefánika začali nový 

školský rok v zmodernizo-
vaných a zrekonštruovaných 
priestoroch. Počas posledných 
dvoch rokov prešla škola nie-
koľkými stavebnými úpravami, 
vďaka ktorým sa škola postupe 
modernizuje a dobieha moder-
nizačný dlh. Aj týmto spôsobom 
sa škola stáva atraktívnejšou pre 
žiakov aj ich rodičov a vytvára 
tiež príjemné prostredie aj pre 
samotných pedagógov a ostat-
ných zamestnancov školy.

Škola bude v tomto školskom 
roku realizovať projekty Čita-
teľská, matematická a prírodo-
vedná gramotnosť v základnej 
škole, ktorých cieľom je zvýšiť 
inkluzívnosť a rovnaký prístup 
ku kvalitnému vzdelávaniu 
a zlepšiť výsledky a kompeten-
cie detí a žiakov. Projekt je vy-
hlásený Ministerstvom školstva 
a škola na neho získala grant vo 
výške 93 000 EUR. Podľa slov 
riaditeľky školy Mgr. Eleny Sta-
chovej pomôže príspevok škole 
vo viacerých smeroch: „Teší nás, 
že sme boli úspešní v projekte 
Podpora inkluzívneho vzde-
lávania v ZŠ M. R. Štefánika, 
Spišská Belá, pretože každoroč-
ne stúpa počet žiakov so ŠVVP 
a v našom záujme je pomôcť 
týmto žiakom lepšie zvládnuť 
výchovno-vzdelávací proces. 
Škola si dala za úlohu pomôcť 
žiakom byť úspešnejšími, zvlá-
dať učivo, aktívne sa podieľať 
na vyučovacom procese, cítiť sa 
plnohodnotnou súčasťou triedy 
i celej školy bez pocitu zaostáva-
nia a dezorientácie v učive.“

Zástupkyňa školy Mgr. 
Silvia Belončáková zároveň 
doplnila, že sa škola aj v tomto 
školskom roku bude zapájať do 
rôznych súťaží a olympiád, či 
už vedomostných, recitačných, 
matematických, jazykových, 
výtvarných, speváckych a špor-
tových. Pokračovať budú aj 
v spolupráci s materskou ško-
lou v realizácii detskej olym-
piády a tento školský rok to už 
bude štvrtá detská olympiáda 
medzi škôlkármi a prvákmi. Už 
tradične sa bude realizovať 
vianočná tržnicu a škola sa 
opäť zapojí do projektov Deň 
narcisov, Hovorme o jedle, Eu-
rópsky deň jazykov, Tajný život 
mesta a iných.

Obe základné školy chcú 
venovať veľkú pozornosť aj 
záujmovému vzdelávaniu a mi-
moškolským aktivitám žiakov 
v rámci  rôznych záujmových 
krúžkov, ktoré si žiaci môžu 
vybrať podľa vlastnej „chuti“ 
a talentu. Žiaci niektorých tried 
na oboch školách absolvujú 
Školu v prírode a zúčastnia sa 
lyžiarskeho výcviku.

Základná umelecká ško-
la vstúpila do nového školského 
roka po prvý krát s čestným ná-
zvom ZUŠ Ladislava Mednyán-
szkeho. Školu bude navštevovať 
spolu 436 žiakov, ktorí prejavili 
záujem o hudobný, či výtvarný 
odbor, niektorí dokonca o oba 
odbory. Ako uviedla riaditeľka 
školy Mgr. Zuzana Kostur-
ko: „Škola pokračuje začatým 

Do belianskych škôl nastúpilo 88 prváčikov
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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 
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 august 
znela: „Historická cesta mestom 
je náučná cesta územím mesta 
Spišská Belá, ktorá prezentuje 
jeho históriu, jeho významné 
osobnosti a pamätihodnosti. Má 

spolu 20 zastavení (infobodov) a pri 
každom sú umiestnené informačné 
panely o danej zastávke. Viete 
vymenovať päť z týchto 20 zasta-
vení?”

Výhercom súťaže za mesiac 
august sa stal Miroslav Živčák. 
Gratulujeme!

Historická cesta mestom 
Spišská Belá – Cieľom tohto pro-
jektu mesta, ktorý bol finančne 
podporený EÚ, je sprístupniť 
najvýznamnejšie kultúrnohis-
torické miesta v historickom 
spišskom meste Spišská Belá 
nielen turistom, ale aj domácim 

obyvateľom pútavou formou bo-
hatú históriu mesta. Výstupom 
tohto projektu bolo vytvoriť ná-
učnú cestu územím mesta a od-
prezentovať jeho históriu, jeho 
významné osobnosti a pamäti-
hodnosti. A tak sa zrodila histo-
rická cesta mestom Spišská Belá 
s 20 zastaveniami (infobodmi), 
kde sú umiestnené informačné 
panely o danej zastávke. Za 
týmto účelom prostredníctvom 
projektu mesto kúpilo 30 multi-
mediálnych audiosprievodcov, 
ktoré nahrádzajú fyzického 
sprievodcu. V týchto sprievo-

doch sú nahovorené texty v 
4 jazykových mutáciách (AJ, 
NJ, PJ, SJ). Sprievodcov je 
možné si bezplatne vypožičať 
v Regionálnom turistickom 
informačnom centre, v Mú-
zeu J. M. Petzvala a v Kaštieli 
Strážky. Pomocou tohto sprie-
vodcu máte možnosť si vybrať 
sprevádzanie: v Múzeu J. M. 
Petzvala, v Kaštieli Strážky 
alebo si prejsť historickú 
cestu mestom (všetkých 20 
zastavení).

Ku Historickej ceste mes-
tom patria: Meštianske domy 
historického centra (mestská 
pamiatková zóna); Farský 
úrad evanjelickej cirkvi a.v.; 
Múzeum Dr. Michala Greisi-
gera; Farský úrad rímskoka-
tolíckej cirkvi; Múzeum J. M. 
Petzvala; Rímskokatolícky 
kostol sv. Antona Pustovníka; 
Renesančná zvonica; Radnica; 
Mariánsky stĺp; Evanjelický 
a.v. kostol; Židia a ich bývalá 
synagóga; Kostol sv. Valentí-
na a mlyny v Spišskej Belej; 
Tabaková továreň; Pamätník 
obetiam komunizmu; Histo-
rický cintorín; Výroba spišskej 
borovičky a likérov; Belianske 
Tatry; Trstinné lúky; Rímsko-
katolícky kostol sv. Anny a 
zvonica v Strážkach; Kaštieľ 
Strážky.

Zahrajte si s nami aj vy v 
šiestom kole súťaže Poznáš 
svoje mesto?, odpovedzte 
správne na nasledujúcu súťaž-
nú otázku a vyhrajte zaujíma-
vé ceny od Mesta Spišská Belá. 
Zároveň sa zaslaním správnej 
odpovede zapojíte do žrebo-
vania o absolútneho víťaza 
súťaže, ktorý si odnesie hlav-
nú výhru v hodnote 300 €.

trendom vyučovania v kolek-
tívnych predmetoch ako je zbor 
a hra v rôznych zoskupeniach 
ZUŠ, keďže sme v týchto 
predmetoch zaznamenali veľký 
záujem zo strany žiakov. A na-
koľko sa tešíme zo záujmu 
o štúdium na našej škole, radi 
by sme záujemcom ponúkli aj 
kurz hry na organe. Čakáme 
na prípadných záujemcov, ktorí 

nás môžu kontaktovať osobne, 
telefonicky, prípadne mailom na 
zusspisskabela@gmail.com.”

Najväčší záujem prejavili 
žiaci už tradične o hru na klavír, 
husle a gitaru. Vedenie školy sa 
teší aj záujmu o umelecké vzde-
lanie zo strany dospelých. V sep-
tembri nastúpilo 8 dospelých 
záujemcov v hudobnom odbore 
a jeden vo výtvarnom. Hudobní 
fanúšikovia skvelých koncertov 

našej ZUŠ sa aj tento rok môžu 
tešiť na Hauskonzert, Vianočný, 
Jarný, Učiteľský koncert, ako aj 
koncerty komorného orchestra, 
zboru, ľudovej a džezovej kapely 
a mnohé iné. Dobrú spoluprácu 
bude ZUŠ naďalej rozvíjať aj so 
SNG Kaštieľ Strážky a Sana-
tóriom v Tatranskej Kotline. 
Priaznivci výtvarného umenia 
sa zase môžu tešiť na Žiacku 
a Absolventskú výstavu. Naši 

nadaní výtvarníci sa aj tento rok 
zapoja do výtvarných súťaží po 
celom svete a sme presvedčení 
o tom, že na konci roka si opäť 
prevezmú mnoho významných 
ocenení v rámci popredných 
medzinárodných súťaží.

Vedeniam škôl, pedagogic-
kým zborom a žiakom prajeme 
úspešný štart do nového škol-
ského roka a už teraz sa tešíme 
na všetky vaše úspechy.
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Spišská Belá sa zúčastnila 
vo Vysokom Mýte osláv 100. 
výročia vzniku 1. samostatnej 
Československej republiky.

V dňoch 8. a 9. septembra 
2018 primátor nášho mesta s 3-
-člennou delegáciou navštívil 
naše české partnerské mesto 
Vysoké Mýto. V tom čase sa 
konali každoročné mestské 
slávnosti a v tomto roku za 
účasti aj ostatných partner-
ských miest Vysokého Mýta (z 
Poľska, Bulharska a Nemecka). 
Naša návšteva Vysokého Mýta 
bola síce krátka, ale veľmi pria-
teľská a hodnotná. Ešte v sobotu 
doobeda primátor nášho mesta 
otvoril 13. Majstrovstvá Sloven-
ska vo furmánskych pretekoch 
a poobede sa už presúval do 
Vysokého Mýta, aby sa večer 

Spišská Belá vo Vysokom Mýte
stretol so starostom Františkom 
Jiráskym a ďalšími zástupcami 
mesta Vysoké Mýto v rámci 
Mestských slávností na vy-
sokomýtskom námestí (inak 
najväčšom štvorcovom námestí 
v Českej republike). Jedným 
z hlavných dôvodov tejto 
návštevy však bola oslava 100. 
výročia vzniku 1. samostatnej 
a zároveň spoločnej republiky 
Čechov a Slovákov, ktorá sa 
konala v nedeľu popoludní. 
Na námestí sa netradičným 
spôsobom v upravených „kon-
tajneroch“ s dobovými kulisami 
prezentovali historické udalosti 
vzniku 1. ČSR z októbra 1918. 
Moderné a najmä interaktívne 
poňatia prezentácie tejto našej 
spoločnej histórie sa tešilo 
obrovskému záujmu širokej 

verejnosti nielen z Vysokého 
Mýta. A stálo to za to vidieť. 
Takáto prezentácia vznikla aj 
vďaka podpore Pardubického 
kraja, a preto sa týchto osláv 
zúčastnil aj hejtman Pardubic-
kého kraja Martin Netolický 
(tento kraj je mimochodom 
partnerským krajom Prešovské-
ho kraja). Stretnutie hejtmana so 
starostom Vysokého Mýta a pri-
mátorom Spišskej Belej na území 
mesta Vysoké Mýto, ktoré je aj 
na území Pardubického kraja 
počas osláv 100. výročia vzniku 
1. ČSR bolo veľmi symbolické, 
nakoľko práve počas návštevy 
Pardubického kraja na jeseň ro-
ku 2016 primátor nášho mesta 
spolu s hejtmanom navštívili 
mesto Vysoké Mýto a stretli 
sa so starostom a tu sa položili 

základy budúceho partnerstva 
medzi oboma mestami. Počas 
otvorenia týchto osláv primátor 
nášho mesta Štefan Bieľak odo-
vzdal starostovi Vysokého Mýta 
Františkovi Jiráskemu špeciálny 
dar – bustu Milana Rastislava 
Štefánika ako symbol najväčšej 
slovenskej osobnosti 1. česko-
slovenskej republiky. Ako dodal 
primátor nášho mesta, „nebyť 
1. ČSR, Masaryka, či Štefánika, 
nenastali by iné dejinné udalosti 
ako ich poznáme, nebol by ani 
november 1989 a nakoniec ne-
stáli by sme ani dnes na tomto 
námestí vo Vysokom Mýte“.

Naviac Vysoké Mýto je 
jedným z tých českých miest, 
kde aj dnes počuť slovenčinu 
a kde v súčasnosti žije pomerne 
početná skupina obyvateľov zo 
Slovenska, kde buď jeden z man-
želov je zo Slovenska alebo sa tu 
Slováci (aj celé rodiny) prisťaho-
vali za prácou (najmä vo firme 
vyrábajúcej autobusy KARO-
SA, dnes IVECO). Je teda veľmi 
veľa dôvodov prečo prehĺbovať 
vzťahy medzi oboma mestami 
a najmä jeho obyvateľmi, čoho 
príkladom je aj spolupráca me-
dzi základnými školami oboch 
miest. Aj počas uplynulých dní 
(od štvrtka 6. septembra do 
soboty 8. septembra 2018) boli 
8 pedagógovia oboch našich 
základných škôl na návšteve 
u pedagógov základných škôl 
vo Vysokom Mýte.

Dňa 27. septembra 2018 prijal v dopoludňajších hodinách pri-
mátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných 
troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej 
sieni mestského úradu sa na túto počesť zišlo 38 oslávencov. 
Každému z jubilantov osobitne zablahoželal k narodeninám 
a zároveň odovzdal finančný dar a kyticu kvetov. Na záver si 
všetci prítomní štrngli na zdravie s čašou vína a spoločne za-

spievali s belianskou skupinou Belan „Živio.“ Hneď popoludní 
sa konal slávnostný obrad aj pre 20 najmladších občiankov mesta 
Spišská Belá. Primátor odovzdal rodičom novonarodených detí 
finančný dar a kyticu kvetov. Zároveň im poprial veľa zdravia, 
lásky a radostných chvíľ strávených s ich ratolesťami. O pekný 
program počas obradu prijatia novonarodených detí sa postarali 
mažoretky z Centra voľného času.

Prijatie jubilantov a novonarodených detí
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Mesto Spišská Belá pripravil a 
podalo projekt na získanie nená-
vratného finančného príspevku 
z fondov EÚ v rámci operačného 
programu – Kvalita životného 
prostredia, na riešenie vodozá-
držných opatrení v Spišskej Be-
lej. Cieľom projektu je adaptácia 
na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy so zameraním na ochranu 
pred povodňami. 

Má ísť o opatrenia,  ktoré 
zachytávajú zrážkovú vodu 
v intraviláne mesta za účelom 
budovania bioretenčných systé-
mov na zadržiavanie zrážkovej 
vody, ako napr. dažďové zá-
hrady, zberné jazierka a umelo 

Projekt na vybudovanie vodozádržných opatrení v Sp. Belej
vytvorené mokrade. Ďalšie 
z podporovaných činností sú, 
napr. zberné systémy na zadr-
žanie zrážkovej vody za účelom 
jej využitia na polievanie zelene, 
alebo tiež budovanie vsakova-
cíchprielahov, rýh, či pásov. 

Mesto Spišská Belá sa 
rozhodlo pilotne vytvoriť 
takéto opatrenia v areáli Zá-
kladnej školy J. M. Petzvala 
na Moskovskej ulici a v areáli 
bývalej kolkárne na Tatranskej 
ulici.V škole sú navrhnuté na 
zachytávanie dažďovej vody 
zo striech a jej kumulovanie 
v zberných nádržiach. Odtok 
zrážkovej vody z chodníkov je 

naprojektovaný s perspektívou 
tvorby príjemného prostredia 
– formou tzv. dažďovej záhra-
dy.Vodozádržné opatrenia na 
Tatranskej ulici (v areáli bývalej 
kolkárne) boli navrhnuté z dô-
vodu riešenia zrážkovej vody 
z okolitých polí, ktorá sa pri 
intenzívnych dažďoch dostáva 
na miestnu komunikáciu a od-
tiaľ sa dostáva do spláškovej 
kanalizácie a do čistiarne od-
padových vôd. Projekt spočíva 
v zachytávaní zrážkovej vody 
vo vsakovacích priekopách po-
zdĺž časti miestnej komunikácie 
a ich odvádzanie bioretenčným 
systémom do dažďových záho-

nov, či ich využitie na zalievanie 
komunitnej záhrady, ktorá má 
na lokalite vzniknúť v rámci 
iného projektu. Rozpočtové ná-
klady oboch vyššie uvedených 
opatrení sú predbežne určené 
na sumu 376 921 EUR, z toho 
95% bude financovaných z EU 
a zo štátneho rozpočtu a mesto 
prispeje zo svojho rozpočtu su-
mou vo výške 5 %.  

Výsledok hodnotenia tohto 
projektu predpokladáme na jar 
až leto 2019. V intraviláne mesta 
je potrebné riešiť takéto opatrenia 
aj na mnohých iných miestach 
a mesto má zámer venovať tejto 
tematike pozornosť aj naďalej.

Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk
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Mesto Spišská Belá získalo 
na základe podaného projekt 
z Environmentálneho fondu SR 
na zmenu systému vykurovania 
a zateplenie striech Základnej 
školy M. R. Štefánika v Spišskej 
Belej dotáciu zo štátneho rozpoč-
tu vo výške 90 tis. EUR.

V rámci tohto projektu sa 
zrealizovala zmena systému 
vykurovania 2 objektov Zá-
kladnej školy M.R. Štefánika v 
Spišskej Belej (prednej a zadnej 
budova na ul. Štefánikovej 19). 
Zároveň sa tiež zateplila strecha 
2 objektov ZŠ – telocvične a elo-
kovaného pracoviska fúkanou 

Mesto Spišská Belá pripravilo 
a podalo projekt v rámci výzvy 
Implementačnej agentúry Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR s cieľom získania fi-
nančných prostriedkov z EÚ na 
podporu opatrovateľskej služby 
v meste Spišská Belá.

Hlavným cieľom tohto 
projektu je skvalitnenie posky-
tovania opatrovateľskej služby 
osobám odkázaným na pomoc 
inej osoby v domácom prostre-
dí pomocou kvalifikovaných 
pracovníkov opatrovateľskej 
služby. V rámci hlavnej aktivity 
sa vytvorí možnosť zamestnať 
10 kvalifikovaných pracovníkov 

Faceclub hľadá nového koordinátora pre klub. Ak chceš byť aj 
TY aktívnou súčasťou komunity cieľavedomých, kreatívnych a 
pre dobrý nápad vždy zapálených mladých ľudí, máš rád prácu 
s deťmi a mládežou, určite neprehliadni túto ponuku.

Koordinátor mládežníckeho centra pre deti 
a mládež – FaceClub

Miesto výkonu práce: FaceClub, Spišská Belá
Druh pracovného pomeru: Plný pracovný úväzok
Termín nástupu: ASAP
Pracovná doba: Pondelok - Piatok 13:00 - 21:00

Náplň práce:
– priama práca s deťmi a mládežou vo Faceclube,
–  koordinovanie a realizácia aktivít na cielený rozvoj deti a 

mládeže vo Faceclube, 
– koordinácia prevádzky Faceclubu a dobrovoľníkov,
–  priama komunikácia s úradom mesta Spišská Belá, – zod-

povednosť za dodržiavanie štandardov prace s deťmi a mla-
dými vo Faceclube, – podpora a rozširovanie komunikácie a 
spoluprác s organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou v 
meste Spišská Belá,

– projektová činnosť – plánovanie a realizácia aktivít.

Požiadavky na pozíciu:
– ukončené stredoškolské vzdelanie
– sociálne cítenie, empatia a zásadovosť v pravidlách,
– koordinačné, komunikačné, manažérske zručnosti,
– praktické myslenie a schopnosť pracovať v tíme,
– schopnosť komunikovať v angličtine,
– pedagogické alebo sociálne vzdelanie výhodou,
– skúsenosť práce s deťmi a mládežou výhodou,
–  skúsenosť s projektovým manažmentom, ovládanie projekto-

vého cyklu výhodou,
– človek do 29 rokov vhodný do partie mladých 

(oznam sa týka vlastníkov pôdy, ktorú doposiaľ užívali: 
AT TATRY spol. s r.o. Spišská Belá  

alebo Poľnohospodárske družstvo TATRY Spišská Belá)

Schválením pozemkových úprav v Spišskej Belej (v roku 2017) 
došlo k novému usporiadaniu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, 
čo zároveň vyvoláva potrebu novej úpravy doterajšieho užívania 
tejto pôdy.

Preto upozorňujeme doterajších užívateľov tzv. náhradných 
pozemkov, pokiaľ nemajú uzatvorené nové nájomné zmluvy so 
súčasnými (aktuálnymi) vlastníkmi tejto pôdy, aby na týchto ná-
hradných pozemkoch už ďalej nehospodárili. Po pozemkových 
úpravách došlo zmenám vlastníckych vzťahov k týmto pozemkom 
a doterajšie užívacie vzťahy zanikli a je potrebné ich obnoviť (avšak 
nie všade to bude možné)!

Preto žiadame vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov, 
ktorí nechcú ich prenajať vyššie uvedeným poľnohospodárskym 
subjektom (AT TATRY alebo PD TATRY), aby nové hospodárenie na 
týchto pozemkoch (či už budú hospodáriť sami alebo pozemok chcú 
prenajať inému) tento zámer vopred konzultovali s ich doterajšími 
užívateľmi (skôr ako si pozemky dajú vytýčiť geodetom priamo 
v teréne).

Kontaktujte týchto doterajších užívateľov vašej pôdy:
1./  za  AT TATRY spol. s r.o.

Ing. Peter Firek – tel. 0905 497 399
2./ za Poľnohospodárske družstvo „Tatry“ v Spišskej Belej

Ing. Martin Šoltýs – tel . 0905 348 079
Týmto postupom predídete zbytočným problémom, ktoré nastanú 
následne pri vašej snahe reálne užívať vašu pôdu. Ďakujeme za 
pochopenie.

tepelnou izoláciou na báze 
minerálnej vlny.

V rámci zmeny systému vy-
kurovania boli zriadené 2 nové 
samostatné plynové kotolne 
– jedna pre prednú budovu ZŠ 
(na poschodí) a jedna pre zad-
nú budovu ZŠ s telocvičňou (na 
Štefánikovej 19). Pritom sa zá-
roveň v zadnej budove urobili 
dva samostatné vykurovacie 
okruhy – jeden pre telocvičňu 
a druhý pre ostatné priestory. 
Nové vykurovanie (radiátory 
s rozvodmi) sa zrealizovalo 
v novej prístavbe šatní pre 
telocvičňu. Tento nový systém 

vykurovania nahradí súčasnú 
starú centrálnu kotolňu s tep-
lovodným potrubím, ktoré sú 
v havarijnom stave a zároveň 
sú energeticky a ekonomicky 
maximálne nevyhovujúce.

Hlavným prínosom tohto 
projektu bude ďalšie zníženie 

energetickej náročnosti (po 
zateplení budov v minulom 
roku), zvýšenie energetickej 
hospodárnosti uvedených 
školských budov a najmä vý-
razné zníženie prevádzkových 
nákladov školy na spotrebu 
energie. 

Rekonštrukcia vykurovania v ZŠ Štefánikova ukončená 

Oznámenie vlastníkom 
poľnohospodárskych pozemkov 

v k. ú. Spišská Belá

Projekt na podporu 
opatrovateľskej služby

- opatrovateliek/opatrovateľov.  
V prípade schválenia sa bude 
tento projekt realizovať po dobu 
26 mesiacov. Celkové oprávnené 
náklady projektu predstavujú 
sumu 148 200 EUR, čo zahŕňa 
hrubú mzdu 10 zamestnancov 
a zdravotné a sociálne odvody 
zamestnávateľa v zmysle plat-
nej legislatívy počas 26 mesia-
cov implementácie projektu. 
Z finančných prostriedkov EÚ 
bude refundovaných celých 
100% celkových nákladov pro-
jektu (bez spoluúčasti mesta). 
Výsledok hodnotenia tohto pro-
jektu sa predpokladá do konca 
októbra tohto roka.
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PRIPRAVOVANÁ VÝSTAVBA 
DENNÉHO CENTRA V STRÁŽKACH
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Tento rok mali preteky fur-
manov, Belianska podkova česť 
dostať podtitul 13. majstrovstvá 
Slovenska furmanov. Že išlo o 
celoslovenské podujatie bolo 
zjavné nielen z toho, z akých 
miest k nám furmani zavítali, 
ale aj z množstva rôznych 
špz-tiek áut, ktorých bolo v 
areáli Nižných lúk neúrekom.
Celý deň diváci obdivovali kon-
ské záprahy, ktoré mali čo robiť, 
kým prešli všetkými štyrmi dis-
ciplínami (rýchlostná s vozom, 
ťahanie dreva s postupným pri-
pínaním a odopínaním, práca s 
drevom a manipulácia, silová v 

13. majstrovstvá Slovenska 
furmanov

páre). Ani nastávajúca tma neod-
radila posledných súťažiacich, 
aby so svojimi záprahmi ďalej 
bojovali o víťazstvo. Výsledky 
boli známe a ceny sa preberali 
už za úplnej tmy, v žiari reflek-
torov a za spoluúčasti tých naj-
skalnejších fanúšikov pretekov. 
Príkladná spolupráca Asociácie 
furmanov Slovenska, Spolku 
priateľov koní a Mesta Spišská 
Belá sa pretavila do perfektnej 
atmosféry celého tohto podujatia. 
Tešíme sa naň opäť o rok.

Všetky výsledky nájdete na: 
www.afus.sk/kalendar.php?ako
=vysled&rok=2018&id=369

Vývoz triedeného odpadu
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Spolu 63 cyklonadšencov 
na horských, crossových a tre-
kingových bicykloch sa stretlo 
na Belianskom rybníku, aby 
si zmerali sily v cyklomara-
tóne, ktorý už po 7 krát spolu 
zorganizovali Mesto Spišská 
Belá a Obec Ždiar. Prihlásiť 
sa mohli muži i ženy, ktorí 
súťažili v týchto kategóriách: 
15 – 35 rokov, 36 – 45 rokov, 
46 – 55 rokov, 56 – 100 rokov.
Presne o 13.00 tej hodine pre-
tekári odštartovali a šinuli si 
to po cyklotrase smerom na 
Ždiar. Veru málokto očakával, 
že prvý pretekár príde do cieľa 
za 48 minút! Ani ostatní však 
nenechali na seba dlho čakať.
Po minulých daždivejších roč-
níkoch, tento rok účastníkom 
pretekov Belianska 25 počasie 

Sobota 15. septembra patrila 
v Spišskej Belej mladým ha-
sičom. Už v poradí 20. ročník 

hasičskej pohárovej súťaže detí 
„Prúdnička Cyrila Kováčika“, 
usporiadalo mesto Spišská Belá 
v spolupráci s Dobrovoľným 
hasičským zborom Spišská 
Belá a OV DPO Kežmarok. A 
hoci počasie mladým hasičom 
veľmi neprialo, chuť súťažiť a 
víťaziť bola silnejšia. Súťaže sa 
zúčastnilo celkovo 18 chlapčen-
ských a dievčenských družstiev 
vo veku od 8 do 15 rokov z blíz-
kych i vzdialenejších obcí, ktoré 
si zmerali sily v štafetovom behu 
5x30m a útoku CTIF.

Víťazný pohár a finančnú od-
menu v kategórii chlapcov si za 
prvé miesto odnieslo družstvo 
z Ľubice, druhé miesto obsa-
dili chlapci z Tvarožnej a tretie 
miesto patrilo družstvu Ľubica 2.
Prvé miesto v kategórii diev-
čat, ktoré získali taktiež pohár 
a finančnú odmenu, obsadili 
dievčatá z Podolínca, druhé 
miesto získalo družstvo diev-
čat z Tvarožnej a ako tretie sa 
umiestnili dievčatá z Ľubice. 
Víťazom srdečne blahoželáme.

• Naši silní chalani z tímu PretekaRYS sa opäť statočne popasovali s 
ďalšími náročnými prekážkami počas podujatia SpartanRace vo Valčian-
skej Doline, ktoré sa konalo začiatkom septembra. Trať dlhú 50+km so 
60+ prekážkami sa odhodlalo vyskúšať cca 1 200 odvážlivcov. Chlapci zo 
Spišskej Belej z tímu PretekaRYS sa umiestnili na 307 a 325 mieste z 719 
finisherov. Až 484 ľudí trať nedokončilo a 7 bolo diskvalifikovaných. GRA-
TULUJEME!

Prúdnička Cyrila Kováčika

Cyklomaratón Belianska 25
prialo, preto do cieľa na Stred-
nici prichádzali zablatení „iba“ 
po kolená. Pri dobrom guláši 
však pomaly naberali stratené 
sily a s napätím očakávali vy-
hlásenie výsledkov. Tie si mô-
žete pozrieť na tomto odkaze:
https://my2.raceresult.com/
104389/results?lang=sk

Okrem dobrého pocitu z 
víťazstva si pretekári odniesli 
aj finančné ceny (1. miesto – 70 
€, 2. miesto – 60 €, 3. miesto 
– 50 €) a medaily, ktoré im 
budú tieto preteky pripomínať.
Ďakujeme všetkým pretekárom, 
že podporili náš cyklomaratón 
svojou účasťou a tiež firme 
Videocom Štancel, s. r. o., ktorá 
nám zabezpečila časomieru a 
spracovanie výsledkov. Športu 
zdar!

Viac aktuálnych informácií získate Viac aktuálnych informácií získate 
na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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• 63 cyklonadšencov na horských, 
crossových a trekingových bicykloch 
sa stretlo na Belianskom rybníku, 
aby si zmerali sily v cyklomaratóne 
Belianska 25.

• Členovia Mestského poľovníckeho 
spolku Poľana v Spišskej Belej pri-
pravili už tradičnú Svätohubertskú 
slávnosť.

Viac na 
Facebookovej 

stránke 
mesta 

Mesto Spišská Belá
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• Detská hasičská súťaž Prúdnička Cyrila Kováči-
ka má úspešne za sebou jubilejný 20. ročník.

• Tento rok mali preteky furmanov „Belianska podkova“ česť dostať podtitul 
13. majstrovstvá Slovenska furmanov.

• Detské ihrisko v Strážkach už môže využívať široká verejnosť.


