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• Víťazná fotografia v súťaži Spišská Belá v štyroch ročných obdobiach od Matúša Matavu.

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 | 10. november | Viac na strane 4
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• V poľskom Nowom Targu slávnostne podpísaná Zmluva o partnerstve na realizáciu projektu na výstavbu cyklotrás v rámci projektu „Historicko- 
prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier“ – označená ako 3. etapa.

• EZUS TATRY získal celoeurópske ocenenie Výboru 
regiónov.

 • Spišskej Belej v areáli Bike parku s pumptrackovou dráhou pri Belianskom  rybníku  uskutočnilo 
športové podujatie „DEŇ NA KOLESÁCH“.

• V októbri sa za krásneho slnečného počasia uskutočnil už tradičný Beliansky turistický pochod na vysokohorskú chatu Plesnivec.
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www.spisskabela.sk

Komunálne voľby 2018
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o  stave prípravy volieb do or-
gánov samosprávy mesta Spiš-
ská Belá, ktoré sa konajú dňa 10. 
11. 2018. Viac na strane 4.

Zmena rozpočtu mesta č. 6
• MsZ schválilo návrh na 

zmenu rozpočtu mesta Spišská 
Belá na rok 2018 rozpočtovým 
opatrením č. 6/2018.  Rozpoč-
tové opatrenie je zverejnené 
na www.spisskabela.sk

Vybudovanie vodozádržných 
opatrení  v meste Spišská Belá

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o podanom projekte „Vybudo-
vanie vodozádržných opatrení 
v meste Spišská Belá“, ktorý 
bol podaný v rámci výzvy na 
predkladanie žiadosti o NFP 
v rámci operačného programu 
KŽP 2014 - 2020 (EÚ). 

Podpora opatrovateľskej 
služby v Spišskej Belej
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o podanom projekte „Podpora 
opatrovateľskej služby v Spiš-
skej Belej“, ktorý bol podaný 
v rámci výzvy na predklada-
nie žiadosti o NFP v rámci 
operačného programu Ľudské 
zdroje (EÚ). 

Hokejbalová hala a Denné 
centrum v Strážkach

• MsZ vzalo bez pripomie-
nok na vedomie informáciu 
primátora mesta o postupe 
realizácie dvoch investičných 
projektov mesta:

1./ Výstavba hokejbalovej 
haly v hokejbalovom areáli 
na Tatranskej ulici v Spišskej 
Belej. V rámci 1. etapy sa do 
konca roka 2018 zrealizuje nové 
chladenie pod hracou plochou 
(zatiaľ bez samotnej technoló-
gie), nový betónový povrch, 
nové mantinely a striedačky 
a zároveň sa zakúpia 3 kontaj-
nerové šatne.

2./ V Strážkach sa začne 
budovať nový objekt – nová 

budova Denného centra. Stav-
ba bude financovaná zo štát-
neho rozpočtu (z regionálneho 
príspevku v rámci akčného 
plánu okresu Kežmarok). Viac 
na strane 7.

Prístavba a prestavba Mater-
skej školy na Mierovej ulici

• MsZ vzalo na vedomie 
výsledok opätovného verej-
ného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavby „Prístavba 
a prestavba Materskej školy 
v Spišskej Belej“ spolufinan-
covaného z programu IROP 
(EŠIF) 2014 - 2020. Najlepšia 
cenová ponuka bola predložená 
vo výške 1 034 891 EUR. Oproti 
prvej (zrušenej) verejnej súťaži 
sa cena znížila o 115 910 EUR. 
Poslanci MsZ schválili spolu-
financovanie tohto projektu 
(tejto stavby) vo výške 251 932 
EUR (z finan. zdrojov mesta) 
ako rozdiel medzi celkovými 
nákladmi stavby po verejnej 
súťaži (1 034 891 EUR) a získa-
nými financiami – nenávratným 
finančným príspevkom z EŠIF 
(IROP) a zo štátneho rozpočtu 
v celkovej výške 782 959 EUR. 
Spôsob zabezpečenia uvede-
ných financií bude úlohou pre 
nové vedenie mesta – mestské 
zastupiteľstvo. Realizácia sta-
vebných prác na tejto stavbe sa 
má začať od apríla 2019 a má 
trvať maximálne 12 mesiacov, 
t. j. do konca marca 2020.

Správa hasičského areálu 
v Strážkach

• MsZ schválilo prevádz-
kový poriadok Hasičského 
areálu Spišská Belá (v mestskej 
časti Strážky – na bývalom 
futbalovom ihrisku) a určilo za 
správcu tohto hasičského areálu 
občianske združenie Dobrovoľ-
ný hasičský zbor Spišská Belá za 
týchto podmienok :

1./ správca bude zabezpe-
čovať správu a údržbu tohto 
areálu bezodplatne

2./ správcovstvo sa určuje 
na dobu neurčitú, ak mesto 
nerozhodne inak

3./ správca sa bude riadiť 
pokynmi mesta ako vlastníka 
areálu

4./ správca umožní užíva-
nie areálu aj iným subjektom 
a obyvateľom mesta v rozsahu 
uvedenom v prevádzkovom 
poriadku tohto areálu. Viac in-

formácii v samostatnom článku.

Organizácia škôl 
a školských zariadení

• MsZ vzalo na vedomie 
informatívnu správu o organi-
zácii škôl a školských zariadení 
v meste Spišská Belá pre škol-
ský rok 2018/2019.

Činnosť mestského 
mládežníckeho parlamentu

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu o činnosti mestské-
ho mládežníckeho parlamentu 
v Spišskej Belej. Viac informácii 
v samostatnom článku.

Predaje a prenájmy 
pozemkov  

1./ MsZ schválilo zámer 
na  predlženie doby nájmu 
o ďalších 5 rokov  na prenájom 
časti pozemku pre prevádzko-
vanie lanového parku SPIDER 
PARK v Tatranskej Kotline pre 
prevádzku „Bufet s pokladňou 
pre SPIDER PARK doterajšiemu 
nájomcovi spoločnosti SPIDER 
PARK s.r.o.,  Ždiar č. 530 za 
doterajších podmienok.

2./ MsZ schválilo predaj 
pozemku pri rodinnom dome 
v Strážkach žiadateľovi: Ján 
Budzák, Medňanského 1062/
28, Spišská Belá z dôvodu 
majetkovoprávneho vysporia-
dania užívaného pozemku pri 
rodinnom dome.

3./ MsZ schválilo bezodplat-
né zriadenie vecného bremena 
pre účely umiestnenia elek-
tro-energetického zariadenia 
– podzemného elektrického 
vedenia v prospech Východo-
slovenskej distribučnej a.s., 
Mlynská 31, Košice.

4./ MsZ schválilo predaj časti 
pozemku k.ú. Tatranská Lom-
nica – osada Tatranská Kotlina 
nachádzajúceho sa v okolí chaty 
vo vlastníctve spoločnosti BEZ 
TRANSFORMÁTORY, a.s. Ryb-
ničná 40, Bratislava

5./ MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemku žiada-
teľom: Milan Džadoň a manž. 
Jana Džadoňová,  rod. Majer-
čáková, L. Medňanského 87, 
Spišská Belá, Jozef Mitura 
a manž. Anna Miturová, rod. 
Reznická, L. Medňanského 86, 
Spišská Belá, Dalibor Dobeš 
a manž. Žofia Dobešová, rod. 
Krempaská, L. Medňanského 
85, Spišská Belá – ide o  poze-

mok pred rodinnými domami 
vo vlastníctve žiadateľov

6./ MsZ schválilo predaj 
pozemku pod bytovým do-
mom Mierová ul. č. 736/14, 
Spišská Belej vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov na ul. 
Mierovej č.736/14, Spišská Belá 
z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania dlhodobo uží-
vaného pozemku.

7./ MsZ schválilo predaj 
časti pozemku žiadateľa Erika 
Hangurbadžová, Tatranská 48, 
Spišská Belá ako záhradu pri 
rodinnom dome.

8./ MsZ súhlasilo s pod-
nájmom časti pozemku v lo-
kalite „Šarpanec“ o výmere 50 
m2, ktorý majú v súčasnosti 
prenajaté – Lesy mesta Spišská 
Belá, s.r.o., žiadateľovi Tomášo-
vi Hankovi, Popradská 58, Spiš-
ská Belá na obdobie 5 rokov pre 
účely umiestnenia pojazdného 
bufetu pri cyklotrase v lokalite 
na Šarpanci

9./ MsZ schválilo na zákla-
de žiadosti Ing. Jána Trebuňu, 
Spišské Hanušovce zmenu náj-
mu nebytových priestorov na 
prízemí v budove na Hviezdo-
slavovej ul. č. 1 v Spišskej Belej

10./ MsZ schválilo predaj 
pozemku žiadateľovi Šimo-
novi Horákovi, Petzvalova 
312/49, Spišská Belá z dôvodu 
majetkovoprávneho vysporia-
dania pozemku pri rodinnom 
dome na Kúpeľnej ulici

Pridelenie uvoľneného 
nájomného bytu

• MsZ schválilo na základe 
návrhu Komisie pre prideľova-
nie bytov pridelenie 2-izbového 
mestského nájomného na ulici 
Štefánikovej č. 42 v Spišskej 
Belej do nájmu nájomcovi 
Jánovi Lorenčíkovi, trvale by-
tom Spišská Belá, Štefánikova 
18 a ako náhradníčku Ivetu 
Čopákovú, bytom Štefánikova 
18, Spišská Belá.

Kontroly hlavného  
kontrolóra mesta

• MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu hlavného kontrolóra 
mesta o priebežne vykonaných 
kontrolách.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 

zasadnutí dňa 12. 10. 2018
 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
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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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Dňa 23. októbra zasadala 
vláda SR v  Kežmarku. Hlav-
ným dôvodom bolo hodnotenie 
plnenia akčného plánu najmenej 
rozvinutého okresu Kežmarok, 
ktorá bol prijatý 10. 2. 2016. Ne-
zamestnanosť v okrese Kežma-
rok k 30. 9. 2018 dosiahla 14,81 
percenta, čo je zásadný pokles 
oproti  roku 2016 , kedy bola na 
úrovni 24 %. Stále ide o druhú 
najvyššiu nezamestnanosť na 
Slovensku.

„Akčný plán hovoril, že by 
v tomto okrese malo vzniknúť 
dvetisíc pracovných miest. S 
radosťou môžem konštatovať, 
že z materiálov vyplýva, že už 
k 30. septembru 2019 bolo týchto 
miest vytvorených 2027. Pôvod-
né oficiálne plánované číslo sa 
tým podarilo naplniť,“ povedal 
premiér Peter Pellegrini. Dobre 
ide podľa jeho slov aj čerpanie 
štrukturálnych fondov. Pôvodný 
plán hovoril, že do regiónu má 
z fondov EÚ prísť 33 milióna 
eur, k dnešnému dňu je pre kež-
marský okres zazmluvnených 
viac ako 73 miliónov eur. Posun 
k zníženiu nezamestnanosti by 
malo priniesť aj spustenie výroby 
spoločnosti Mubea v Pradiarni.

Vláda rozhodla o prerozde-
lení 1 milióna eur zo štátneho 
rozpočtu na dotácie na rôzne 
účely. Táto suma bola rozdelená 
medzi 56 subjektov – medzi všet-

V Kežmarku bolo výjazdové zasadnutie vlády SR – Spišská Belá 
dostane 155 tis. EUR

ky mestá a obce a pre ďalšie sub-
jekty z okresu Kežmarok. Mesto 
Spišská Belá získa dotáciu zo 
štátneho rozpočtu vo výške 155 
tis. EUR. Z tejto sumy je 120 tis. 
EUR určených na rekonštrukciu 
podkrovia školy a dokončenie 
prístavby telocvične Základnej 
školy M. R. Štefánika. Zvyšných 
35 tis. EUR pôjde na úpravu par-
ku Štefánika pri evanjelickom 
kostole a zhotovenie sochy 
M.R. Štefánika. Na požiadanie 
kežmarského primátora Jána 
Ferenčáka vláda poskytne okrem 
toho ešte ďalších 500-tisíc EUR na 
2. etapu dokončenia hokejovej 
arény Kežmarok.

Jednou priorít okresu Kežma-
rok je obchvat mesta Kežmarok, 
resp. pokračovanie výstavby 
diaľničného privádzača od Veľ-
kej Lomnice okolo Kežmarku po 
Pradiareň.  Do dvanástich mesia-
cov by mala byť podľa premiéra 
ukončená štúdia obchvatu nielen 
Kežmarku, ale aj ďalších úsekov 
ciest 1. triedy na Slovensku. 
„Potrebujeme definitívne zne-
nie, či to má byť dvojpruh alebo 
štvorpruh, aby sme vedeli, aké 
pozemky máme vykupovať. 
Rešpektujem, že o obchvate 
Kežmarku sa toho veľa hovorilo 
no a teraz je čas, aby sme začali 
konať. Pri výstavbe cesty takého 
typu to tak či tak trvá dlhý čas,“ 
povedal Pellegrini.

Pred budovou Strednej od-
bornej školy na Garbiarskej ulici 
v Kežmarku sa zišla aj skupina 
reštituentov, ktorí prišli žiadať 
o urýchlené vrátenie ich po-
zemkov v bývalom vojenskom 
obvode Javorina. Ochranári 
a vedci z iniciatívy My sme les 
prišli do Kežmarku, aby de-
monštrovali, aké majú výhrady 
k postupu vlády v oblasti chrá-
nených území. Popoludní sa 

vláda presunula do Tatranskej 
Javoriny, kde riešila spor medzi 
lesníkmi a ochranármi ohľadne 
tatranských lesov poškode-
ných lykožrútovou kalamitou. 
Výjazdového zasadnutia vlády 
v Kežmarku, ako aj v Tatranskej 
Javorine sa zúčastnil aj primátor 
Spišskej Belej Štefan Bieľak, kto-
rý poukázal v prípade ochrany 
tatranských lesov na potrebu 
schválenia zonácie TANAP-u.

• Na sídlisku na Mierovej ulici pribudla informačná vitrína, v ktorej môžete 
nájsť užitočné informácie z rôznych oblastí - napr. o životnom prostredí, 
zdravom životnom štýle, hudbe, športe a podobne. Prvé info je venované 
myšlienke spoločnej komunitnej akcie Sídliskovým hrám a aj téme: Envi-
romentálne myslenie a využitie recyklovaných materiálov. Táto vitrína 
bude slúžiť aj k propagácii akcií, ktoré si na sídlisku môžu jeho obyvatelia 
kedykoľvek spoločne vytvoriť.

V súčasnej dobe Prešovský 
samosprávny kraj (PSK) začal 
pracovať na príprave tzv. kostro-
vej siete cyklotrás Prešovského 
kraja. Cieľom tohto zámeru je 

Stretnutie k príprave tzv. kostrovej siete cyklotrás na území PSK
vybudovať základnú nosnú sieť 
hlavných cyklotrás, ktoré by 
mali mať prioritu aj z pohľadu 
regionálnych potrieb a ktoré by 
mohli získať aj podporu pri ich 

výstavbe zo strany PSK. A tak 
sa postupne po celom kraji 
uskutočňujú pracovné stretnu-
tia zástupcov PSK so zástupca-
mi regiónov s cieľom navrhnúť 
základnú sieť („kostru“) hlav-
ných cyklotrás na území PSK. 
Na úrovni PSK túto iniciatívu 
manažuje Úrad PSK (odbor re-
gionálneho rozvoja) zastúpený 
krajským cyklokoordináto-
rom a Krajskou organizáciou 
cestovného ruchu v Prešove 
(KOCR Severovýchod Sloven-
ska), ktoré má na to zriadenú 
platformu CYKLOPO, ktorú 
zastupuje Viera Štupáková, 
cyklokoordinátorka pre EU-
ROVELO 11.

Dňa 18. októbra sa usku-
točnilo pracovné stretnutie aj 
v Spišskej Belej, kde prítomní 
zástupcovia miest a obcí, kto-

rých sa dotýka budovanie cyk-
lotrasy na úseku Spišská Belá 
– Stará Ľubovňa riešili presné 
trasovanie cyklotrasy na tomto 
úseku, ktorá by mala byť súčas-
ťou uvedenej nosnej (kostrovej) 
siete cyklotrás. Za Spišskú Belú 
odprezentoval plánované napo-
jenie na túto sieť primátor mesta 
Štefan Bieľak, ktorý informoval 
aj o úspešnom projekte Cesty 
okolo Tatier (3. etapa).  Následne 
aktuálny stav prípravy cyklotrás 
na svojom území odprezentovali 
starostovia obcí Slovenská Ves, 
Vojňany, Toporec, Holumnica, 
Hniezdne i primátor Podolín-
ca. Cieľom tohto zámeru je aj 
napojenie Cesty okolo Tatier 
(cyklotrás pod Tatrami) na 
medzinárodnú cyklomagistrá-
luEurovelo 11, ktorá sa začína 
postupne budovať.
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Európske zoskupenie 
územnej spolupráce TATRY so 
sídlom v NowomTargu získalo 
európske ocenenie EGTC „Buil-
dingEuropeacrossborders”, 
ktorú udeľuje Výbor región pri 
Európskej komisii v Bruseli pre 
najlepšie fungujúce európske 
zoskupenia územnej spolupráce 
(EZUS alebo EGTC), ktoré môžu 
byť príkladmi dobrej praxe pre 
iných.

Ocenenie sme získali najmä 
za realizáciu spoločného cezhra-

Dňa 15. októbra 2018 bola 
v poľskom NowomTargu sláv-
nostne podpísaná Zmluva o part-
nerstve na realizáciu projektu na 
výstavbu cyklotrás v rámci pro-
jektu „Historicko- prírodno-kul-
túrna cesta okolo Tatier“ – ozna-
čená ako 3. etapa. Táto zmluva 
je podmienkou pre následné 
podpísanie zmluvy o financo-
vaní tohto projektu z Programu 
cezhraničnej spolupráce Inter-
reg V-A Poľsko – Slovensko 2014 
- 2020. Za Mesto Spišská Belá túto 
zmluvu podpísal primátor mesta 
Štefan Bieľak.

Vedúcim (hlavným) part-
nerom projektu je Európske 
zoskupenie územnej spolupráce 
(EZUS) TATRY so sídlom v No-
vom Targu a ďalšími partnermi 

Slávnostný podpis zmluvy o partnerstve na projekt Cesta okolo 
Tatier – 3. etapa

sú mestá a obce z poľskej a slo-
venskej strany: Mesto NowyTarg, 
GminaNowyTarg, GminaCzarny 
Dunajec, GminaLapszeNizne, 
Mesto Spišská Belá, Obec Veľká 
Lomnica, Obec Huncovce a Obec 
Hniezdne.

V tejto novej 3. etape Mesto 
Spišská Belá bude realizovať 
výstavbu 2 úsekov cyklotrás. 
Prvý úsek v dĺžke takmer 2,08 
km má definitívne spojiť Spišskú 
Belú so Strážkami (tzv. obchvat 
Spišskej Belej – od Strážok po 
laktáreň pri Baliarňach). Druhý 
úsek je plánovaný od súčasnej 
cyklotrasy (od vodojemu na 
Myšom vŕšku) v smere ku rieke 
Biela, teda po hranicu s obcou 
Slovenská Ves v dĺžke 1,56 km. 
Cyklochodník bude v šírke 3,0 

m a v celom rozsahu s asfalto-
vým povrchom.

Táto trasa by podľa spraco-
vanej projektovej štúdie mala 
v budúcnosti pokračovať cez 
Slovenskú Ves, Podhorany, To-
porec, Podolínec s následným 
napojením na Starú Ľubovňu 
(od Starej Ľubovne sú už vy-
budované v rámci 2. etapy prvé 
4 km cyklotrasy smerom na 
Hniezdne a tejto 3. etape sa má 
pokračovať ďalej).

Celkové náklady za Spišskú 
Belá sú naplánované na 462 
tis. EUR. Z tejto sumy 95 % by 
boli zdroje z EÚ a zo štátneho 
rozpočtu a spolufinancovanie 
mesta by predstavovalo len 5 % 
(cca 23 200 EUR). Celkové nákla-
dy celého projektu (za všetkých 

partnerov) sú plánované vo 
výške 4 mil. EUR, z toho pre 
slovenských partnerov súhrne 
vo výške 1,89 mil. EUR. Uvede-
né sumy nákladov sú ešte pred 
verejným obstarávaním, ktoré sa 
bude realizovať až po prípadnom 
schválení projektu.

V súčasnosti Mesto Spišská 
Belá pripravuje verejné obstará-
vanie na výber zhotoviteľa sta-
vebných prác a po jeho ukončení 
a schválení riadiacim orgánom 
(prísl. ministerstvom) samotná 
výstavba cyklotrasy sa plánuje 
začať na jar (v lete) 2019.

Viac informácii aj na odkaze:
https://spisskabela.sk/mesto/
aktuality/novy-cezhranicny-
-projekt-na-vystavbu-cyklotras-
-cesta-okolo-tatier-3-etapa/

EZUS TATRY získal celoeurópske ocenenie Výboru regiónov
ničného projektu „Historicko 
–kultúrno-prírodná cesta okolo 
Tatier”,  ktorý spojil do spo-
lupráce niekoľko slovenských 
a poľských miest a obcí. Ide 
o projekt výstavby cyklotrasy 
okolo celých Tatier.  Doposiaľ 
sa realizovala 1. etapa, v súčas-
nosti končí 2. etapa a pripravuje 
sa na realizáciu 3. etapa.  EZUS 
TATRY získal toto ocenenie aj za 
realizáciu ďalších spoločných ce-
zhraničných projektov a najmä 
za aktívny prístup v programe 

cezhraničnej spolupráce Poľsko 
–Slovensko 2014 - 2020. Oce-
nenie si prevzali zástupcovia 
EZUS TATRY priamo v Bruseli 
7. októbra 2018.  Ocenenie sme 
získali spomedzi 64 EZUS-ov 
pôsobiacich v EÚ.

Podľa vyjadrenia predsedu 
zhromaždenia EZUS TATRY 
Štefana Bieľaka, bolo nadčaso-
vým rozhodnutím samospráv 
založiť EZUS ako vyššiu práv-
nu formu spolupráce, ktorý od 
svojho založenia v roku 2013 

potvrdzuje svoj význam v ce-
zhraničnej spolupráci.  Členom 
EZUS TATRY je Zväzok Euro-
región TATRY v NowomTargu a 
Združenie Euroregión TATRY v 
Kežmarku, ktorého členom je aj 
Mesto Spišská Belá, ktoré je tiež 
zapojené do projektu Cesta okolo 
Tatier – do 2. a 3. etape. Tak, GRA-
TULUJEME, EZUS TATRY!

Viac info: www.euwt-tatry.eu/
pl/euwt-tatry-najlepszym-
ugrupowani.html a www.euwt-
-tatry.eu

Zástupcovia mesta Spišská 
Belá navštívili mesto Viedeň 
s cieľom prejsť si miesta, ktoré 
sú spojené s osobou Jozefa 
Maximiliána Petzvala, najväč-
šou osobnosťou mesta Spišská 
Belá, počas jeho pôsobenia vo 
Viedni. 

Autorom myšlienky uskutoč-
niť takúto návštevu Viedne bol 
Milan Choma, autor monografie 
o J. M. Petzvalovi, ktorý bol aj 
sprievodcom delegácie nášho 
mesta.    Primátor mesta Štefan 
Bieľak spolu s ďalšími zástupca-
mi mesta najprv navštívili Slo-
venský inštitút vo Viedni, kde 
ich prijala jeho riaditeľka Alena 
Heribanová. Diskutovali s ňou 
o známych a možných miestach 
pôsobenia Petzvala vo Viedni, 
ale aj o úlohách a možnostiach 
tohto slovenského inštitútu. 
Následne navštívili Technickú 

Beľania po stopách svojho rodáka J. M. Petzvala vo Viedni

kde je úžasný výhľad na celú 
Viedeň, sa zástupcovia mesta 
presunuli na známy centrálny 
viedenský cintorín (inak dlhý 
1,8 km), miesto posledného 
odpočinku profesora Petzvala. 
Na jeho hrob položili pamätný 
veniec od rodákov zo Spišskej 
Belej a zapálili sviece. A čo bolo 
cieľom tejto cesty? Okrem náv-
števy uvedených miest pokúsiť 
sa zrealizovať myšlienku, aby 
obyvatelia Spišskej Belej odha-
lili svojmu rodákovi pamätnú 
tabuľu alebo bustu na vrchu 
Kahlenberg, kde dnes o Petzva-
lovi niet žiadnej zmienky. Práve 
na tomto mieste Petzval urobil 
svoje najznámejšie výpočty, ob-
javy a vynálezy. Primátor nášho 
mesta sa už medzičasom obrátil 
so žiadosťou o pomoc v tejto veci 
na Slovenský inštitút vo Viedni. 
Možno sa to raz podarí.

univerzitu, ako aj Viedenskú 
univerzitu, kde sa nachádza pa-
mätná tabuľa venovaná Petzva-
lovi. Ďalším miestom zastavenia 

bol známy vrch Kahlenberg (nad 
Viedňou), kde profesor Petzval 
býval v dnes už neexistujúcom 
kláštore kamaldulov. Z miesta, 
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V Strážkach sa začalo bu-
dovať Denné centrum – nový 
objekt slúžiaci pre potreby 
obyvateľov najmä tejto mest-
skej časti. 

Denné centrum sa bude na-
chádzať v lokalite pri potoku 
Čierna voda smerom ku kaštie-
ľu Strážky v rámci plánovanej 
zóny občianskej vybavenosti 
vedľa nového cyklochodníka 
a detského ihriska. Na výstav-
bu tohto denného centra Mesto 
Spišská Belá získalo 180 tis. 
EUR zo štátneho rozpočtu (ako 
regionálny príspevok) z Akčné-
ho plánu najmenej rozvinutého 

Začala výstavba Denného centra v Strážkach

využívať aj pre potreby mesta 
a ostatných obyvateľov, keďže 
v tomto centre bude väčšia 
spoločenská miestnosť (sála) 
s kapacitou pre cca do 100 ľudí 
(takže aj pre iné spoločenské 
akcie, či stretnutia alebo aj ako 
volebné miestnosť). Okrem 
spoločenskej miestnosti (cca 
125 m2), uvedené centrum bude 
obsahovať aj dve kancelárie, to-
alety a kuchynku so skladový-
mi priestormi. Uvedená budova 
bude prízemná o rozmeroch 21 
x 11,4 m. Naplánované staveb-
né práce sa majú zrealizovať do 
konca tohto roka.

okresu Kežmarok. Na základe 
verejného obstarávania staveb-
né práce realizuje spoločnosť 
Remeslá Belá s.r.o. zo Spišskej 
Belej.

Uvedená budova bude 
prioritne slúžiť pre potreby 
denného centra, teda najmä 
službu určenú pre seniorov. 
Ale toto nové centrum sa bude 

Komunálna poisťovňa a.s. 
Vienna Insurance Group ako 
obchodný partner mesta Spišská 
Belá v oblasti poistenia majetku 
mesta podporí Mesto Spišská 
Belá finančnou sumou 5 tis. 
EUR na znovuobnovenie sochy 
Milana Rastislava Štefánika 
v Spišskej Belej.  ĎAKUJEME !

Cieľom mesta Spišská Belá 
a ľudí, ktorí stoja za týmto pro-
jektom, je do konca tohto roka 
osadiť novú sochu Štefánika 
na plánované miesto, pretože 
práve v tomto roku si pripo-
míname 100. výročie vzniku 1. 
Československej republiky. Ale 
ešte chýbajú financie potrebné 
na úhradu celkových nákladov 
na jej zhotovenie, hoci samotná 
socha je už zhotovená v ateliéri 
akad. sochára Petra Kolčáka. 
Každý, kto by chcel ešte prispieť 
na tento účel, má možnosť po-

slať svoj dobrovoľný príspevok 
na nižšie uvedený transparentný 
účet. Aktuálny stav, jednotlivé 
príspevky a všetky pohyby mô-
žete nájsť na tomto linku: http:
//transparentneucty.sk/#/
turnovers/5126511765
Číslo transparentného účtu:
Slovenská sporiteľňa: 
SK 5009 0000 0000 5126 5117 65
Swift kód: GIBASKBX
Kód banky: 0900

Viac informácii o myšlienke 
znovuosadenia sochy generála 
Štefánika v Spišskej Belej, ako 
aj podrobnosti o jej histórii a 
súčasnosti, nájdete na: https://
spisskabela.sk/mesto/aktuality/
socha-stefanika-sa-vracia-do-
-spisskej-belej-mestske-zastu-
pitelstvo-schvalilo-vyhlasenie-
-dobrovolnej-zbierky/
ĎAKUJEME!  Štefánik si to 

zaslúži!

Získali sme 5 tis. EUR na zhotovenie sochy gen. Milana Rastislava 
Štefánika

Spoločnosť INSA, s. r. o., poskytla Mestu Spiš-
ská Belá recyklobox na zber použitých batérií a 
akumulátorov. Priehľadný valcový tubus určený 
na tento účel je umiestnený na prízemí v budove 
mestského úradu.

Batérie a akumulátory sú bežne používané ako 
zdroj energie, a kým sú používané, nepredstavujú 
problém pre ľudské zdravie a životné prostredie. 
Použité prenosné batérie a akumulátory sú však 
odpadom. V prípade, že by sa stali súčasťou 
zmesového komunálneho odpadu, korodovaním 
ich obalu by postupne dochádzalo k uvoľňovaniu 
ťažkých kovov do prostredia. Batérie a akumulátory 
sú vzhľadom na ich potenciál negatívneho vplyvu 
na životné prostredie predmetom prísnej legisla-
tívnej regulácie, ako na národnej, tak aj na európ-
skej úrovni. Je nevyhnutné, aby sa všetky použité 
batérie a akumulátory zbierali oddelene a aby boli 

Recyklobox na batérie a akumulátory v budove mestského úradu
recyklované s čo najväčšou možnou opatrnosťou 
a šetrnosťou k životnému prostrediu. Recyklácia 
tohto druhu odpadu je potrebná aj z dôvodu, že 
ide o bohatý zdroj kovov a iných surovín, ktoré 
sú u nás nedostatkové.

Rozklad batérií v životnom prostredí trvá 
200 – 500 rokov a do prostredia sa uvoľňujú 
chemické látky, ktoré majú negatívne účinky na 
zdravie človeka a prírodu (znečistenie vody, pôdy, 
vzduchu).

Zber použitých batérií a akumulátorov do re-
cykloboxu na mestskom úrade je priamo napojený 
na spracovanie a zhodnotenie použitých prenos-
ných batérií a akumulátorov v spoločnosti INSA, 
s. r. o., v Seredi, a to bez ďalších medzičlánkov.

Použité batérie a akumulátory v žiadnom prí-
pade nepatria do komunálneho odpadu alebo do 
voľnej prírody! 

• Milan Vdovjak a Juraj Pisarčík pri novej soche Štefánika v sochárskej 
dielni, ktorá má byť osadená v našom meste.
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NOVÉ POHREBNÉ 
A KAMENÁRSKE SLUŽBY 

V SPIŠSKEJ BELEJ

Ameno
Pohrebné a kamenárske služby

www.ameno-kh.sk          ameno@ameno-kh.sk

Non Stop
F. Krejnus  0904 503 288

Ľ. Hán  0948 494 741

Naše služby ponúkame v meste Spišská Belá a jeho širokom okolí

A
Ameno-KH, s.r.o.
Hviezdoslavova 349/51
059 01  Spišská Belá

Komplexné pohrebné služby Komplexné kamenárske služby

renovácie starých hrobov

Mesto Spišská Belá organi-
zuje pravidelne v spolupráci 
s popradskou pobočkou 
Národnej transfúznej stanice 
bezplatné darovanie krvi, ktoré 
sú známe aj pod názvami Valen-
tínska kvapka krvi vo februári 
a Primátorska kvapky krvi v 
júni. Vďaka Zamatovej kvapke 
krvi, ktorá sa tento rok organi-
zovala už po tretí krát, môžete 
darovať krv v Spišskej Belej tri 
krát ročne a to v odporúčaných 
rozostupoch medzi jednotlivými 
darovaniami.

V pondelok 15. októbra 2018 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí 
dňa 11. októbra 2018 prerokovalo informáciu o činnosti mestského 
mládežníckeho parlamentu v Spišskej Belej. Na základe zmluvy 
o spolupráci medzi mestom a týmto parlamentom budú členovia 
toho parlamentu pravidelne informovať mesto o svojej činnosti 
a budú predkladať podnety mladých ľudí priamo mestskému za-
stupiteľstvu cez pravidelné správy, resp. osobnú účasť na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. Deviatimi členmi mestského mládežníc-
keho parlamentu sú:  Anna Romaňáková, Jozef Mačutek, Viktória 
Sisková, Matej Kniezsner, Jakub Venglik, Adela Tetemonteová, Ján 
Pajer, Miriam Zoričáková, Miriam Bachledová (koordinátor).

Mesto Spišská Belá v spolu-
práci s dobrovoľnými hasičmi 
z DHZ Spišská Belá a za pomo-
ci aj členom nového Streleckého 
spolku v Strážkach zmoderni-
zovali areál futbalového ihriska 
v Strážkach a vytvorili z neho 
nový hasičský areál. Mesto 
prispelo finančnými prostried-
kami z rozpočtu mesta, hasiči 
a strelci nespočetnými dobro-
voľníckymi hodinami vlastnej 
práce.

Postupne sa tento areál 
upravoval (vždy je čo na ňom 
ešte vylepšovať aj dnes) a prvé 
hasičské preteky sa odohrali 
25. augusta 2018.  Nový areál 
si však vyžiadal aj určenie 

Mesto Spišská Belá získalo finančnú podporu od Nadácie ČSOB 
účelovo viazanú na zriadenie priechodu pre chodcov pri železnič-
nom priecestí na ceste 1. triedy č. 66 na ul. SNP v Spišskej Belej. 
Táto nadácie prispeje sumu 5000 EUR na stavebné práce spojené 
so zriadením nového priechodu – s úpravou chodníkov, s nasvie-
tením a vodorovným dopravným značením. Uvedený priechod bol 
už zrealizovaný v letných mesiacoch a mesto si tak refunduje už 
vynaložené náklady do výšky uvedeného grantu.  ČSOB Nadácii 
ĎAKUJEME!

Zamatová kvapka krvi
sa rozhodlo 22 dobrovoľných 
darcov krvi prísť podporiť dob-
rú vec. Veríme, že aj Zamatová 
kvapka krvi si nájde svojich 
pravidelných darcov a bude 
sa tešiť rovnakej návštevnosti 
ako Valentínska a Primátorska 
kvapka krvi. Zamatová kvapka 
krvi nesie tento symbolicky 
názov ako spomienka na Než-
nú revolúciu (november 1989), 
ktorej dôsledkom bolo odstrá-
nenie komunistického režimu 
v Česko-Slovensku.

Všetkým darcom ešte raz 
ďakujeme!

O činnosti mestského 
mládežníckeho parlamentu

Nový hasičský areál v mestskej 
časti Strážky

pravidiel jeho užívania a tiež 
určenie zodpovednej osoby za 
jeho správu a údržbu. Na svo-
jom zasadnutí dňa 11.10.2018 
poslanci mesta schválili pre-
vádzkový poriadok tohto hasič-
ského areálu a za jeho správcu 
určili Dobrovoľný hasičský 
zbor Spišská Belá. Hasiči budú 
zabezpečovať správu a údržbu 
tohto areálu bezodplatne počas 
celého roka, pričom budú sa ria-
diť aj pokynmi mesta ako vlast-
níkom tohto areálu. Správca 
areálu (hasiči) umožní užívanie 
tohto areálu aj iným subjektom 
a obyvateľom mesta v rozsahu 
uvedenom v prevádzkovom 
poriadku tohto areálu. 

Grant 5 tis. EUR od Nadácie 
ČSOB na priechod pre chodcov
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STRELECKÝ KLUB STRÁŽKY
so sídlom Ladislava Medňanského 1067/40,059 01 Sp. Belá,

IČO: 51472503, e-mail: skstrazky@gmail.com tel: 0950 865 082
www.skstrazky.sk

Prosba o finančný príspevok na vzduchové 
pušky a vybavenie prenosnej strelnice.

Strelecký klub Strážky sa na Vás obracia s prosbou o finančný prí-
spevok na vzduchové pušky a vybavenie prenosnej strelnice. Ide o 
projekt s cieľom venovať sa deťom prostredníctvom streleckého 
krúžku, ktorý bude prevádzkovaný naším občianskym združením v 
Strážkach. Keďže sme začínajúci klub potrebujeme finančnú pod-
poru na strelecké vybavenie, ako sú napríklad: vzduchové zbrane, 
žinenky, terče, lapače brokov, optiky, zabezpečenie ochrany zdravia, 
zásteny, strelivo atď. Máme zaškolený personál a taktiež členov 
klubu, ktorí majú odhodlanie venovať sa resp. pracovať s deťmi 
a mládežou.

Kto by mal možnosť prispieť finančnými prostriedkami na dobrú 
vec, môže tak urobiť na tomto čísle účtu:
SK5283300000002801414835

Za Vašu prejavenú dôveru, prípadne aj finančnú podporu Vám 
vopred ĎAKUJEME.

Výbor SKS

Mesto v októbri pokračovalo v plánovanej postupnej rekon-
štrukcii chodníkov.  Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. zrealizoval 
stavebné práce na novom chodníku na Hviezdoslavovej ulici (v 
dolnej časti). V mieste pôvodného chodníka bol minulý rok vybudo-
vaný nový verejný vodovod, nová elektrická sieť (vzdušné vedenie 
bolo umiestnené do zeme), vybudovala sa nová optická sieť a nové 
verejné osvetlenie. Nový chodník mesto financovalo z vlastných 
financií (z rozpočtu mesta). 

Mestu Spišská Belá bude poskytnutá dotácia zo štátneho rozpoč-
tu na projekt Mestský kamerový systém v Spišskej Belej, v rámci 
ktorého je naplánované obstarať 3 špeciálne kamery s funkciou 
čítania evidenčných čísel vozidiel. Tieto kamery majú byť osadené 
na vstupných komunikáciách do mesta z troch rôznych strán. Mesto 
žiadalo o poskytnutie dotácie vo výške 12 000 EUR v rámci výzvy 
na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 
2018, pričom bola schválená dotácia vo výške 10 000 EUR.  Povinná 
výška spolufinancovania z rozpočtu mesta je min. 2500 EUR (20 % 
z nákladov projektu). Realizáciu projektu predpokladáme až v roku 
2019.

Mesto pred niekoľkým dňami vyznačilo vodorovným doprav-
ným značením parkovacie miesta na námestí na Hviezdoslavovej 
ulici od č. 2 po č. 24. Aj pred tým sa na týchto miestach mohlo 
parkovať a aj sa parkovalo, avšak parkovanie nebolo usmernené 
(regulované) a parkovalo sa akokoľvek. V poslednej dobe naras-
tali sťažnosti obyvateľov bývajúcich v domoch na tejto ulici, ale aj 
podnikateľov, ktorí sa nemohli dostať k svojej obchodnej prevádzke. 
Vyznačením týchto parkovacích miest nejde o vyhradené parkova-
nie (pre presne určené vozidlá s presným EČV), ale o vymedzenie 
miest, kde je možné zaparkovať (naďalej verejné parkovanie pre 
každého) a kde to nie je možné.

Z uvedeného vodorovného dopravného značenia vyplýva, že na 
klasicky vyznačených parkovacích miestach môže parkovať ktokoľ-
vek a kedykoľvek (bez obmedzenia). Miesta označené vodorovným 
krížom znamenajú zákaz parkovania pre verejnosť. Sú to miesta, kde 
sú vjazdy k meštianskym domom a je potrebné zabezpečiť prístup 
k týmto domom alebo obchodným prevádzkam. Takto vyznačené 
miesta (plochy) sú určené na to, aby vlastníci či užívatelia týchto 
domov a podnikateľských prevádzok mohli na týchto „miestach 
s krížom“ (t. j. pred vjazdmi) zaparkovať, resp. využiť aj samotný 
vjazd pred rodinným domom na zaparkovanie auta. Tieto miesta 
sú určené aj pre dočasné zaparkovanie pre účely zásobovania ob-
chodných prevádzok na tejto ulici.

Túto súťaž vyhlásilo Mesto Spišská Belá v spolupráci s Múzeom 
Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej. Jej cieľom bolo zachytiť 
Spišskú Belú a život v nej v 4 rôznych ročných obdobiach.

Téma bola široká: Spišská Belá a život v nej (mesto a ľudia), 
z rôznych pohľadov – architektúra, príroda, kultúra, šport, ľudia, a 
atď. Súťaž bola určená amatérskym, ako aj profesionálnym fotogra-
fom, straším ako 15 rokov, ktorí mohli prihlásiť 10 farebných alebo 
čiernobielych fotografií do každého kola súťaže.

Odborná porota v zložení: Mgr. Nikola Podolinská, Vladimír 
Hurajt a Ľubomír Hurajt vybrala v každom kole 5 najlepších foto-
grafií. Ich autorov určite poteší finančná odmena: za 1. miesto – 30 
EUR, za 2. miesto – 25 EUR, za 3. miesto – 20 EUR, za 4. miesto – 15 
EUR, za 5. miesto – 10 EUR.

S radosťou vám predstavujeme výhercov 3. a 4. kola súťaže:
ZIMA
1. miesto: Matúš Matava, 2. miesto: Jana Bachledová, 3. miesto: 

Milan Cehula, 4. miesto: Ján Alcnauer, 5. miesto: Matúš Matava
JAR
1. miesto: Matúš Godala, 2. miesto: Milan Cehula, 3. miesto: Mária 

Heldáková, 4. miesto: Milan Cehula, 5. miesto: Milan Cehula

Nový chodník 
na Hviezdoslavovej ulici

Úprava parkovania áut 
na Hviezdoslavovej ulici

Vyhodnotenie fotosúťaže 
Sp. Belá v 4 ročných obdobiach

Oceňovanie dobrovoľníkov Mesta Spišská Belá
PREDĹŽENIE NOMINÁCIE 

a POZVÁNKA na slávnostné oceňovanie
Mesto Spišská Belá v spolupráci s mládežníckym parlamentom 
sa rozhodla predĺžiť obdobie nominácie dobrovoľníkov – a to do 
16. novembra 2018, a rozšíriť nomináciu aj o možnosť nominovať 
konkrétny spolok, či organizáciu. Využite túto príležitosť a nominujte 
svojho dobrovoľníka, či spolok aj vy.

Týmto vás tiež chceme srdečne pozvať na slávnostné oceňovanie 
dobrovoľníkov, ktoré sa uskutoční 

25. novembra 2018 o 16.00 h 
v kinosále mesta Spišská Belá. Mimo oceňovania vás čaká zau-
jímavý kultúrny program, či prezentácia aktívnych spolkova orga-
nizácií mesta. 

Mesto Sp. Belá s podporou mládežníckeho parlamentu

Dotácia na kamerový systém 
vo výške 10 tis. EUR
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Dňa 22. októbra 2018 sa usku-
točnilo zasadnutie Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho 
kraja.  Krajskí poslanci schválili:

– Návrhy na udelenie Cien 
PSK za rok 2018 (čítaj ďalej)

– Úprava rozpočtu PSK č. 
4/PSK/2018 Prešovského samo-
správneho kraja pre rok 2018.

– Rozdelenie dotácií na pod-
poru mariánskych pútnických 
miest na území PSK

– Rozdelenie dotácií na skva-
litnenie poskytovania sociálnych 
služieb na území PSK neverejný-
mi poskytovateľmi

– Návrh na menovanie 

Zo zasadnutia zastupiteľstva PSK
riaditeľa Senior domu Svida 
vo Svidníku

– Návrh na menovanie riadi-
teľky Okresnej knižnice Dávida 
Gutgesela v Bardejove

– Správu o technickom sta-
ve budov a ich materiálnom 
vybavení, v ktorých poskytuje 
PSK sociálne služby s uvedením 
objemu finančných prostriedkov 
na modernizáciu

– Regionálnu stratégia vý-
chovy a vzdelávania v stredných 
školách v územnej pôsobnosti 
PSK na roky 2019 – 2020

– Operačný plán zimnej služ-
by ciest 2. a 3. triedy na území 

PSK pre obdobie 2018/2019
–  zmeny projektov v rámci 

Programu cezhraničnej spolu-
práce Interreg V-A Poľsko – Slo-
vensko 2014 – 2020 a v rámci 
Programu ENI Maďarsko – Slo-
vensko – Rumunsko – Ukrajina 
2014 – 2020.

– majetkové prevody nehnu-
teľností vo vlastníctve PSK.

Cena PSK za rok 2018 bude 
udelená:  

1) Jozefovi Bobalikovi – za 
nezlomnú vôľu a odvahu pri 
presadzovaní morálnych hodnôt 
a slobody prejavu

2) plk. Mgr. Radoslavovi 

Lackovi, in memoriam a kpt. 
Petrovi Toďorovi, in memoriam 
– za dlhoročný mimoriadny 
prínos pre rozvoj PSK a mi-
moriadne významné zásluhy 
pri záchrane života, zdravia a 
majetku občanov Prešovského 
kraja a Slovenska

3) Ing. Petrovi Lipovi – pri 
príležitosti životného jubilea 75 
rokov, za intenzívny dlhoročný 
osobný vklad pre rozvoj slo-
venskej hudobnej scény predo-
všetkým jazzovej a populárnej 
hudby a úspešnú propagáciu 
Prešovského kraja v celosloven-
skom i zahraničnom rozmere.

Mesto Spišská Belá získalo 
nenávratný finančný príspevok 
z fondov EÚ (z operačného 
programu Ľudské zdroje) vo výš-
ke 332 427,13 EUR na výstavbu 
Komunitného centra v Spišskej 
Belej v areáli bývalej kolkárne na 
Tatranskej ulici. Celkové opráv-
nené náklady boli schválené 349 
923,27 EUR a z toho povinné 
minimálne spolufinancovanie 
mesta je vo výške 5 %, t.j. cca 17 
496,14 EUR.

Cieľom tohto zámeru mesta je 
vytvoriť priestory pre stretávanie 
sa rôznych komunít mesta, pre 
rôzne spolky a ďalšie neformál-
ne skupiny, ale aj priestory pre 
sociálnu inklúziu, sociálne pora-

Mesto získalo 332 tis. EUR na výstavbu komunitného centra

denstvo a pre terénnu sociálnu 
prácu. V novom objekte sa budú 
nachádzať priestory aj pre belian-
sky klub seniorov, ale pre ďalšie 
komunitné aktivity. Tento objekt 
bude slúžiť zároveň ako zázemie 
potrebné pre plánovanú mestskú 
(komunitnú) záhradu a teda pre 
rôzne aktivity aj v tejto záhrade. 
Do budúcna sa plánuje v tejto 
záhrade zriadiť oddychová 
(komunitná) zóna, priestor pre 
mamičky s deťmi vrátane no-
vého detského ihriska, to však 
nie je predmetom tohto, ale 
iného projektu. A teda na tento 
projekt nadväzuje projekt vo-
dozádržných opatrení, v rámci 
ktorého by sa mala upraviť táto 

komunitná záhrada, avšak tento 
projekt je v procese jeho hod-
notenia: https://spisskabela.sk/
mesto/aktuality/projekt-na-
vybudovanie-vodozadrznych-
opatreni-v-spisskej-belej/

Navrhovaný objekt komunit-
ného centra musí spĺňať štandar-
dy vybavenia určené metodikou 
Ministerstva práce, soc. vecí 
a rodiny SR (aké typy miestnos-
ti a o akých maxim. výmerách 
podlahovej plochy).  Predpísaná 
max. podlahová plocha objektu 
musela byť do 250 m2. Navrho-
vaný objekt bude dvojpodlažný, 
obdĺžnikového pôdorysu so 
sedlovou strechou. Na prízemí 
sa nachádza klubová miestnosť, 

kuchynka, sociálne zázemie 
a sklad prístupný aj z exteriéru. 
Na poschodí objektu sa nachádza 
klubová miestnosť, dielňa pre 
remeselnú výučbu, kancelária 
komunitného pracovníka, miest-
nosť pre sociálne poradenstvo 
a sociálne zariadenia. Pred ob-
jektom bola navrhnutá vonkajšia 
terasa, ako súčasť navrhovaných 
spevnených plôch.

V súčasnosti mesto Spišská 
Belá pripravuje verejné obsta-
rávanie na výber zhotoviteľa 
stavby a samotná výstavba 
komunitného centra by mohla 
začať v 2. polovici roka 2019 s 
uvedením do prevádzky niekedy 
v polovici roka 2020.

Mestský podnik Spišská Belá 
s.r.o. zakúpil nové nákladné auto 
zn MAN. Bude určené najmä pre 
potreby stavebnej činnosti, ako 
aj pre zimnú údržbu mestských 
ciest. Uvedené auto nahradí 
morálne a technicky zastaralú 
LIAZ-ku (nákladné auto, ktoré 
doposiaľ je používané len na 
stavebnej výrobe). Nové auto má 
hydraulickú prípravu – v prednej 

Mestský podnik zakúpil nové 
nákladné auto

a zadnej časti auta – vpredu na 
radlicu na pluhovanie ciest, vza-
du na posypové zariadenie pre 
zimnú údržbu. Nové auto bolo 
zakúpené cez verejnú súťaž (cez 
elektronické trhovisko) za cenu 
96 tis. EUR (80 tis. bez DPH), pri-
čom uvedené auto bolo zakúpene 
na 4-ročný leasing. Staré vozidlo 
bude vyradené a ponúknuté na 
odpredaj.

Mesto Spišská Belá v rámci 
plánovaných investičných akcií 
začalo s realizáciou nového 
chodníka na Krátkej ulici. 

V chodníku boli uložené 
všetky nové inžinierske siete 
(verejný vodovod, elektrické 
vedenie, optická sieť a verejné 
osvetlenie) a preto je možné 
dokončiť modernizáciu tohto 
verejného priestoru novým 
chodníkom. Popri chodníku sa, 
tak ako na Novej ulici, vybudujú 
aj parkovacie miesta zo zatráv-
ňovacích dielcov pre osobné 

autá, aby sa neparkovalo na 
ceste.  Rozsah prác, ktoré by 
sa mali vykonať ešte tento rok, 
bude závisieť od počasia a od 
finančných možností mesta. 
Z uvedených dôvodov je dnes 
už zrejmé, že sa nepodarí zrea-
lizovať celý naplánovaný rozsah 
nových chodníkov a práce budú 
pokračovať na budúci rok.  

Stavebné práce realizuje 
Mestský podnik Spišská Belá 
s.r.o. V prílohe je zverejnené 
projektové riešenie tohto chod-
níka.

Výstavba nového chodníka 
na Krátkej ulici

Viac aktuálnych Viac aktuálnych 

informácií získateinformácií získate  

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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Mesto Spišská Belá pripravilo 
a koncom júna 2018 podalo pro-
jektový zámer na získanie nená-
vratného finančného príspevku 
v rámci Integrovaného regio-
nálneho operačného programu 
(EÚ) na výstavbu nového 
Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti v Spišskej Belej. 
Budovanie takýchto centier je 
súčasťou koncepcie Minister-
stva zdravotníctva SR s cieľom 
vytvoriť moderné priestory pre 
poskytovanie kvalitnej zdravot-
nej starostlivosti prvého kontak-
tu na jednom  mieste. Uvedený 
projektový zámer mesta bol 
ministerstvom prednedávnom 
schválený a mesto tak môže 
získať finančné prostriedky do 
výšky 823 tis. EUR z EÚ a zo 
štátneho rozpočtu, ak predloží 
projektovú dokumentáciu a po-
trebné povolenia. V súčasnosti 
prebieha spracovanie projekto-
vej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu, ktorá určí 

Výstavba nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

skladové priestory mesta, ktoré 
budú pred začatím výstavby 
centra zbúrané (je to bývalý 
areál Technických služieb mesta, 
neskôr tam bola prevádzka fir-
ma BAPAS, dnes sú tam sklady 
menších obecných služieb).

Nové centrum má byť jedno-
podlažnou budovou, kde bude 

umiestnené nové det-
ské oddelenie s 2 am-
bulanciami detských 
lekárov (súčasné det-
ské lekárky sa majú 
presťahovať do týchto 
nových priestorov). V 
centre budú aj 2 am-
bulancie lekárov pre 
dospelých a priestory 
pre 1 gynekologickú 
ambulanciu (pôjde 
o presťahovanie sú-
časných lekárov zo 
zdravotného stredis-
ka). Zároveň vzniknú 

aj celkové predpo-
kladané stavebné 
náklady. Následne 
po získaní staveb-
ného povolenia 
bude spracovaná 
a predložená pro-
jektová žiadosť 
na definitívne zís-
kanie uvedeného 
finančného prí-
spevku. Uvedenú 
stavbu musí mesto 
spolufinancovať 
minimálne vo 
výške 5 % celko-
vých oprávnených 
výdavkov. V okrese 
Kežmarok sú oprávnené žiadať 
takúto finančnú podporu len 
dve mestá – Spišská Stará Ves a 
Spišská Belá a obe mestá boli so 
svojimi zámermi úspešné.

Uvedené zdravotnícke cen-
trum má vzniknúť vedľa súčas-
ného zdravotného strediska na 
mieste, kde sa dnes nachádzajú 

priestory aj pre 1 ambulanciu 
lekárov – špecialistov, ktorí sa v 
nej budú počas jedného pracov-
ného týždňa striedať (napr. in-
ternista, urológ, chirurg a pod.). 
Vybudovaním nového centra sa 
vytvoria nielen nové priestory 
podľa súčasných štandardov 
pre lekárov prvého kontaktu, ale 
najmä majú sa integrovať určité 
činnosti a rozšíriť ďalšie činnos-
ti (ultrazvuk, EKG, odbery krvi 
– odberové stredisko a pod.). 
Nové centrum umožní využiť 
priestory súčasného zdravotné-
ho strediska (po presťahovaní 
lekárov) na iné (ďalšie) zdra-
votnícke ambulancie, prípadne 
na iné účely.

V prípade definitívneho 
schválenia tohto projektu sa 
predpokladá začiatok výstavby 
v 2. polovici rok 2019 a ukonče-
nie výstavby do konca roka 2020, 
resp. v 1. polovici roka 2021.

Dňa 27. októbra 1918 ra-
kúsko-uhorský minister za-
hraničných vecí Július Andráši 
oznámil nótou americkému 
prezidentovi, že Rakúsko-
-Uhorsko prijíma podmienky 
na uzavretie mieru a je ochotné 
rokovať o prímerí a o ukonče-
ní 1. svetovej vojny. Faktická 
kapitulácia Rakúsko-Uhorska 
viedla v Čechách k búrlivým 
demonštráciám a 28. októbra 
1918 vydal pražský Národný 
výbor vyhlásenie o vzniku sa-
mostatného česko-slovenského 
štátu a kodifikoval ho zákonom. 
Oba akty podpísal aj slovenský 
zástupca Vavro Šrobár. Celkom 
nezávisle od udalostí v Čechách 
sa 29. októbra 1918 začalo v bu-

100 rokov od prijatia Deklarácie slovenského národa
dove banky Tatra v Turčianskom 
svätom Martine schádzať vyše 
200 slovenských národných a 
politických činiteľov z celého 
Slovenska. Vzhľadom na infor-
mačné embargo o udalostiach v 
Čechách nevedeli. A 30.októbra 
1918 prijímajú Deklaráciu slo-
venského národa, označovanú 
aj ako Martinská deklarácia.  

Táto deklarácia Predstavuje 
jeden zo základných doku-
mentov zrodu česko-sloven-
ského štátu. Touto deklarácia 
Slováci oficiálne zrušili zväzok 
s Uhorskom, a to nezávisle na 
udalostiach v Prahe.S odkazom 
na predchádzajúcu maďari-
začnú politiku zhromaždenie 
odmietlo akékoľvek právomoci 

uhorskej vlády na Slovensku. Za 
jediný zvrchovaný orgán, ktorý 
bol oprávnený vystupovať v 
mene slovenského národa, bola 
prehlásená Slovenská národná 
rada. Slováci sa prihlásili k 

samourčovaciemu právu čes-
ko-slovenského národa, čím 
vyjadrili požiadavku vytvorenia 
spoločného štátu. Deklarácia po-
žadovala aj okamžité ukončenie 
1. svetovej vojny.
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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 na mesiac septem-
ber znela: Členovia Dobrovoľ-
ného hasičského zboru v Spišskej  
Belej si v roku 2018 pripomínajú 
významné jubileum založenia 
zboru. O koľké výročie ide?

Z ponúkaných odpovedí bola správ-
nou možnosť C – 140 rokov.

Výhercom súťaže za mesiac 
september sa stala Mária Štefa-
niaková. Gratulujeme!

Dobrovoľný hasičský spolok 
v Spišskej Belej vznikol v marci 
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.
Koncom augusta bola vyda-

ná nová farebná publikácia 140 
rokov Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Spišskej Belej. Túto 
publikáciu je možné si zakúpiť 
v Regionálnom turistickom 
informačnom centre v Spišskej 
Belej za cenu 8 EUR.

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 chro-
nologickom slede sa v nej dočíta-

te o pôsobení spolku v zrkadle 
140 rokov, ako aj o dobrovoľnej 
požiarnej ochrane ešte pred 
jeho založením. Plnofarebná 
80-stranová kniha ponúka pre-
hľad jednak o činnosti členov 
zboru – zásahoch, podujatiach, 
súťažiach a pod., no zároveň 
prináša aj užitočné informácie 
o hasičskej zbrojnici, oficiálnej 
hasičskej zástave, či materiál-
no-technickom zabezpečení 
zboru počas všetkých rokov 
svojho fungovania a mnoho 
iných zaujímavých informá-
cií. V knihe nájdete viac ako 
160 fotografií zobrazujúcich 
činorodú a najmä nezištnú 
činnosť členov DHZ. Jej zo-
stavovateľkou je PhDr. Ale-
xandra Olekšáková. Autorské 
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 Alexandra 
Olekšáková. Kniha bola vy-
daná vďaka finančnej podpore 
Mesta Spišská Belá.

Zahrajte si s nami aj vy v 
siedmom 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 hlavnú 
výhru v hodnote 300 €.

Pravidlá súťaže sú dostupné 
na www.spisskabela.sk

Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala 
v spolupráci s Mestom Spišská Belá zhotovila nové 
oplotenie areálu školy od Záhradnej ulice. Staré 
poškodenie pletivové oplotenie nahradilo nové 
– kovové pozinkované oplotenie. Materiál zaplatila 
škola, časť stavebných prác zrealizoval Mestský pod-
nik Spišská Belá s.r.o. a montáž plotových dielcov 
zrealizovali nezamestnaní občania pracujúci na men-
ších obecných službách, ktorí zároveň zrealizovali 
terénne úpravy okolia nového plota.

Nové oplotenie ZŠ J. M. Petzvala
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Dňa 11. 10. 2018  sme sa s klientmi nášho zariadenia ZOS vybrali 
na dlhšie plánovaný výlet do Rajeckej Lesnej, kde sme navštívili 
Slovenský Betlehem, monumentálne rezbarské dielo rezbára Jozefa 
Pekaru. Toto dielo je umiestnené v dome Božieho milosrdenstva a 
približuje dejiny slovenského národa, jeho bežného života. Jednot-
livé pracovné činnosti  vykonáva v pohybe 300 drevených postáv 
a celé dielo je dlhé 8,5 m, široké 2,5 m a 3 m vysoké. Krásne jesenné 
počasie nám umožnilo prechádzku aj v jeho okolí a blízkom kos-
tole, v Bazilike narodenia preblahoslavenej Panny Márie, kde sme 
chvíľu spočinuli v modlitbe.Z Rajeckej Lesnej sme sa vybrali ešte 
do neďalekej obce Čičmany, ktorá  je pamiatkovou rezerváciou, kde 
je zachovaná ľudová architektúra dreveníc. Plní dojmov, pozitívnej 
energie, zážitkov a krás z tohto prostredia, ako aj okolia prekrásnej 
scenérie jesene, sme sa vrátili domov unavení, ale pozitívne nala-
dení piesňami. Pospomínali sme si na mnohé zabudnuté piesne, pri 
ktorých sme si spevom v aute oživili pamäť.  Alena Konkoľová

ZOS na výlete v Rajeckej Lesnej

Vzhľadom na to, že zber bi-
oologicky rozložiteľného odpa-
du je v zmysle platnej legislatívy 
zabezpečovaný sezónne (v tzv. 
vegetačnom období), 

Mesto Spišská Belá týmto 
informuje obyvateľov mesta 
o tom, že zber bioodpadu bude 
prostredníctvom našej zberovej 
spoločnosti v tomto kalendár-
nom roku realizovaný už len 
v priebehu mesiaca november. 
Konkrétne ide o o dva zbe-
ry v termíne 5. a 19. novembra 
2018. Žiadame preto obyvateľov 
mesta, aby v mimovegetačnom 
období nevykladali pred svoje 
rodinné domy hnedé nádoby na 
zber bioodpadu, ani bioodpad 

vo vreciach. Mesto Spišská Belá 
odovzdalo obyvateľom mesta 
spolu už 474 ks (vo veľkosti 
120 l alebo 240 l) plastových 
nádob hnedej farby na zber 
bioodpadu. Všetky takéto ná-
doby boli kupované výhradne 
z vlastných zdrojov mesta. 
Zoznam záujemcov, ktorí sa 
chcú vyhnúť uskladňovaniu bi-
oodpadu v plastových vreciach 
a chcú vlastniť špeciálnu nádo-
bu určenú na zber bioodpadu, 
je vedený na mestskom úrade 
u Bc. Daniely Hudačekovej 
(tel.: 052/468 05 08, č. dverí 2 na 
prízemí). V kalendárnom roku 
2019 mesto opäť zakúpi hnedé 
nádoby na zber biologicky 

rozložiteľného odpadu, ktoré 
v zmysle poradia v zozname 
záujemcov následne odovzdá. 
Dovtedy žiadame o trpezlivosť 
a pochopenie.

Nádoby na bioodpad sú 
určené na odpad z domových 
záhrad (najmä pokosená tráva, 
kvety, štiepka, piliny, lístie, 
odpad z ovocia a zeleniny 
či burina). Neodporúčame 
umiestňovať do týchto nádob 
živočíšny odpad (najmä z hy-
gienických dôvodov). Dôsled-
ne žiadame obyvateľov, aby 
do nádob určených na zber 
bioodpadu nevyhadzovali iný 
odpad. Znehodnocuje sa tým 
celý obsah nádoby, ktorý potom 

nie je vhodné umiestniť v kom-
postárni. Hnedé nádoby na 
zber bioodpadu nie sú určené 
na zber tuhého komunálneho 
odpadu. V termíne vyprázd-
ňovania tuhého komunálneho 
odpadu nebude obsah hnedých 
nádob vyprázdňovaný.

Upozorňujeme, že zber 
bioodpadu do čiernych nádob 
určených na tuhý komunálny 
odpad zberová spoločnosť ne-
identifikuje ako bioodpad a ta-
kéto nádoby nebudú v termíne 
vývozu bioodpadu vyprázdňo-
vané. Nie sú na to určené.

O termíne spustenia zberu 
bioodpadu v roku 2019 budeme 
obyvateľov včas informovať.

Informácie k zberu bioodpadu

Mesto Spišská Belá na základe 
rozhodnutia poslancov mestské-
ho zastupiteľstva zakúpilo a v 
júni 2018 umiestnilo polopod-
zemné kontajnery (ako pilotný 
projekt) na sídlisku na Mierovej 
ulici. Odvtedy sa výrazne zlepšil 
poriadok, čistota a hygiena oko-
lo zberných miest. Manipulácia 
s kontajnerom pri vývoze je jed-
noduchá, čistá, hĺbka kontajnera 

znemožňuje opätovné vyberanie 
jeho obsahu, čo zamedzuje aj zne-
čisťovaniu okolia. Konštrukcia 
polopodzemných kontajnerov 
zároveň bráni prístupu zvierat 
a hmyzu. Zároveň sa znížili ná-
klady na zber odpadu, nakoľko 
sa znížila frekvencia odvozu z 
dôvodu väčšieho objemu týchto 
kontajnerov.

Snahou mesta je zlepšovať 

kvalitu života obyvateľov na 
rôznych úrovniach. Nové kon-
tajnery predstavujú moderné 
riešenie, vďaka ktorému sa nám 
darí výrazne pozdvihnúť úroveň 
čistoty a poriadku na sídlisku. 
Otvory polopodzemných kon-
tajnerov sú označené farebne, 
no nadzemná časť kontajnerov 
je označená aj popisom.

Preto nezabúdajme:

• do žltého kontajnera patria 
plasty,

• do modrého kontajnera 
patrí papier,

• do zeleného kontajnera 
patrí sklo,

• do červeného kontajnera 
patria kovy a nápojové obaly 
(tetrapaky).

Týmto chceme obyvateľov 
vyzvať k zlepšeniu kvality trie-
denia odpadov. Je veľmi dôležité 
vyhadzovať vytriedený odpad 
do kontajnera na to určeného. 
Zmiešaním vytriedeného odpa-
du s komunálnym sa znehodno-
cuje celý obsah nádoby. Zberová 
spoločnosť mesta zaevidovala 
množstvo komunálneho od-
padu vo farebných nádobách. 
Takto dochádza k mareniu sna-
hy a energie aj tých obyvateľov, 
ktorým triedenie odpadov nie 
je ľahostajné a venujú sa mu 
dôkladne.

Dôležitosť správneho triedenia odpadu
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V piatok 12. októbra 2018 sa 
v Spišskej Belej uskutočnil úžas-
ný a nezabudnuteľný hudobný 
koncert s názvom „Pocta českej 
opere“  pri príležitosti 100. vý-
ročia vzniku 1. Československej 
republiky. V priestoroch evanje-
lického kostola sa predstavil Li-
tomyšlský symfonický orchester 
pod taktovou excelentného di-
rigenta Dávida Lukáša spolu s 
dvoma zmiešanými speváckymi 
zbormi – OTAKAR z Vysokého 
Mýta a BENDL z Českej Třebo-
vej. Celý koncert svojim famóz-
nym výkonom zvýraznila jedna 
z najlepších slovenských sopra-
nistiek Eva Hornyaková.

V úvodnom slove primátora 
Spišskej Belej Štefana Bieľaka za-
zneli výroky dvoch najznámej-
ších osobností, ktoré sa spájajú 
so vznikom 1. ČSR: 

„Aký krásny deň, nejdeme 
niekam na túru?“ Takto určite 
začínala sobota 13. októbra 
v mnohých domácnostiach, 
nielen v Spišskej Belej. Beľania 
však mali o rozhodnutie kam ísť 
postarané. 

Mesto Spišská Belá i tento 
rok zorganizovalo Beliansky 
turistický pochod na chatu 
Plesnivec. Pre všetkých mi-
lovníkov prírody bola o 7.30 
hod. zabezpečená bezplatná 
autobusová doprava do Sa-
natória v Tatranskej Kotline, 

12. október 2018 bol v spo-
ločnosti Hengstler, s. r. o. Dňom 
pomoci komunite/Day of ca-
ring (2. ročník).

Spoločnosť Hengstler, s. r. o. 
sa usiluje prispievať k vy-
tvoreniu lepšieho miesta pre 
život, a to aj formou sociálnej 
zodpovednosti voči regiónom, 
v ktorých pôsobí.

Z celkového počtu 408 
zamestnancov tejto nemeckej 
výrobnej firmy pôsobiacej v Kež-
marku, sa 304 od skorého rána 
zapojilo do 18 rôznych aktivít na 
pomoc regiónu. Piatok 12.10.2018 
bol pre nich deň pomoci podtat-
ranskému prostrediu, v ktorom 
žijú a pracujú. Zamestnanci 
mohli prísť s návrhom vlastnej 
formy pomoci.

Koncert k 100. výročiu vzniku 1. Československej republiky
„Pravde veriť, pravdu žiť, 

pravdu brániť“ 
(Milan Rastislav Štefánik)    

„Človek, mysli trochu na iných. 
Nemysli si, že si dôležitý len ty. Na 
každom záleží práve tak, ako na 
tebe.“  

(Tomáš Garrigue Masaryk)
„Dnes večer budeme spomí-

nať na udalosti spred 100 rokov, 
a možno budeme hodnotiť roz-
hodnutie politikov z roku 1992. 
Mohli nás politici formálne 
rozdeliť, ale nerozdelili nás 
v našich srdciach, mysliach, či 
dušiach.  Oba národy spája ur-
čitá „chémia“ a príkladom toho 
je aj spolupráca Vysokého Mýta 
a Spišskej Belej: v roku 2016  sa 
prvýkrát stretli, v roku 2017 už 
podpísali partnerskú zmluvu 
o spolupráci a v roku 2018 
spoločne oslavujú 100. výročie 

vzniku 1. republiky.“ uviedol 
Štefan Bieľak.

Na koncerte sa zúčastnila aj 
delegácia z českého partnerské-
ho mesta Vysoké Mýto vedená 
starostom Františkom  Jiráskym 
a tiež delegácia z českého mesta 
Litomyšl vedený starostom Ra-
domilom Kašparom (Litomyšl je 
partnerským mestom Levoče). 
Uvedený koncert sa uskutočnil 
aj vďaka podpore oboch uvede-
ných českých miest, ako aj mesta 
Levoča a Spišská Belá. Koncert 
finančne podporili aj predseda 
Prešovského  samosprávneho 
kraja Milan Majerský a hejtman 
Pardubického kraja Martin Ne-
tolický (oba kraje sú partnerský-
mi krajmi od roku 2002).

Počas koncertu zazneli 
známe i menej známe skladby 
od známych českých autorov: 

Antonína Dvořáka, Bedřicha 
Smetanu, Leoša Janáčka a ďal-
ších. Famózny výkon orchestra 
doplnil skvelý výkon oboch spe-
váckych zborov a vrcholom ve-
čera bolo absolutórium v podaní 
sopranistky Evy Hornyakovej.

Na záver koncertu si všetci 
účinkujúci vypočuli od rovna-
ko výborného publika zaslúžený 
niekoľko minútový opakovaný 
potlesk. Spišská Belá tak za-
žila skvelý a neopakovateľný 
hudobný večer a na viac pod-
porený myšlienkou oslavy 100. 
výročia vzniku 1. ČSR.  Rovnaký 
koncert sa uskutočnil na druhý 
deň v evanjelickom kostole v Le-
voči.  Našim priateľom z Čiech 
za ich prístup, hudobný výkon 
i nasadenie, ako aj absolvovanie 
náročnej cesty na Slovensko vy-
jadrujeme veľké ĎAKUJEME.

Beliansky turistický pochod
kde sa do prezenčnej listiny 
zapísalo až 89 účastníkov.
Pochod sa začal pietnou spo-
mienkou pri pamätníkoch, 
venovaných Augustínovi 
Kaltsteinovi a Adolfovi Gabrie-
lovi, v parku pred sanatóriom. 
Po krátkom príhovore primá-
tor Spišskej Belej pán Štefan 
Bieľak, spolu so starostom 
nášho českého partnerského 
mesta Vysoké Mýto, pánom 
Františkom Jiraským položili 
veniec a zapálili sviece, čím 
si uctili pamiatku všetkých 

obetí Vysokých Tatier.
Cestu na Plesnivec účastní-
kom spríjemňoval aj RNDr. 
Stanislav Pavlarčík, člen Jasky-
niarskej skupiny Spišská Belá, 
svojim výkladom o prírodných 
krásach a zaujímavostiach Be-
lianskych Tatier. Okrem zdra-
viu prospešnej prechádzky po 
čerstvom tatranskom vzduchu, 
bola pre mnohých motiváciou 
aj výborná „cesnačka“, ktorú 
spolu s inými pochúťkami s lás-
kou pripravuje pani Anna Ma-
tavová na chate Plesnivec. Po-

niektorým sa zdalo, že jej vôňu 
cítili už v Tatranskej Kotline.
Po skvelom občerstvení a od-
dychu sa začal zostup späť do 
Tatranskej Kotliny. A keďže aj 
cesta dolu dá niekedy zabrať, v 
sanatóriu bol už pre všetkých 
nachystaný výborný guláš. 

Domov sa všetci pobrali v 
dobrej nálade a príjemne una-
vení krásnou prechádzkou. Ak 
ste tak ešte neurobili, pridajte 
sa k pochodu na budúci rok 
so svojou rodinou a známymi, 
určite nebudete ľutovať.

Zamestnanci spoločnosti Hengstler, s. r. o. čistili prostredie 
v Spišskej Belej

V Spišskej Belej zamestnan-
ci spoločnosti Hengstler, s. r. 
o. čistili okolie rybníka a cyk-
listického chodníka. Okrem 
zozbierania odpadu pokosili 
aj trávnik. Toto prostredie 
vnímajú ako ideálne miesto 
pre oddych (aj aktívny), ktoré 
v podtatranskom regióne má 
svoje dôležité miesto. Okrem 
toho prebehlo aj čistenie okolia 
rieky Poprad, a to od mosta do 
Krížovej Vsi až po železničný 
most v Strážkach. Jedna zo 
skupín podstúpila aj náročnej-
šiu prechádzku, keď jej členovia 
vystúpili až na turistickú chatu 
Plesnivec. Potešujúce je, že túto 
turistickú trasu nelemovalo 
veľké množstvo odpadkov. 
Pomoc bola poskytnutá aj Det-

skému domovu v Spišskej Belej. 
V spolupráci so zamestnancami 
Detského domova Spišská Belá 
so sídlom na Továrenskej ulici 
bolo z ich rozľahlej záhrady 
pohrabané lístie a realizovali 
sa aj ďalšie jesenné práce, ako 
čistenie skaliek a úprava okolia 
záhradných chodníčkov.

Z ďalších aktivít Dňa pomoci 
komunite/Day of caring spoloč-
nosti Hengstler, s. r. o. v pro-
spech regiónu treba spomenúť: 
maľovanie oplotenia na verej-
ných priestranstvách v Kež-
marku – lokality: Nový cintorín, 
Kamenná baňa, lávka pre peších 
cez rieku Poprad na Sihoti; po-
moc Dennému detskému sana-
tóriu v Kežmarku, Materskej 
škole v Matejovciach, Krízo-

vému centru Dorka, psiemu 
útulku v Kežmarku; darovanie 
krvi na NTS v Poprade; čistenie 
okolia potokov v Tatranskej 
Lomnici; čistenie prírody v Pie-
ninskom národnom parku a v 
Národnom parku Slovenský Raj; 
úprava cyklistického chodníka 
v Starej Ľubovni; značkovanie 
turistických trás vo Vyšných 
Ružbachoch a údržba okolia 
požiarnej zbrojnice v Spišských 
Vlachoch.

A ako vnímali tento deň sa-
motní zamestnanci spoločnosti 
Hengstler, s. r. o.? Pozitívne! 
Podporili tímového ducha a 
poskytli podporu tým, ktorí to 
potrebujú.

Spoločnosti Hengstler, s. r. o. 
patrí úprimné poďakovanie.
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Jesenný čas je už tradične 
spojený s výstavou ovocia a ze-
leniny, čo bola jedna z aktivít 
tohto projektu. Na hodinách 
pracovného vyučovania, v envi-
ronmentálnom komplexe našej 
školy sa žiaci aktívne podieľali 
na pestovaní ovocia a zeleniny 
a to už od prípravy pôdy, cez 
siatie a sadenie, pletie záhonov, 
polievanie až po finálny zber 
plodín.  

Výstavou sme ukončili projekt 
Záhrada, ktorá učí II., ktorý bol 
súčasťou projektu Školská výsta-
va ovocia a zeleniny organizova-
ného mestom Spišská Belá.

Cieľom projektu bolo vytvoriť 
v škole také prostredie, v ktorom 
sa každé dieťa cíti bezpečne, dob-
re, sebaisto a do ktorého chodí 
s radosťou, ako posunúť hranice 
toho, čo môžu žiaci so zdravot-
ným znevýhodnením dokázať 

Záhrada, ktorá učí II.

Bezplatné právne poradenstvo 
pre obyvateľov mesta Spišská Belá

Oznamujeme občanom, že od utorka 23. októbra, budú mať opäť možnosť využívať 
bezplatné základné právne poradenstvo, ktoré bude poskytovať pani advokátka

Mgr. Ing. Zuzana Kovalčíková, 
každý nepárny utorok v mesiaci, 

v čase od 8.30 do 11.00 hod., v zasadacej miestnosti 
mestského úradu (v budove kina, na prízemí). 

Táto služba je bezplatná pre každého obyvateľa nášho mesta.

Dňa 26. októbra 2018 sa 
v priestoroch kaštieľa Strážky 
uskutočnilo oficiálne predstave-
nie novej knihy o Spišskej Belej. 
Jej zostavovateľom a vydavate-
ľom je Jaroslav Šleboda (Vyda-
vateľstvo JADRO Kežmarok).  
Kniha obsahuje veľké množstvo 
fotografií zo Spišskej Belej, Strá-
žok a okolia, ktorých autormi 
sú profesionálni i amatérski 
fotografi, ale i samotní obyva-
telia Spišskej Belej. Niektoré 
z fotografií v tejto knihe vznikli 
v rámci Plenéra fotografov ko-
naného už niekoľko rokov pod 
názvom „Petzvalova fotografia“, 
ale aj v rámci fotografickej súťaže 
„Spišská Belá v 4 ročných obdo-
biach“, ktorú v jeseni minulého 
roka vyhlásilo Mesto Spišská 
Belá. A práve včera boli autori 
najlepších fotografií (doručených 
do tejto súťaže), ocenení primá-
torom mesta Štefanom Bieľakom 
a členmi hodnotiacej poroty 

sa dotykom rúk dostala do sŕdc 
všetkých, ktorí ju budú listo-
vať, Štefan Bieľak pokropením 
Spišskou borovičkou, ktorá sa 
niekedy vyrábala v Spišskej 
Belej a Grzegorz Niezgoda po-
sypaním nastrihanými kúskami 
filmového negatívu z Múzea 
J. M. Petzvala.

Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa podieľali na zostavení 
tejto knihy, okrem zostavovate-
ľa Jaroslava  Šlebodu, všetkým 
fotografom, partnerom z poľ-
ského mesta Szczawnica, ale aj 
zamestnancom mesta, osobitne 
Katke Hradickej a Evke Ďurišo-
vej, ktoré zabezpečujú realizáciu 
uvedeného mikroprojetku.

Z dôvodu, že vydanie 
tejto knihy bolo financované 
z prostriedkov EÚ, kniha sa 
nesmie  predávať a slúži na re-
prezentatívne účely mesta. Ale 
k obyvateľom Spišskej Belej sa 
táto kniha dostane, nakoľko kaž-
dá spišskobelianska domácnosť 
si môže túto knihu vyzdvihnúť 
v turistickom informačnom cen-
tre. Prajeme príjemné listovanie v 
tejto zaujímavej knihe a možno sa 
poniektorí v nej nájdete.

Inaugurácia novej knihy o Spišskej Belej

Vladom Hurajtom a Nikolou 
Podolinskou.

Nová kniha má formát A4, 
je plnofarebná, má 256 strán 
a vyšla v náklade 2 500 kusov. 
Kniha bola vydaná vďaka spo-
lupráci s poľským partnerským 
mestom Szczawnica a to v rámci 
spoločného slovensko-poľského 
mikroprojektu pod názvom 

Szczawnica a Spišská Belá – vče-
ra i dnes, ktorý je financovaný 
Európskou úniou  z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a zo 
štátneho rozpočtu SR v rámci 
Programu Interreg V-A Poľsko 
– Slovensko 2014 - 2020. Inaugu-
rácie novej knihy sa zúčastnili 
aj zástupcovia poľského mesta 
Szczawnica na čele s burzmis-
trom Grzegorzom Niezgodom. 
A práve primátori oboch miest 
a zostavovateľ knihy spoločne 
uviedli „novú knihu do života“ 
a to hneď troma spôsobmi: Jaro 
Šleboda pohladením knihy, aby 

vďaka inovatívnym metódam, 
materiálnemu vybaveniu, či 
širokým záberom rôznych akti-
vít. V dňoch 20. – 21. septembra 
2018 sa uskutočnila v interiéri 
školy výstava zeleniny a ovocia, 
ktoré žiaci dopestovali spolu 
s učiteľmi. Vybrané exponáty 
ovocia a zeleniny boli označené 
druhom a odrodou. Výstava 
bola prenesená do zasadačky 
AT Tatry v Spišskej Belej, kde sa 
v rámci Spišského zemiakarské-
ho jarmoku (22. septembra 2018) 
uskutočnila Okresná výstava 
ovocia a zeleniny. Výpestky ex-
ponátov ovocia a zeleniny boli 
po ukončení výstavy darované 
klubu dôchodcov, osamelým 
dôchodcom a nemenovaným 
sociálne slabším rodinám. 

Mgr. Edita Modlová, 
PaedDr. Ivana Urbaňáková

ŠZŠ, Zimná 21, Sp. Belá
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Základná škola M. R. Štefá-
nika sa už po piatykrát zapojila 
do projektu „Hovorme o jedle“, 
ktorý každý rok vyhlasuje 
organizačný tím Slovenskej 
poľnohospodárskej a potra-
vinárskej komory a Centrum 
rozvoja znalostí o potravinách 
n.o. Záštitu nad projektom 
prevzali Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR 
a Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.  

Hlavným cieľom aktivity 
„Hovorme o jedle“ je vyvolá-
vať a podporovať spoluprácu 
a aktívnu účasť detí a mládeže 
pri budovaní spôsobilosti 
k vhodnému výberu potravín 
a vhodného životného štýlu, 
schopnosti prevziať zodpoved-
nosť za svoje zdravie, povedo-
mia o význame potravín pri 
podpore regionálneho rozvoja, 
zamestnanosti a ochrane život-
ného prostredia. 

Na našej škole sme jednotli-
vé aktivity realizovali v rámci 
vyhlásených denných tém so 
zameraním na potraviny a vý-
živu.  Úlohou žiakov a učiteľov 
bolo vymyslieť a zrealizovať 
rôzne aktivity, do ktorých za-
pojili žiakov celej školy a deti 
z materskej školy.

V škole bolo rušno a veselo 
a každý deň rozvoniavalo  iné 
jedlo. V pondelok -  „Chlieb, 
pečivo, obilniny, cestoviny, ze-
miaky“. Pekárenské výrobky si 
žiaci skúšali vyrobiť sami, varili 
ovsenú kašu a robili pokusy so 
škrobom. Hovorili o tom, ako 
funguje jedlo v tele, pracovali 
s tráviacou sústavou a otesto-
vali sa formou interaktívnej 
prezentácie. 

Utorková téma „Zeleni-
na, ovocie, orechy z našich sa-
dov“ bola zaujímavá aj tým, že 
žiaci si mohli pozbierať úrodu na 
školskej záhrade a porozprávať 
o pestovaní a starostlivosti 
o ovocie a zeleninu. Všetci sa 
mohli kochať výstavou vypes-
tovaných plodov. Šikovné diev-
čatá pripravili chutné ovocné 
a zeleninové šaláty a šťavy. Pod 
mikroskopom pozorovali bunky 
cibule a zaujímavý bol aj pokus 
s vedením vody a živín do listu. 
Súčasťou dennej témy bolo aj 
rozprávanie a prezentácia o tom, 
odkiaľ jedlo pochádza. Žiaci pr-
vého stupňa si pripravili aktivity 
k „Svetovému dňu jablka“. 

S veľkou chuťou sme opäť hovorili o jedle

Streda sa niesla v znamení 
„Mlieko a mliečne výrobky od 
slovenských kravičiek“. Žiaci 
pripravili chutnú krupicovú 
kašu, bryndzovú a syrovú ná-
tierku. Farebné pokusy s mlie-
kom boli veľmi pútavé. Žiakov 
zaujalo aj pozorovanie plesne 
zo syra Niva a Camembert pod 
mikroskopom.  Po pestrých 
aktivitách nasledovala disku-
sia o potravinách a životnom 
prostredí. Formou prezentácie 
sa žiaci zhovárali o kupovaní 
potravín, o obaloch a ich sepa-
rovaní a vplývaní na životné 
prostredie, o kompostovaní 
biologického odpadu na škol-
skej záhrade a čo sa deje s jed-
lom, ktoré nezjeme v školskej 
jedálni. 

Dennou témou štvrtka bolo 
„Mäso, hydina, ryby, vajcia 
a strukoviny“. Hlavnými ak-
tivitami bola výroba nátierok 
zo šunky, vajec a rýb, spozná-
vanie rôznych druhov mäsa, 
pokusy s vajíčkom - osmóza, 
plazmolýza, plazmoptýza, 
spoznávanie a triedenie stru-
kovín. Diskutovalo sa o bez-

pečnom skladovaní a varení 
potravín a pôsobení plesní a 
baktérii. Žiaci si pripravili aj 
prednášku o výživovej hodnote 
rýb. Po zaujímavých aktivitách 
a informáciách z prednášok 
nasledoval vedomostný test, 
ktorý po vyhodnotení ukázal, 
že vedomosti nadobudnuté 
takouto formou vzdelávania sú 
naozaj trvácne. 

„Cukry, tuky, soľ“ – posledná 
téma týždňa, ktorej cieľom bolo 
poukázať na dôležitosť a množ-
stvo konzumovania týchto 
potravín. Školou sa niesla vôňa 
sladkých palaciniek, ktoré boli 
plnené čokoládou, džemom, 
tvarohom a zdobené šľahačkou. 
Diskutovalo sa o konzumácii 
takýchto kalorických jedál. Dô-
ležité je striedme stravovanie 
a rovnomerný príjem a výdaj 
kalórií, teda,  jesť a hýbať sa.  
Sladké aktivity boli ukončené 
športom a tancom na školskom 
dvore.  

Pre našich najmenších po-
zvaných hostí „deti z materskej 
školy“ si naši žiaci pripravili 
ochutnávku jedál, pozorovanie 

pod mikroskopom, farebné 
pokusy s mliekom, skladanie 
obrázkov, pexeso, kreslenie a 
maľovanie, hra na Popolušku, 
pohybové hry, interaktívne hry 
o triedení a spoznávaní potra-
vín. Veríme, že sme škôlkarov 
zaujali a niečo naučili. 

Súčasťou týždňa „Hovorme 
o jedle“ bola aj súťaž o najchut-
nejší pokrm, ktorá sa konala 
v školskej jedálni. O túto súťaž 
je už piaty rok veľký záujem. 
Žiaci s chuťou pripravujú rôz-
ne pokrmy. Využívajú svoju 
nápaditosť, kreativitu a estetické 
cítenie. Všetky pokrmy nielenže 
chutili, ale ja vyzerali veľmi pek-
ne. Po ochutnávke žiaci, rodičia 
a učitelia hodnotili najlepšie 
jedlá. Po vyhodnotení budú tí 
najlepší a najšikovnejší ocenení 
vecnými cenami. 

V rámci tohto týždňa sme 
sa zapojili aj do výtvarnej a fo-
tografickej súťaže, kde žiaci 
prezentovali svoju umeleckú 
tvorivosť a talent.  

Na nákup tovaru a cien sme 
využili financie z grantovej 
výzvy Tesco „Vy rozhodujete, 
my pomáhame“ , do ktorej sme 
sa zapojili v minulom školskom 
roku a hlasovaním zákazníkov 
supermarketu Tesco, sme zís-
kali 300 eur.  

Veľká vďaka patrí pani uči-
teľke Brinckovej za prípravu 
a organizáciu celého týždňa.  
Ďakujeme aj všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom pripra-
vili a obohatili tento týždeň. Za 
sponzorský dar ďakujeme firme 
Marko Tatry, ktorá prispela ne-
dostupným ovocím a zeleninou 
v našej školskej záhrade. 

Mgr. Silvia Belončáková
ZŠ M. R. Štefánika

Výrok známeho nemeckého 
filozofa hovorí: „Kto hovorí cu-
dzím jazykom len trochu, má z 
neho väčšiu radosť než ten, kto 
ho ovláda dobre.“

Z iniciatívy Rady Európy 
v Štrasburgu sa od roku 2001 
Európsky deň jazykov oslavuje 
každý rok 26. septembra. Jeho 
cieľom je podnietiť 800 milió-
nov Európanov zo 47 členských 
štátov Rady Európy, aby sa bez 
ohľadu na vek, v školách aj mimo 
nich, učili viac jazykov. Európ-
ska únia disponuje skutočným 

Oslávili sme Európsky deň jazykov
jazykovým bohatstvom, používa 
sa v nej 24 úradných jazykov a 
viac ako 60 regionálnych alebo 
menšinových jazykov.

Tento deň si školy v člen-
ských krajinách pripomínajú 
každoročne prostredníctvom 
rôznych aktivít – súťaží, kvízov, 
besied, ktoré súvisia s cudzími 
jazykmi. My sme si tento deň 
pripomenuli v našej škole 
kvízom o Európskej únii a pre-
zentáciami o rôznych krajinách 
Európy. Keďže tento rok sa deň 
jazykov konal v Roku európske-

ho kultúrneho dedičstva, celý 
kvíz a aj prezentácie sa niesli 
v tomto duchu. V súboji tried 
najlepšie obstáli triedy VII.B, 
VIII.A a IX.A. 

Všetkým žiakom ĎAKU-
JEME za vytvorenie príjemnej 
a podnetnej atmosféry, ktorá 
upriamila pozornosť celej na-
šej školy na dôležitosť výučby 
jazykov.

Mgr. K. Čížiková, 
Mgr. Z. Ganzarčíková, 

Mgr. S. Belončáková
ZŠ M. R. Štefánika
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Občianske združenie Runners’n Roses v spolupráci s Mestom 
Spišská Belá zorganizovali 2. ročník bežeckej súťaže Goral run 
2018.  V sobotu 20. októbra 2018 sa tohto bežeckého podujatia zú-
častnilo presne 405 bežcov všetkých vekových kategórii z rôznych 
kútov Slovenska. Súťažilo sa v Goralskom polmaratóne (21 km), 
Goralskej desiatke (10 km), Minimaratóne (4,2 km) a Nordicwalking. 
Samotná účasť veľkého počtu pretekárov, ako aj samotné preteky 
potvrdili, že tieto bežecké preteky majú mať svoje miesto v kalen-
dári podujatí mesta aj v budúcnosti, nakoľko beh sa v poslednej 
dobe teší veľkej popularite. Návštevníci tohto podujatia si mohli 
zasúťažiť aj v netradičnej súťaži – V hode goralským klobúkom 
do diaľky. Do súťaže sa zapojilo celkom 44 účastníkov, z toho 24 
žien. Tohto ročný hod goralským klobúkom bol výnimočný tým, 
že sme sa pokúšali o slovenský rekord, čo sa aj podarilo. Držiteľom 
slovenského rekordu, ktorý bol oficiálne zapísaný, sa stal Jaroslav 
Kornay z Kežmarku výkonom 11,15 m.

Toto bežecké podujatie ponúklo návštevníkom rovnako aj zaují-
mavý program. Na ľudovú nôtu nám zahrala skupina Dana Damera 
a tanečné vystúpenie predviedla hip – hopová skupina Fearlesscrew, 
ktorá patrí medzi najlepšie tanečné skupiny na Slovensku.

VÝSLEDKY HLAVNÝCH KATEGÓRII
Goralský polmaratón

Muži: absolútne poradie
1. miesto WYDRA Jan,  01:15:17,13
2. miesto HANEČÁK Marcel,  01:18:36,29
3. miesto GEMZA Tomáš,  01:18:40,20
Ženy: absolútne poradie
1. miesto ONDRIJOVÁ Erika,  01:32:23,90
2. miesto BOŽOVÁ Danica,  01:43:00,13
3. miesto URBANOVÁ Iveta,  01:43:20,61

Goralská desiatka (10 km)
Muži: absolútne poradie
1. miesto DUBAŠÁK Jozef,  34:07,13
2. miesto KYTA Piotr,  34:09,05
3. miesto JAKUBKOVIČ Dominik,  37:36,16
Ženy: absolútne poradie
1.  miesto MIHOKOVÁ Timea,  38:13,19
2.  miesto ČUBAŇOVÁ Lucia,  40:25,74
3.  miesto FIGLAROVA Vladimíra,  44:12,83

Nordicwalking
Muži: absolútne poradie
1. miesto LAPŠANSKÝ Viktor,  01:06:02,46
2. miesto GREGUŠ Dušan,  01:08:25,12
3. miesto BALLEK Vladimir,  01:08:46,75
Ženy: absolútne poradie
1. miesto NOVOTNÁ Mária,  01:12:35,34
2. miesto KOVÁROVÁ Jana,  01:13:07,69
3. miesto DŽURŇÁKOVÁ Marcela,  01:13:17,71

Goralský minimaratón (4,2 km)
Muži: absolútne poradie
1. miesto GOLIAŠ Peter,  15:47,39
2. miesto JURČO Miroslav,  16:12,01
3. miesto STANEK František,  16:36,91
Ženy: absolútne poradie
1. miesto JORDOVÁ Timea,  18:13,60
2. miesto KOLIBÁROVÁ Martina,  19:23,26
3. miesto HODALOVÁ Lýdia,  19:35,21
 VÝSLEDKY VŠETKÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRII

Goralský polmaratón
Muži: kategória M20 – M20
1. miesto HANEČÁK Marcel,  01:18:36,29

2. miesto GEMZA Tomáš,  01:18:40,20
3. miesto BACHRATÝ Štefan,  01:18:40,34
Muži: kategória M40 – M40
4. miesto WYDRA Jan,  01:15:17,13
5. miesto VARGA Jozef,  01:22:29,98
6. miesto STEINER Valter,  01:26:18,23
Muži kategória M50 – M50
1. miesto HUDÁK Anton,  01:23:02,20
2. miesto DLUGOSZ Franciszek,  01:25:37,81
3. miesto ŽUGEC Ján,  01:31:47,45
Muži: kategória M60 – M60
1. miesto MIHOK Imrich,  01:49:44,10
2. miesto PALKO Milan,  01:52:37,90
3. miesto KACVINSKÝ Peter,  01:53:11,46
Muži: kategória M70 – M70
1. miesto GROMAN Damián,  01:47:49,90
2. miesto MARTON Milan,  01:55:26,70
Ženy: kategória F20 – F20
1. miesto URBANOVÁ Iveta,  01:43:20,61
2. miesto NEMETHOVA Dana,  01:44:27,81
3. miesto JACISKOVA Martina,  01:52:00,60
Ženy: kategória F40 – F40
1. miesto ONDRIJOVÁ Erika,  01:32:23,90
2. miesto ŠTOSELOVA Michaela,  01:47:01,17
3. miesto FALTIČKOVÁ Danka,  01:47:32,16
Ženy: kategória F50 – F50
1. miesto BOŽOVÁ Danica,  01:43:00,13
2. miesto SEMANOVA Zlatka,  01:51:51,73
3. miesto BERNÍKOVÁ Eva,  01:53:21,10

Goralská desiatka
Muži: kategória M20 – M20
1. miesto KYTA Piotr,  34:09,05
2. miesto JAKUBKOVIČ Dominik,  37:36,16
3. miesto DLUGOŠ Maroš,  39:32,88
Muži: kategória M40 – M40
1. miesto DUBAŠÁK Jozef,  34:07,13
2. miesto BEKEŠ Martin,  40:10,86
3. miesto BACHLEDA Vladimír,  40:58,14
Muži: kategória M50 – M50
1. miesto KOBAJLO Rychard,  39:24,61
2. miesto AMBRÓZ Jozef,  42:46,55
3. miesto MADAJ Ľubomír,  47:00,91
Muži: kategória M60 – M60
1. miesto LYZNICKY Zygmund,  44:46,73
2. miesto POLOVKA František,  47:51,13
3. miesto BEDNÁR František,  50:03,74
Muži: kategória MJ – MJ
1. miesto OLEJNÍK Oliver,  39:00,14
2. miesto SCHUTZ Lukas Marco,  41:54,08
3. miesto WIKARSKI Milan,  42:28,70
Ženy: kategória F20 – F20
1. miesto MIHOKOVÁ Timea,  38:13,19
2. miesto ČUBAŇOVÁ Lucia,  40:25,74
3. miesto FIGLAROVA Vladimíra,  44:12,83
Ženy: kategória F40 – F40
1. miesto KROMKOVÁ Monika,  45:38,79
2. miesto ZEKUCIOVÁ Elena,  49:43,46
3. miesto LÁZNIČKOVÁ Marianna,  52:12,86
Ženy: kategória F50 – F50
1. miesto VASTUŠKOVÁ Iveta,  47:37,74
2. miesto POPRACOVÁ Drahomíra,  50:12,69
3. miesto POMORSKÁ Zuzana,  56:47,18
Ženy: kategória FJ – FJ
1. miesto DŽADOŇOVÁ Lenka,  48:05,85

Druhý ročník GORAL RUN sa vydaril

(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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V dňoch 5. – 7. 10. 2018 sa uskutočnil v Spišskej Belej 32. ročník 
medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže “O putovný pohár 
Slavomila Rusiňáka”, ktorý usporiadal Automotoklub Spišská Belá 
v spolupráci s Mestom Spišská Belá. Súťaže sa zúčastnili posádky z 
5 krajín – z Čiech, Maďarska, Rumunska, Poľska a Slovenska.

Pohár Slavomila Rusiňáka získala posádka zo Slovenska Roman 
Magdolenst a Roman Magdolen ml. , pred posádkou z ČR – Zdeněk 
Drobík a Dagmar Dorbíková a tretia skončila posádka z Poľska 
Krzewski Maciej a Krzewski Mateusz.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí podporili toto podujatie – spon-
zorom, ale rovnako všetkým členom Automotoklubu Spišská Belá 
na čele s Petrom Rusiňákom a ich priaznivcom (dobrovoľníkom) za 
organizácii týchto pretekov.

Viac informácii a kompletné výsledky na www.amkspisskabela.sk

Dňa 12.10.2018 sa v Spišskej Belej v areáli Bike parku 
s pumptrackovou dráhou pri Belianskom  rybníku  uskutočnilo 
športové podujatie „DEŇ NA KOLESÁCH“. Amatérske preteky na 
pumptrackovej dráhe o získanie titulu „Šampión v pumpovaní“ sa 
uskutočnili v rámci mikroprojektu: „Podpora rozvoja cykloturistiky 
v meste Spišská Belá“, číslo mikroprojektu: INT/ET/PO/1/II/A/0121 
financovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko 
–Slovensko INTERREG V-A 2014-2020. V rámci tohto projektu 
sa vybudoval aj uvedený bike park.  Vedúcim partnerom tohto 
projektu je Mesto Spišská Belá (partnerom projektu je naše poľské 
partnerské mesto Szczawnica).

Uvedené preteky otvoril Štefan Bieľak, primátor mesta spolu 
s jeho zástupcom Jozefom Kunom a bikerom Martinom Siskom, 
ktorý bol pri zrode myšlienky vybudovania bike parku v našom 
meste.  Pred začatím samotných pretekov práve Martin Siska vy-
svetlil a predviedol všetkým súťažiacim správnu techniku jazdy na 
pumptrackovej dráhe a ukázal súťažnú trať.

Účastníkmi pretekov boli žiaci oboch základných škôl v našom 
meste a poďakovanie patrí Základnej škole M.R. Štefánika a Základ-
nej škole J.M. Petzvala za to, že umožnili žiakom účasť na týchto 
pretekoch a zároveň ich pedagógom za pomoc pri organizácii 
týchto pretekov.

Pretekov o získanie titulu „Šampióna v pumpovaní“ sa zúčastni-
lo 87 pretekárov, ktorí súťažili v 3. kategóriách: 4.-5. ročník (chlapci, 
dievčatá), 6.-7.ročník (chlapci, dievčatá) a 8.-.9.ročník (chlapci, diev-
čatá).  Všetci pretekári boli obdarovaní malým darčekom (tričko, 
fľaša na vodu, blikajúce svetielko, reflexný pásik) ako aj diplomom 
za účasť. Trom najlepším v jednotlivých kategóriách boli odovzda-
né športové poháre. Titul „Šampióna v pumpovaní“ za hlasného 
povzbudzovania ostatných pretekárov získali:

Kategória 4. - 5.ročník (dievčatá):
1. Chiara Štefaniaková
2. Layla Mária Senderáková
3. Tatiana Dziaková
Kategória 4. - 5. ročník (chlapci)
1. Timotej Sedlák
2. Hugo Lorenčík
3. Boris Richter
Kategória 6. - 7.ročník (dievčatá)
1. Tamara Ribovičová
2. Salome Šolcová
3. Laura Bachledová
Kategória 6. - 7.ročník (chlapci)
1. Gregor Krempaský
2. Martin Gallik
3. Daniel Eliáš
Kategória 8. - 9. ročník (dievčatá)
1. Vivien Jezerčáková
2. Diana Galliková
3. Miriam Torbíková
Kategória 8. - 9. ročník (chlapci)
1. Samuel Šimkulák
2. Erik Gallschneider
3. Radovan Pješčák
Po úspešných pretekoch všetci zúčastnení ochutnali výborný 

guľáš. Poďakovanie patrí vedeniu oboch základných škôl a ich 
pedagógom za pomoc pri organizácii pretekov, rovnako všetkým 
pretekárom ako aj zamestnancom mesta, ktorí pripravili tieto 
preteky.

2. miesto RINDOŠOVÁ Anna,  49:28,47
3. miesto TROŠOKOVÁ Kristína,  53:39,98

Nordicwalking
Muži: kategória MNF
1. miesto LAPŠANSKÝ Viktor,  01:06:02,46
2. miesto GREGUŠ Dušan,  01:08:25,12
3. miesto BALLEK Vladimir,  01:08:46,75
Ženy: kategória NWF
1. miesto NOVOTNÁ Maria,  01:12:35,34
2. miesto KOVÁROVÁ Jana,  01:13:07,69
3. miesto DŽURŇÁKOVÁ Marcela,  01:13:17,71

Goralský minimaratón
Muži: kategória MMM – muži mini
1. miesto GOLIAŠ Peter,  15:47,39
2. miesto JURČO Miroslav,  16:12,01
3. miesto STANEK František,  16:36,91
Muži: kategória MDMM – chlapci
1. miesto KRIVONAK Kamil,  20:34,65
2. miesto ŠAGÚL Patrik,  21:33,46
3. miesto MIŠKOVSKÝ Marcel,  25:06,89
Ženy: kategória FMM – ženy mini
1. miesto KOLIBÁROVÁ Martina,  19:23,26
2. miesto HODALOVÁ Lýdia,  19:35,21
3. miesto PAPANOVA Petra,  20:37,76
Ženy: kategória FJMM – juniorky mini
1. miesto JORDOVÁ Timea,  18:13,60
2. miesto LORINCOVA Ľudmila,  22:48,82
3. miesto BAČOVÁ Jana,  29:56,99
Ženy: kategória FDMM – dievčatá
1. miesto SZEKELYOVÁ Ivanka,  25:15,45
2. miesto HRICOVÁ Kristína,  27:40,87
3. miesto BOHUŇČÁKOVÁ Timka,  33:48,25
Za organizáciu celého podujatie patrí poďakovanie všetkým 

– zamestnancom mesta, dobrovoľníkom i rodine Hrivkovcov. 
Ďakujeme aj všetkým partnerom podujatia, ktorí zabezpečili pre 
bežcov i návštevníkov príjemné zázemie a možnosti ochutnávok 
slovenských tradičných jedál a zabíjačkových špecialít, vitamíno-
vých doplnkov a teplých nápojov.

Viac fotografií z podujatia a kompletné výsledky nájdete na: www.go-
ralrun.sk a https://pretekaj.sk/sk/vysledky/goralrun2018/453

Druhý ročník GORAL RUN

O putovný pohár S. Rusiňáka

(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
Športové preteky Deň na 
kolesách na novom Bikeparku
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• Bežecké podujatie Goral run prilákalo pod Tatry viac ako 400 účastníkov 
všetkých vekových kategórií nielen z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších 
kútov Slovenska.

• V Spišskej Belej sa uskutočnil hudobný koncert s názvom „Pocta českej 
opere“  pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. Československej republiky v 
priestoroch evanjelického kostola.

• V rámci automobilovej súťaže O putovný pohár S. Rusiňáka sa usku-
točnil už 32. ročník.

Harmonogram vývozu 
triedeného odpadu

• V novom bike parku sa uskutočnili cyklistické preteky.
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• Počas inaugurácie novej knihy o Spišskej Belej sa uskutočnilo aj vyhodnotenie fotografickej súťaže Spišská Belá v 4 ročných obdobiach.

• Nový hasičský areál už slúži členom nášho DHZ.

• Výstavba nového hokejbalového areálu na Tatranskej ul. aj s chladením pre ľadovú plochu.

• Plánované Komunitné centrum v Spišskej Belej.

• Výstavba nového chodníka na Krátkej ulici.


