
11SPIŠSKOBELIANSKY
SPRAVODAJ
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Novým primátorom mesta Spišská Belá 
na obdobie 2018 – 2022 sa stal JOZEF KUNA

Zoznam zvolených poslancov:
1.) JUDr. Štefan Bieľak
2.) Mgr. Marta Britaňáková
3.) Mgr. Branislav Zibura
4.) Gabriel Gemza
5.) Daniela Deptová
6.) Maroš Vaverčák

7.) Bc. Peter Novajovský
8.) MUDr. Andrej Novák
9.) Ing. Sylvia Slavkovská
10.) Ing. Ján Svocák
11.)  Peter Tetemonte 
      – za mestskú časť Strážky
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• Delegácia mesta Spišská Belá sa 
zúčastnila v poľskej Szczawnici 
prezentácie novej knihy o tomto 
meste, nakoľko Spišská Belá bola 
partnerom mikroprojektu (informo-
vali sme vás o ňom v predošlom čísle 
Spišskobelianskeho spravodaja).

Viac fotografií 
na Facebookovej 

stránke mesta 
Mesto Spišská Belá

• Pri Pamätníku obetí zločinov komunizmu sa uskutočnila pietna spomienka na 17. november 1989.

• Výstavba denného centra v Strážkach.

• Belianski prváčikovia boli slávnostne prijatí do cechu žiakov základnej školy.
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www.spisskabela.sk

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018

Počet zapísaných voličov 5 184
Počet vydaných obálok 2 736
Počet odovzdaných obálok 2 735
Volebná účasť  52,77 %

Novým primátorom mesta Spišská Belá na obdobie 2018 – 2022 sa stal JOZEF KUNA

Zoznam zvolených poslancov:
1/ JUDr. Štefan Bieľak  
2/ Mgr. Marta Britaňáková
3/ Mgr. Branislav Zibura
4/ Gabriel Gemza
5/ Daniela Deptová
6/ Maroš Vaverčák
7/ Bc. Peter Novajovský   
8/ MUDr. Andrej Novák
9/ Ing. Sylvia Slavkovská
10/ Ing. Ján Svocák
11/ Peter Tetemonte – za mestskú časť Strážky

Milí Beľania a Strážania,  
Chcem sa úprimne poďakovať tým z vás, ktorí ste sa zúčastnili volieb orgánov samosprávy nášho mesta v sobotu 10. 

novembra 2018. 
Aj samotná volebná účasť v našom meste vo výške takmer 53 % je dôkazom toho, že väčšina obyvateľov nášho mesta má 

záujem o dianie v našom meste a nie je im ľahostajné, akým smerom sa bude rozvíjať naše mesto v najbližších rokoch.     
Naše poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii týchto volieb za ich úspešné zvládnutie 

a nerušený priebeh.    
V mene novozvoleného primátora nášho mesta, ako aj v mene novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva sa 

vám chceme poďakovať za prejavenú dôveru, ktorá nás na jednej strane teší a povzbudzuje, ale na druhej strane zároveň 
veľmi zaväzuje, aby sme spoločne riešili problémy i potreby nášho mesta a ľudí v ňom žijúcich.    

S pozdravom
Štefan Bieľak, súčasný primátor mesta a budúci poslanec mestského zastupiteľstva  

V meste Spišská Belá  v 2 volebných obvodoch, ktoré boli rozde-
lené do 5 volebných okrskov dopadli voľby do orgánov samosprávy 
obcí nasledovne: 

V zoznamoch voličov bolo zapísaných 5 184 voličov, z toho sa 
na hlasovaní vo voľbách zúčastnilo 2 736 voličov. Počet platných 
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby mestského zastupiteľstva 
2 698. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora mesta 
Spišská Belá 2 718. Novým  primátorom mesta sa stáva Jozef Kuna 
(nezávislý kandidát) s počtom získaných hlasov 1 155.  

Počet platných hlasov pre jednotlivých 
kandidátov na primátora mesta Spišská Belá 
podľa počtu získaných hlasov je: 

Ing. Lukáš Hotáry                  803 hlasov
Ing. Sylvia Slavkovská          247 hlasov
Marek Milaňák                      238 hlasov
Dušan Roth                          169 hlasov
František Monka                     80 hlasov
Ing. Vladimír Matfiak             26 hlasov

Plánovaná výstavba 28 nájomných bytov na Južnej ulici  
bola spracovaná projektová 
dokumentácia a pripravuje  sa 
vydanie stavebného povolenia. 
V súčasnosti mesto začína verej-
né obstarávanie na výber zhoto-
viteľa stavebných prác. Mesto 

Mesto Spišská Belá pripravuje 
výstavbu 28 nájomných bytov na 
novej Južnej ulici, ktorá sa bude 
nachádzať pri Belianskych kú-
peľoch. Pôjde mestské nájomné 
byty bežného štandardu. Budú 
to 4 bytové domy a v každom 
z nich bude po 7 bytov : 1 trojiz-
bový, 4 dvojizbové a 2 jednoiz-
bové. Výstavba týchto nových 
bytov bežného štandardu bude 
financovaná cez Štátny fond 
rozvoja bývania a Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR (štát-
ny rozpočet). Predpokladané 
náklady sú vo výške 1,3 mil. 
EUR (pred verejným obstará-
vaním). Na predmetnú stavbu 

Spišskobelianske námestie bude počas ad-
ventného obdobia až do Vianoc opätovne zdobiť 
5 metrov široký adventný veniec. Štyri sviece sa 
budú postupne rozsviecovať (na každú ďalšiu ad-
ventnú nedeľu sa rozsvieti ďalšia svieca). Aj tento 
rok mesto pripravilo tento veniec vo vlastnej réžii 
– základnú prípravu urobili nezamestnaní pracujúci 

Námestie zdobí päťmetrový adventný veniec

súbežne pripravuje podklady 
pre spracovanie žiadosti na zís-
kanie finančných prostriedkov zo 
ŠFRB a uvedeného ministerstva. 
Na január 2019 mesto plánuje 
podať tento projekt na získanie 

jeho financovania. V prípade 
jeho úspešnosti sa predpokladá 
začatie výstavby týchto nájom-
ných bytov v 2. polovici roka 
2019 a trvať by mala do konca 
roka 2020.

v rámci menších obecných služieb a zamestnanci 
z oddelenie kultúry a konečnú výzdobu venca 
zrealizovali zamestnanci mestského úradu (z 
oddelenia kultúry) s manželkou primátora mes-
ta. Tento adventný veniec bude v centre nášho 
mesta symbolizovať adventné obdobie – obdobie 
prípravy na prichádzajúce sviatky Vianoc.
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Mesto Spišská Belá finišuje 
prípravu projektu – Prestavba 
a nadstavba meštianskeho 
domu na Hviezdoslavovej ul. č. 
1 na 9 nájomných bytov. 

V rámci tohto projektu časť 
2. podlažia domu bude staveb-
ne upravená formou prestavby 
tak, že sa vytvoria 3 nové byty. 
Nad týmto podlažím  bude 
vybudované úplne nové 
podkrovie s novou strechou 
formou nadstavby domu, kde 
sa vytvorí 6 nových nájom-
ných bytov. Takto vzniknú 2 
trojizbové , 5 dvojizbových a 2 
jednoizbové byty.   Architekto-
nicky sa tento meštiansky dom 
(vo vlastníctve mesta) výškovo 
upraví na výšku vedľajšej bu-
dovy (kde sídli VUB banka). 
V rámci tohto projektu sa zre-

Prestavba a nadstavba meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. 1

konštruuje aj vonkajšia fasáda 
domu, ktorá je už v zlom stave 
a zároveň sa vybuduje nová 
strecha, nakoľko súčasná je už 
v havarijnom stave a potrebuje 
nutnú výmenu. Uvedený pro-
jekt schválil aj Krajský pamiat-

kový úrad v Prešove, keďže sa 
tento dom nachádza v mestskej 
pamiatkovej zóne.   Výstavba 
týchto nových bytov bežného 
štandardu má byť financovaná 
cez Štátny fond rozvoja býva-
nia a Ministerstvo dopravy a 

výstavby SR (štátny rozpočet). 
Predpokladané náklady sú vo 
výške 408 tis. EUR (pred verej-
ným obstarávaním). Na pred-
metnú stavbu bola spracovaná 
projektová dokumentácia a je 
už vydané právoplatné staveb-
né povolenie. V súčasnosti pre-
bieha verejné obstarávanie na 
výber zhotoviteľa stavebných 
prác (zverejnené na portáli 
UVO). Mesto súbežne pripra-
vuje podklady pre spracovanie 
žiadosti na získanie finančných 
prostriedkov zo ŠFRB a uvede-
ného ministerstva. V priebehu 
januára 2019 bude potrebné 
podať tento projekt. V prípade 
jeho úspešnosti sa výstavba 
týchto nájomných bytov pred-
pokladá v 2. polovici roka 2019 
do jesene roka 2020.

Mestské zastupiteľstvo v 
Spišskej Belej schválilo nižšie 
uvedený prevádzkový poriadok 
pre Hasičský areál v Strážkach:

1./ Prevádzkový poriadok 
Hasičského areálu Spišská Belá 
(v mestskej časti Strážky – na 
bývalom futbalovom ihrisku 
– ďalej len „areál“) určuje pravi-
dlá užívania tohto areálu, práva 
a povinnosti správcu areálu, ako 

aj ostatných užívateľov tohto 
areálu.

2./ Vlastníkom hasičského 
areálu je Mesto Spišská Belá.

3./ Správcom hasičského 
areálu je Dobrovoľný hasičský 
zbor Spišská Belá, Petzvalova 9, 
Spišská Belá.

4./ Hasičský areál (ďalej len 
„areál“) je prioritne určený pre 
účely hasičského športu a prí-

pravy dobrovoľných hasičov. 
Areál je možné využívať aj na 
iné športové a kultúrno-spolo-
čenské účely.

5./ Areál môžu užívať oby-
vatelia mesta Spišská Belá bez 
časového obmedzenia, ak  ho 
v danom čase neužíva správca 
alebo iné osoby, ktoré si užívanie 
areálu v danom čase dohodli so 
správcom alebo vlastníkom are-
álu.  Areál môžu využívať aj iné 
subjekty (organizácie), ak sa na 
jeho užívaní na konkrétny účel 
a na konkrétny čas dohodnú 
so správcom alebo vlastníkom 
areálu.

6./  V tomto areáli je zakázané
1. jazdiť autami, motocyklami, 

bicyklami po trávnatej ploche, ak 
správca alebo vlastník areálu ne-
rozhodne inak,

2. užívať areál na iné ako 
vyššie uvedené účely,

3. vstupovať osobám pod 
vplyvom alkoholu, drog alebo 
iných omamných látok do tohto 
areálu

4. fajčiť, manipulovať s ohňom 
a požívať alkoholické nápoje 
okrem prípadov, ak je to spojené s 
realizáciou podujatí organizova-
ných na základe súhlasu správcu 
alebo vlastníka areálu

5. zdržiavať sa v tomto are-
áli nie za účelom jeho užívania 
v zmysle tohto prevádzkového 
poriadku .

7./ Každý užívateľ tohto areá-
lu je povinný sa správať tak, aby 
ich konaním alebo nekonaním 

Prevádzkový poriadok hasičského areálu v Strážkach
nedošlo k zraneniu, ujme na 
zdraví alebo poškodeniu majet-
ku, či samotného areálu. Každý 
užívateľ areálu je plne zodpoved-
ný za takto vzniknuté škody.

8./ Všetky osoby sa pohybujú 
v areáli na vlastné nebezpečen-
stvo a na vlastnú zodpovednosť. 
Správca areálu nenesie zodpo-
vednosť za škody, poranenia a 
úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ 
svojim správaním, precenením 
vlastných schopností alebo inou 
osobou.

9./ V prípade nedodržania 
tohto prevádzkového poriadku 
sú správca areálu alebo ním po-
verené osoby alebo vlastník areá-
lu oprávnené zakázať používanie 
areálu osobe nerešpektujúcej ten-
to prevádzkový poriadok.

10./ Každý užívateľ tohto 
areálu sú povinní rešpektovať 
pokyny a upozornenia správcu 
areálu alebo vlastníka areálu 
a nimi určených osôb.

11./ Základnú údržbu tohto 
areálu zabezpečuje jeho správca 
(napr. kosenie trávnatej plochy, 
zabezpečenie čistoty a poriad-
ku, a pod.).

12./ Každý užívateľ tohto 
areálu je povinný sa oboznámiť 
s týmto prevádzkovým poriad-
kom a dodržiavať ho pri jeho 
užívaní.

13./ Prevádzkový poriadok bol 
schválený Mestským zastupiteľ-
stvom v Spišskej Belej dňa 11. 10. 
2018. Od tohto dňa je prevádzko-
vý poriadok platný a záväzný.

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 

USTANOVUJÚCE  zasadnutie 
mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,

ktoré  sa  uskutoční  9. decembra  2018 (nedeľa) o 16.00 h
v kinosále Mesta Spišská Belá (Petzvalova 17) 

s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2.  Poďakovanie súčasného primátora mesta poslancom Mestského 

zastupiteľstva Spišská Belá za ich pôsobenie počas volebného 
obdobia 2014 - 2018

3.  Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta 
Spišská Belá konaných 10. novembra 2018 (predseda mestskej 
volebnej komisie)

4.  Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
5.  Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupi-

teľstva
6.  Príhovor novozvoleného primátora mesta
7.  Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, voľba mandátovej 

a návrhovej komisie
8.  Informácia o určení zástupcu primátora mesta
9. Záver

JUDr. Štefan Bieľak

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné (vrátane 
ustanovujúceho), takže pozývame širokú verejnosť aj na 

toto zasadnutie.
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Mesto Spišská Belá získalo 
nenávratné finančné prostriedky 
z EÚ na vypracovanie a imple-
mentáciu regionálnej nízkouhlí-
kovej (energetickej) stratégie pre 
spádovú oblasť mesta Spišská 
Belá (z Operačného programu 
Kvalita životného prostredia).

Na základe rozhodnutia 
riadiaceho orgánu zo dňa 
21.11.2018 mesto získa sumu 
50 516,25 EUR, čo predstavu-
je  95 % z celkových výdavkov, 
pričom celkové náklady projek-
tu sú naplánované vo výške 53 
175 EUR a spolufinancovanie 
z rozpočtu mesta bude vo výške 
2 658,75 EUR.

Uvedený projekt sa bude re-
alizovať po dobu 18 mesiacov. 
Projekt je rovnako súčasťou 
aktivít Akčného plánu okresu 
Kežmarok a bol pripravený 
v spolupráci s Centrom na 
podporu regionálneho rozvoja 
Kežmarku, ktoré zabezpečuje 
realizáciu uvedeného akčného 
plánu.

Dlhodobým cieľom tohto 
projektu je prispieť k vzniku 

Mesto získalo fi nancie z EÚ na regionálnu nízkouhlíkovú 
stratégiu

koordinovanej energetickej po-
litiky samospráv v okrese Kež-
marok, ktorý patrí do kategórie 
najmenej rozvinutých okresov 
Slovenska. Aj v našom okrese 
sú zjavné negatívne dôsledky 
živelného vývoja energetiky, 
vysokej energetickej náročnosti, 
nevyužívania potenciálu obno-
viteľných energetických zdro-
jov, nedostatočného zvyšovania 
miery energetickej sebestačnosti 
okresu. Dôležitým krokom v 
tomto smere je vypracovanie 
základných strategických do-
kumentov pre okres Kežmarok. 
A takým dokumentom je aj 
regionálna nízkouhlíková (inak 
povedané energetická) straté-
gia. A práve hlavnou aktivitou 
tohto projektu je vypracovanie 
a následná implementácia tejto 
energetickej stratégie. Predlo-
žený projekt rieši časť územia 
okresu Kežmarok a bude sa tý-
kať mesta Spišská Belá a ďalších 
16 samospráv okresu. Podobný 
projekt podalo Mesto Kežmarok 
a mesto Spišská Stará Ves.

Predpokladá sa, že  projekt 

vytvorí podmienky najmä pre 
znižovanie emisií skleníkových 
plynov do atmosféry (znižova-
nie celkovej energetickej spot-
reby, rast účinnosti využívania 
spotrebovaných palív a energie 
a zvyšovaním využívania nefo-
sílnych obnoviteľných zdrojov 
energie). Tento projekt má vy-
tvoriť podmienky aj pre úspory 
verejných aj súkromných finan-
cií (vďaka budúcej realizácii 
opatrení na zníženie spotreby 
palív a energie v budovách, do-
prave, inováciách v organizácii 
a logistike prevádzky verejného 
sektora atď.). Rovnako realizá-
cia niektorých opatrení tejto 
stratégie by v budúcnosti mala 
vytvárať lokálne finančné príjmy 
z využívania miestnych obnovi-
teľných zdrojov pre miestne sa-
mosprávy (takže nielen ušetriť, 
ale aj zarobiť).

Po prvýkrát by mohli mať 
mestá a obce k dispozícii zrozu-
miteľné, hodnoverné a konkrét-
ne informácie o ekonomických 
prínosoch koordinovaného 
rozvoja udržateľnej energetiky 

a odpoveď na otázku, do akej 
miery a za akých podmienok 
môže byť náš región energeticky 
sebestačný.

Na základe tohto projektu 
a vypracovanej stratégie sa majú 
vytvoriť podmienky aj pre vznik 
pracovných príležitostí. A veľmi 
dôležitou úlohou bude zvyšo-
vanie energetickej gramotnosti 
obyvateľov ako predpoklad 
racionálneho energetického 
správania, ale aj rastu dopytu po 
novej cieľavedomej regionálnej 
energetickej politike. Dobrá 
nízkouhlíková stratégia vypra-
covaná v aktívnej súčinnosti s 
lokálnymi partermi (ľuďmi z da-
ného územia) je predpokladom 
vzniku systematickej regionálnej 
energetickej politiky, čo by malo 
byť  jednou z vízii samospráv. 
Ale to nepôjde bez budovania 
odborných (ľudských) kapacít 
v oblasti komunálnej (regio-
nálnej) energetiky, a teda bez 
vytvárania pozícii komunálnych 
energetikov, aby sa zabezpečila 
dlhodobá udržateľnosť takéhoto 
prístupu k oblasti energetiky.

Mesto Spišská Belá v spolupráci so 
Základnou školou M. R. Štefánika už 
pred dvoma rokmi rozbehlo projekt re-
alizácie prístavby telocvične tejto školy. 
Cieľom bolo vybudovať chýbajúce šatne 
a sociálne zázemie k telocvični školy. 
V plánovanej prístavbe (orientovanej 
smerom ku školskej záhrade) sa vybu-
dujú 4 štandardné šatne (2 chlapčenské 
a 2 dievčenské) so sprchami a WC, ako aj 
nový sklad pre náradie, resp. kabinet pre 
telesnú výchovu.  Zároveň sa zabezpečí 
to, že do telocvične bude vchod aj cez túto 
novú prístavbu, čo umožní dostať sa do 
telocvične mimo hlavný vchod do budovy 
školy (potrebné najmä mimo času vyučova-
nia). Na tento zámer mesto získalo v roku 
2016 dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 
60 tis. EUR a z rozpočtu mesta prispelo su-
mou 40 tis. EUR. Koncom októbra tohto roka mesto získalo dotáciu 
zo štátneho rozpočtu vo výške 120 tis. EUR na začatú rekonštrukciu 
(stavebnú úpravu) podkrovia a na dokončenie uvedenej prístavby 
telocvične. Na pracovnom stretnutí tento týždeň sa primátor mes-
ta Štefan Bieľak dohodol s riaditeľkou školy Elenou Stachovou na 

Prístavba telocvične pri Základnej škole M. R. Štefánika

ďalšom postupe: najprv sa stavebne dokončí podkrovie zadnej bu-
dovy školy, kde majú vzniknúť nové priestory pre odborné učebne 
a zvyšná časť dotácie sa použije na dokončenie prístavby telocvične. 
Stavebné práce sa majú zrealizovať v 1. polroku 2019. Doterajšie 
stavebné práce realizoval Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Zá-
stupcovia mesta spolu s riaditeľkou školy sa tento týždeň stretli aj 
so zástupcami pamiatkového úradu a spoločne priamo na mieste 
diskutovali o budúcom možnom riešení nového oplotenia areálu 
školy od Štefánikovej ulice vrátane opravy starého múra, ktorý je 
súčasťou tohto plota. Súčasný plechový plot by mal byť nahradený 
iným estetickejším riešením (priehľadný typ oplotenia) a rovnako 
by sa mal upraviť starý základový múr pôvodnej budovy školy.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

Správca hasičského areálu Strážky – tel. 052/4582 150
Mesto Spišská Belá – tel. 052/4680511

Mestská polícia Spišská Belá – tel. 0915 905 638
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Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. budú v decembri ponúkať obča-
nom mesta na predaj vianočné stromčeky dreviny smrek a jedľa v 
termíne od 10. 12. 2018 denne, v čase od 6.30 do 8.00 hod. a od 12.00. 
do 14.30 hod. v budove lesnej správy na Šarpanci. Cena za jeden 
stromček je 6 €. Taktiež si môžete zakúpiť jedľovú čačinu v cene 
0,17 €/kg. Zároveň mestské lesy prijímajú objednávky na palivové 
drevo, kde sa môžete nahlásiť osobne na Šarpanci v danom čase 
alebo telefonicky na tel. čísle 0940 426 943.

Dňa 5. novembra 2018 sa 
uskutočnilo predstavenie 
novej výnimočnej knihy s ná-
zvom „ Etikety zo Spišskej 
Belej a z Popradu“. Jej autormi 
sú Belančania – Milan Vdovjak 
a Tamara Čarnogurská. Samot-
ná kniha sa tvorila niekoľko ro-
kov, hoci zbieranie samotných 
etikiet trvalo omnoho dlhšie. 
Kniha obsahuje etikety piva, 
alkoholu, či cigariet, ktoré boli 
vyrábané v Spišskej Belej a v 
Poprade, ako aj rôznych ban-
koviek.  V novom poprad-
skom minipivovare TATRAS 
na námestí sv. Egídia prezen-
táciu tejto knihu uvádzala 
Anna Ondrušeková, riaditeľka 
Tatranskej galérie v Poprade za 
prítomnosti primátora Popradu 
Jozefa Švagerka i primátora 
Spišskej Belej Štefana Bieľaka 
a samozrejme oboch autorov. 
Ako uviedol Milan Vdovjak, 
táto nová kniha je dôkazom 
toho, že obe spišské mestá spá-
ja veľmi veľa spoločných vecí, 
udalostí, historických súvislos-
tí či osobností (napr. Samuel 

Nová kniha Etikety zo Spišskej 
Belej a Popradu

Weber sa narodil v Poprade 
a pôsobil v Spišskej Belej). 

Kniha sa dá zakúpiť v kníhku-
pectve v Poprade, či v Kežmarku, 
ale tiež aj v informačnom centre 
v Spišskej Belej za cenu 20 EUR 
(pre obyvateľov mesta to bude za 
zvýhodnenú cenu 14 EUR). Tak 
príjemné listovanie ako aj čítanie, 
nakoľko táto kniha je plná nielen 
krásnych grafík, ale aj veľkého 
množstva zaujímavých výrokov 
a málo známych informácií.

Od 6. decembra sa bude na 
námestí pred mestským úra-
dom opäť nachádzať pre všetky 
belianske deti čarovný Domček 
vianočných želaní. Do domče-
ka pozývame všetky deti, ktoré 
majú tajné vianočné želanie. 
Svoje želanie môžu vhodiť do 
“škatuľky vianočných želaní”, 
ktorá sa nachádza v tomto 
domčeku.

V Domčeku vianočných že-
laní nájdete papier i pero. Svoje 
želanie si môžete doniesť už 
napísané, avšak nezabudni-
te v ňom uviesť aj meno a ad-
resu, prípadne telefón. Želanie 
môže v domčeku zanechať aj 

V Spišskej Belej sa budú opäť plniť detské vianočné želania

Lesy Mesta Spišská Belá 
ponúkajú vianočné stromčeky

dieťa, ktoré ešte nevie písať, v 
tomto prípade poprosíme ro-
dičov, aby toto želanie za svoje 
dieťa napísali oni. Do škatuľky 
môžete samozrejme vhadzovať 
aj kresbičky…. každý spôsob je 
platný a každé jedno želanie, či 
už napísané alebo nakreslené 
sa dostane do správnych rúk…
a možno to budeš práve Ty, kto 
si pod vianočným stromčekom 
toto svoje želanie nájdeš.

Domček vianočných želaní 
je otvorený pre všetky deti kaž-
dý deň v čase od 7.00 – 20.00 
hod  až do 17. decembra.

Tešíme sa na Tvoju návšte-
vu!

Harmonogram vývozu 
triedeného odpadu
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Hokejbalová hala bude stáť na 
Tatranskej ulici. Mesto Spišská 
Belá začalo s realizáciou výstav-
by hokejbalovej haly v hokejba-
lovom areáli na Tatranskej ulici. 
Samotnú výstavbu hokejbalovej 
haly mesto rozdelilo min. na dve, 
možno viac etáp.

V rámci 1. etapy sa do kon-
ca novembra 2018 zrealizuje 
nové hokejbalové ihrisko aj s 
chladením zabudovaným pod 
novou hracou plochou (zatiaľ 
bez samotnej technológie) s be-
tónovým povrchom a s novými 
mantinelmi a striedačkami. 

Samotné ihrisko sa zmenší na 
štandardný rozmer hokejba-
lovej hracej plochy – 52 m x 
26 m (doterajšie rozmery boli 
60×30 m). Zároveň sa zakúpia 
3 kontajnerové šatne, ktoré sa 
osadia za ihriskom v západnej 
časti areálu (bližšie smerom ku 
kolkárni). Tak bude mať tento 
areál k dispozícií 5 šatní. Podľa 
požiadaviek Slovenskej hokej-
balovej únie každé družstvo 
v rámci extraligových zápasov 
musí mať samostatnú šatňu 
a niekedy je to aj 5 družstiev 
na 1 extraligovom turnaji. Tak-
že cieľom mesta je vybudovať 
hokejbalový areál s klasickým 
hokejbalovým ihriskom aj so 
zabudovaným chladením pre 
ľadovú plochu. Samotné hokej-
balové ihrisko sa bude využívať 
od marca do novembra na hokej-
bal a počas zimy od decembra až 
do februára, príp. aj počas marca 
ako ľadová plocha na verejné 
korčuľovanie a hokej. Druhá, 
prípadne ďalšie etapy budú 
zahŕňať dokončenie chladenia 
– zakúpenie samotnej chladiacej 
jednotky a následne prestrešenie 
hracej plochy, resp. vytvorenie 
krytej haly. Mesto má schvále-
ných 100 tis. EUR z rozpočtu 
Prešovského samosprávneho 
kraja, ktoré by chcelo v roku 
2019 použiť práve na dokon-
čenie samotného chladenia 
(nákup a montáž chladiaceho 
zariadenia) a prípadne na ďal-
šie súvisiace práce. A následne 
úlohou mesta bude zabezpečiť 
finančné zdroje na zastrešenie 
nového ihriska, čím vznikne 
jednoduchá hokejbalová hala 
so zakrytím aj mobilných šatní 
a priestorov pre divákov (malá 
tribúna). Rovnako bude po-
trebné doriešiť parkovanie pre 
osobné autá a upraviť okolité 
spevnené plochy.

Vzhľadom na uvedené je 
zrejmé, že mesto pristúpilo 
k zmene pôvodného riešenia. 
Namiesto športovej haly pri 
futbalovom štadióne bude ho-
kejbalová hala (aj s chladením) 
stáť na doterajšom ihrisku na 
Tatranskej ulici. Dôvodom boli 
vysoké finančné náklady spo-
jené s výstavbou viacúčelovej 
športovej a hokejbalovej haly 
plánovanej pri futbalovom šta-
dióne. Na túto halu prebehli 2 
verejné súťaže na výber zhoto-

Realizuje sa 1. etapa výstavby hokejbalovej haly na Tatranskej ulici  
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Odhalenie sochy gen. Štefánika sa odkladá na jar budúceho roka
Mesto Spišská Belá plánovalo 

odhalenie novej sochy gen. Mila-
na Rastislava Štefánika v nedeľu 
9. decembra 2018. Odhalenie 
sa však v uvedenom termíne 
neuskutoční. Dôvodom je sú-
časné nepriaznivé počasie, ktoré 
nastalo v posledný novembrový 
týždeň a to spôsobilo, že sa ne-
dokončili stavebné práce na prí-
prave podstavca pod sochu a na 
úprave bezprostredného okolia 
sochy – nového schodiska s prí-
stupovými chodníkmi. Súčasné 
počasie s vysokými mrazmi 
spôsobili nevyhnutné preruše-
nie týchto prác. Podľa vyjadrenia 
primátora mesta Štefana Bieľaka: 
„Stavebné práce boli naplánova-
né tak, že v prípade dobrého 
počasia by sa všetko stihlo do 9. 
decembra 2018, ale  žiaľ, nástup 
nepriaznivého počasia pred 
týždňom odsunul dokončenie 
týchto prác až na jar budúceho 
roka“. Pôvodný zámer mesta 
a iniciátorov tohto projektu bol 

viteľa, pričom najlepšia cenová 
ponuka bola na sumu takmer 
1,7 mil. s DPH. Z tejto ponuky 
vyplynulo, že tzv. hrubá stavba 
tejto haly, t.j. založenie spodnej 
stavby na pilotoch, osadenie oce-
ľovej konštrukcie a jej opláštenie 
by bolo za cene do 650-700 tis. 
EUR s DPH. Mesto malo k dis-
pozícii na tento účel financie len 
vo výške 400 tis. EUR (300 tis. 
EUR dotácia zo štátneho rozpoč-
tu, ktoré potrebujeme použiť do 
konca roka 2018 a 100 tis. EUR 

schválených v rozpočte PSK), 
z čoho vyplynulo, že za tieto 
financie nie je možné urobiť ani 
tzv. hrubú stavbu hokejbalovej 
haly, čo by ešte malo zmysel 
(ak by na to postačovali takáto 
výška financií).

Mesto zvážilo všetky riziká 
výstavby tejto haly, a to naj-
mä finančné riziká a finančné 
možnosti mesta s cieľom zod-
povedne sa postaviť budúcemu 
hospodáreniu mesta a jeho 
ďalším prioritám. Keďže mesto 
má rozpracované ďalšie dôleži-

té projekty, ktoré bude potreb-
né spolufinancovať z rozpočtu 
mesta, mesto si v priebehu 2-3 
rokov nemôže dovoliť financo-
vanie výstavby takejto haly 
z vlastných alebo úverových 
prostriedkov a nebolo a ani dnes 
nie je zrejmé, ako by sa zabezpe-
čili ďalšie financie na výstavbu 
takejto haly v nasledujúcich 
rokoch.  Preto sa mesto rozho-
dlo upustiť od výstavby haly 
pri futbalovom štadióne (čo 
nevylučuje, že sa mesto môže 
v budúcnosti vrátiť k tomuto 

zámeru, pokiaľ by vedelo zís-
kať iné zdroje na financovanie 
takejto haly). Po diskusii po-
slanci mestského zastupiteľstva 
akceptovali riešenie v súčasnosti 
sa nepustiť do výstavby tejto 
haly a uvedené financie určené 
na hokejbalovú halu použiť 
na realizáciu jednoduchšieho 
a lacnejšieho riešenia na Tat-
ranskej ulici (rozdeleného na 
viaceré etapy), čo v danom čase 
vzhľadom na všetky uvedené 
okolnosti považujeme za zod-
povedné a správne riešenie.

odhaliť Štefánikovu sochu ešte 
v roku 2018 (v roku 100. výročia 
vzniku 1. ČSR). Mesto plánuje 
dokončenie stavebných prác tak, 
aby sa socha mohla odhaliť v máji 
2019 pri príležitosti 100. výročia 
úmrtia gen. M. R. Štefánika.

Na jeseň začalo Mesto Spiš-
ská Belá realizovať stavebnú 
úpravu parku pri evanjelickom 
kostole, kde bude umiestnená 
nová socha generála Milana 
Rastislava Štefánika. Je to po-
sledné miesto, kde bola socha 

Štefánika osadená a odkiaľ bola 
odstránená a zničená niekde vo 
vojenskom priestore Javorina. 
Na úpravu parku a na zhoto-
venie sochy Štefánika koncom 
októbra mesto získalo dotáciu 
z Úradu vlády SR (zo štátneho 
rozpočtu) vo výške 35 tis.EUR. 
Na samotné zhotovenie sochy 
prispelo aj niekoľko ďalších 
subjektov, organizácii, ako aj 
občanov. Tieto financie umožnili 
dokončiť sochu a začať s úpra-
vou parku. Pôvodný park, resp. 
súčasná zelená plocha pred kos-
tolom bude upravená v zmysle 
spracovanej projektovej doku-
mentácie. Socha bude z hliníka a 
vysoká 2,3 m na 1,5 m vysokom 
betónovom podstavci (celkovo s 
podstavcom bude vysoká 3,8 m). 
Následne sa vybuduje schodisko 
k tejto soche a nové prístupové 
chodníky, ktoré sa osvetlia spolu 
so sochou. Stavebné práce rea-
lizuje Mestský podnik Spišská 
Belá s.r.o. 

Implementačná agentúra Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky 
ako sprostredkovateľský orgán 
pre operačný program Ľudské 
zdroje na základe žiadosti mesta 
Spišská Belá schválila nenávrat-
ný finančný príspevok vo výške 
148 200 EUR na realizáciu pro-
jektu pod názvom „Podpora 
opatrovateľskej služby v meste 
Spišská Belá“.

Hlavným cieľom tohto 
projektu je skvalitnenie po-
skytovania opatrovateľskej 
služby osobám odkázaným na 
pomoc inej osoby v domácom 
prostredí, pomocou kvalifiko-
vaných pracovníkov opatrova-
teľskej služby v prirodzenom 

Na podporu opatrovateľskej služby mesto získa 148 200 EUR

domácom prostredí,  ktorí 
v dôsledku zhoršeného zdra-
votného stavu, sociálnej situ-
ácie alebo veku sa nedokážu 
o seba postarať a k bežným 
činnostiam potrebujú pomoc 
inej osoby, t.j. kvalifikovaný 
pracovník (opatrovateľka) 
opatrovateľskej služby.

Cez tento projekt mesto má 
možnosť prefinancovať mzdo-
vé náklady 10 opatrovateliek 
(opatrovateľov) na plný (100%) 
pracovný úväzok počas doby 
26 mesiacov. V rámci projektu 
sa podporí 7 už existujúcich 
pracovných miest a vzniknú 3 
nové pracovné miesta pre kva-
lifikovaných pracovníkov. Ta-
kýmto spôsobom mesto ušetrí 

vlastné zdroje, ktoré by malo 
počas 26 mesiacov vynaložiť na 
opatrovateľskú službu.

Poskytovanie opatrovateľskej 
služby je zabezpečené v súlade 
zo zákonom č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách v platnom 
znení, podľa ktorého je opatro-
vateľská služba jednou zo so-
ciálnych služieb, poskytovanej 
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 
na pomoc inej fyzickej osoby, jej 
stupeň odkázanosti je najmenej 
II. stupeň a je odkázaná na po-
moc pri úkonoch sebaobsluhy, 
úkonoch starostlivosti o svoju 
domácnosť a základných soci-
álnych aktivitách. Špecifikom 
uvedenej služby je skutočnosť, 
že je vykonávaná v domácom 

prostredí klienta. V rámci 
uvedenej služby kvalifikovaná 
opatrovateľka pomáha pri ne-
vyhnutných životných úkonoch 
bežnej osobnej hygieny, donáške 
a podávaní jedla, nevyhnutných 
prácach v domácnosti, či súvisia-
cich s prevádzkou domácnosti, 
ako aj zabezpečenie kontaktu so 
spoločenským prostredím.

Projekt sa bude realizovať 
v čase od januára 2019 do kon-
ca februára 2021 (26 mesiacov). 
Celkové náklady projektu sú 
148 200 EUR a celé tieto nákla-
dy budú financované zo zdrojov 
EÚ a štátneho rozpočtu (do výš-
ky 100 %) a teda mesto nemusí 
spolufinancovať tento projekt zo 
svojho rozpočtu.
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Dňa 10. 10. 2018 sa usku-
točnilo v kinosále Spišskej 
Belej  predvolebné predstave-
nie kandidátov na primátora 
mesta, ktorí mali odpovedať 
aj na otázky z publika. Pre 
prekročenie časového limitu 
nebola už zodpovedaná  otáz-
ka z verejnosti  -  „všimli ste 
si, že Beliansky potok sa zmenil 
na smradľavú stoku, čo s tým?“
Zrejme  už väčšina obyvateľov 
Spišskej Belej zaregistrovala, že 
s Belianskym potokom nie je nie-
čo v poriadku. Tečie v ňom málo 
vody, dno je pokryté tmavým 
slizkým povlakom a v teplom 
období potok zapácha. Príčinou 
však nie je klimatická zmena,  ale 
ľudská ľahostajnosť a nezodpo-
vednosť  tých, čo by sa o potok 
mali starať. V prvom rade si 
musíme uvedomiť,  že Beliansky 
potok  v skutočnosti nie je „po-
tok“, ale kanál s umelo privede-
nou vodou.  V 12.-13. storočí po 
príchode nemeckých kolonistov 
na územie  dnešného mesta, cez  
Belú nepretekal  potok,  akým  
bol ešte donedávna, ale tiekol  
len drobný potôčik prameniaci  
poniže terajšieho Belianskeho 
rybníka.   Nemeckí osadníci 
po príchode si v prvom rade   
museli vyriešiť dostatok vody 
pre potreby napájania dobytka, 
prevádzku mlynov, pre činnosť 
remeselníkov, ako boli garbiari, 
neskôr aj pre hámre,  valchovňu 
a nakoniec  i pre Šilonovu vodnú 
pílu. Prvým umelým kanálom, 
ktorým priviedli do mesta vodu 
z výdatnej krasovej vyvieračky  
Hučivý prameň  (Rauschquel-
le) z terajšej Tatranskej Kotliny, 
bol  Dorfseifen  (Obecný potok), 
ktorý sa spomína už v archívnej 
listine z roku 1290. Neskôr zme-
nili názov  potoka na Markseifen  
(Trhový potok). V 20. storočí 
bola jeho časť od prameňa až 
po sútok s iným kanálom pod  
Šarpancom  premenovaná na 
potok Hučava. Keďže prítok  
vody kanálom do Belej bol 
stále nedostatočný, v roku 1571 
prekopal  Anton Schmidt  kanál 
Neugraben  (Nový kanál), kto-
rým priviedol polovicu toku 
Čiernej vody do kanála (potoka)  
Markseifen. Začínal od Čiernej 
vody poniže terajšej rómskej 
osady a vtekal do Markseifenu 
povyše terajšieho vodojemu  (pri 
terajšom 2. mostíku cyklotrasy). 
Kanál je funkčný doteraz, len 

koncom 50-tych rokov 20.st. sa 
jeho koryto v dolnej časti pre-
miestnilo súbežne o niekoľko 
metrov západnejšie od pôvod-
ného koryta  a prehĺbilo. Tento 
kanál zachytáva v strednej časti  
drobný prítok, ktorý je dnes na 
mapách ako potok Štiep,  pô-
vodne ale tiekol do Čiernej vody. 
Ako sa ukázalo, ani Neugraben 
nestačil na dostatočný prívod 
vody do mesta, preto  Anton 
Schmidt v roku 1580 vybudoval 
s veľkou námahou  tretí  kanál 

Rohrgraben  (Rúrový kanál), 
ktorým zachytil drobné potô-
čiky pôvodne tečúce do riečky 
Biela (Belbach), a to počnúc 
od terajšej Čardy v Tatranskej 
Kotline až po kanál Markseifen 
pod Šarpancom , kde vteká ako 
jeho ľavostranný prítok. Historik 
Samuel Weber (1892) zaradil An-
tona Schmidta medzi významné 
osobnosti  Spišskej Belej. Po vzni-
ku Československej republiky sa 
názov potoka Markseifen zmenil 
na  Belský  potok, neskôr Belan-

Čo sa deje s Belianskym potokom?
ský, a teraz máme Beliansky 
potok. Keďže topografi nevedeli 
históriu  vzniku tohto potoka, 
názov  Beliansky potok preniesli 
aj na kanál Rohrgraben, ktorým 
v súčasnosti nepriteká už takmer 
žiadna voda. Z praktického hľa-
diska by sa názvom Beliansky 
potok mal nazývať až úsek  na-
dol od vtoku kanála Neugraben. 
Čo je však príčinou, že v Belian-
skom potoku je tak málo vody?  
Tento stav nevznikol náhle, 
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ale v priebehu 4 - 5 desaťročí. 
V prvom rade mesto z troch 
mlynov  dva  mlyny zbúralo, 
ostal len jeden, aj ten sa nako-
niec  odstavil, dnes je v ňom 
Reštaurácia v Mlyne.  Hámre 
po krátkej činnosti zanikli  (boli 
v priestore nad Belianskym 
rybníkom). Šilonova vodná píla 
zhorela počas druhej svetovej 
vojny. Pokiaľ mesto a podnika-
telia potrebovali dostatok vody 
v Belianskom potoku, tak sa 
príkladne starali o údržbu príto-
kových kanálov. Postupne však 
mesto už vodu nepotrebovalo 
a o údržbu  prítokov sa prakticky 
nikto nestaral. Najprv sa výraz-
ne znížil prietok vody v potoku 
Hučava, keď sa prameň zachytil 
do belianskeho vodovodu (1932) 
a zvyšok odtoku z prameňa ne-

skôr do lendackého vodovodu. 
Kanál  Hučavy  je v súčasnosti od 
prameňa až po Fľak takmer bez 
vody, niečo vody však priteká do 
kanála poniže Fľaku z drobných 
bočných pravostranných  príto-
kov. Takmer úplne zmizla voda 
z kanála Rohrgraben. Tento je 
vedený umelo po návršiach 
súbežne s riečkou Biela, takže 
voda z neho gravitáciou vyteká  
z prerazených ľavých  brehov 
na viacerých miestach do riečky 
Bielej, a nakoniec  pri sútoku 
s Hučavou pod Šarpancom  je 
jeho koryto takmer suché. Ďalšou 
morovou ranou pre Beliansky 
potok bolo usadenie bobrov na 
všetkých jeho prítokoch. Svojimi 
hrádzami spôsobili, že v kanáli 
Neugraben voda   gravitáciou 
vyteká cez pravý breh  opäť do 
potoka Čierna voda,  podobne z 

kanála Rohrgraben tečie cez ľavý 
breh  zvyšná voda do Bielej. Čo sa 
dá robiť, aby bol dostatok vody 
v Belianskom potoku?  Rybári 
niekedy brigádami udržiavali 
jeho prietočnosť , dnes sa ale 
ich brigády obmedzujú takmer  
len na Beliansky rybník. Mesto 
tiež nemá  (zatiaľ) záujem o ob-
novenie prietoku  Belianskeho 
potoka. Pri tom by stačilo zopár 
nezamestnaných vyzbrojených 
hrablami, motykami a lopatami. 
Pomocnú ruku  by mohli podať 
i Lesy mesta Spišská Belá.  So 
Správou   povodia  Dunajca 
a Popradu je potrebné dosiahnuť, 
aby sa pod rómskou osadou pri 
Rakúsoch vybudovala betó-
nová rozdeľovňa toku Čiernej 
vody, aby presne polovica toku 
tiekla cez kanál  Neugraben do 
Belianskeho potoka a druhá 

polovica toku Čiernej vody do 
Strážok.  Tým by sa zamedzilo 
nelegálnej manipulácii s rozde-
lením  vody. Často sa totiž stáva, 
že prehradzovaním odtoku je 
buď  Neugraben bez vody, teda 
i Beliansky potok, alebo netečie 
voda v potoku  Čierna voda.  
Problémom by nemali byť ani 
bobry, pretože existuje metóda 
vkladania rúr do ich hrádzí, čím 
sa zamedzí zvyšovaniu hladiny 
vody  za hrádzou a zabezpečí  
sa prietok  vody korytom. Bo-
bor je totiž schopný strhnutú 
hrádzu postaviť za jednu noc, 
takže metóda strhávania hrádzí 
sa neosvedčila, a keďže bobor 
je chránený živočích hrozí za 
poškodzovanie jeho hrádzí  bez 
vedomia Štátnej ochrany prírody 
i vysoká pokuta.

Dr. Andrej NOVÁK

Deň vojnových veteránov alebo 
aj Deň červených makov je pamätný 
deň venovaný pamiatke vojnových ve-
teránov. Pripomína sa celosvetovo 11. 
novembra.

Dňa 11. novembra 1918 o 11:01 hodi-
ne podpísal maršal Foch v železničnom 
vagóne v lese pri Compiégne vo Fran-
cúzsku prímerie s porazeným cisárskym 
Nemeckom, o 11:11 hod. zaznela posled-
ná salva. Týmto prímerím bolo prakticky 
dohodnuté ukončenie 1. svetovej vojny 
– najväčšej a najstrašnejšej vojny, akú do 
tej doby ľudstvo spoznalo. Dátum 11. 
november sa stal na pamiatku obetiam 
vojny v Európe, v USA a Kanade „Dňom 
vojnových veteránov“.

11. november iniciovalo Francúzsko v 

roku 1919 ako Deň padlých a Deň príme-
ria. Behom krátkej doby sa spomienka na 
padlých rozšírila aj v Severnej Amerike 
ako Deň spomienok a Deň veteránov – v 
Kanade už ako „Remembrance Day“ na 
počesť vojakov padlých v oboch sveto-
vých vojnách – symbolom 11. novembra 
sa stal vlčí mak, ktorého papierový kvet 
si pripínajú ľudia na odev ako spomien-
ku na padlých vojakov. Ten je odvodený 
od symbolu tohto dňa, červeného divého 
maku. Ten použil v básni Na flámskych 
poliach vojenský lekár, podplukovník 
John McCrae ako symbol spomienky na 
hrôzy vojny a zbytočnosť smrti. Dnes 
je tak možné práve tento kvet vidieť 
pri spomienkových a pietnych aktoch, 
ktoré sa viažu k tomuto dňu.

100 rokov od ukončenia 1. svetovej 
vojny

NA FLÁMSKYCH POLIACH
(pieseň o obetiach Veľkej vojny)
 
Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme. Na oblohe škovránky statočne
svoju pieseň spievajú, hukotom zbraní
pod nimi neprestajne rušenú.
My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.
Náš boj však zasa iní prevezmú.
Do vašich rúk dáme svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ. Ak by Vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych.

Autor pplk. J. McCRAE

Multižánrový festival zavítal 
aj do nášho mesta. V dňoch 16. 
– 17. novembra sa Spišská Belá 
stala súčasťou celoslovenského 
projektu a zaradila sa medzi 
mestá ako Bratislava, Košice, 
Nitra, Brezno a Bardejov. 

Festival slobody organi-
zuje Ústav pamäti národa a 
približuje fakty o totalitných 
režimoch, ale najmä o období 
vlády komunistickej strany.
Miestny klub kresťanských de-
mokratov v spolupráci s Mestom 
Spišská Belá, s Konfederáciou 
politických väzňov Slovenska, s 
aktívnymi ľuďmi okolo projek-
tu Belianska kaviareň, či vzni-

Festival slobody
kajúceho združenia KOBALT, 
pripravili dvojdňový program 
pre širokú verejnosť a školy.
O 10.00 hod. sa na mestskom 
cintoríne pri dome smútku 
uskutočnila pietna spomienka 
na obete totalitných režimov, 
ktorou prítomných sprevádzala 
pani Mária Šelepová (Konfede-
rácia politických väzňov Sloven-
ska) a pani Ing. Veronika Ková-
čiková (Mesto Spišská Belá).
V kinosále mesta sa premietali 
dokumentárne filmy z produk-

cie ÚPN a satirická komédia 
Stratili sme Stalina. Vzácne 
bolo stretnutie žiakov našich 
základných škôl s politickým 
väzňom Alojzom Lenkavským, 
ktorý ako 19 ročný bol odsúde-
ný na trest smrti. Historik Patrik 
Dubovský priblížil odvrátenú 
tvár a zločinecké praktiky 
komunistického režimu. Pre 
krátkosť času vymenoval a 
opísal len najťažšie zločiny, 
no i napriek tomu musel 
časť svojej prednášky skrátiť.

Súčasťou programu bola tiež 
statická výstava o Sviečkovej 
manifestácii pri príležitosti jej 
30. výročia a o biskupovi Šte-
fanovi Barnášovi zo Slovenskej 
Vsi, väzňovi a obeti komunis-
tického režimu. Dnes je náročné 
vzbudiť v ľuďoch vedomie, že 
sloboda nie je samozrejmosť a to 
najmä v tých, ktorí nezažili tota-
litu. Avšak v súvislosti s dianím 
v zahraničí a doma je dôležité 
hovoriť o význame slobody a 
prínosoch demokracie. Preto je 
viac než nutné poznávať bez-
prostrednú minulosť, aby sme 
nemuseli opakovať jej chyby.

Peter Zibura
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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 preveríte 
svoje poznatky o našom maleb-
nom mestečku…

Otázka na mesiac október 
znela:

Spišská Belá bola rodiskom, 
či pôsobiskom niekoľkých vý-
znamných, často i svetoznámych 
osobností. Ich individuálny prínos 
pre naše mesto je dobre známy do-
dnes. Viete však, že niektorí naši 
velikáni  aj navzájom spolupraco-
vali? Ktoré z nasledujúcich dvojíc 
sa poznali aj osobne?

Z ponúkaných odpovedí 
bola správnou možnosť  B 
– Samuel Weber a Michal 
Greisiger.

Výhercom súťaže za mesiac 
október sa stal Ľudovít Gumu-
lák. Gratulujeme!
Ďakujeme všetkým, ktorí 

sa zapojili do súťaže Poznáš 
svoje mesto? a to zasielaním 
správnych odpovedí počas 7 
kôl súťaže. Automaticky sa zá-
roveň dostávate do žrebovania 
o absolútneho víťaza súťaže, 
ktorý si odnesie hlavnú výhru 
v hodnote 300 €.

Posledný októbrový týždeň sa 
na mestských lesoch mesta Spiš-
ská Belá prehnala víchrica, ktorá 
poškodila zvyšné lesné porasty. 
Najviac stromov vietor vyvrátil 
a polámal v Ždiari – v lokalite 
Pomfy smerom k penziónu Tatra 
– odhadom asi 2000 m3 drevnej 
hmoty a v lokalite Babia dolina 
smerom do Kurej doliny – odha-
dom 500 m3 drevnej hmoty. Lesné 
porasty boli vetrom poškodené 
plošne, ale na viacerých miestach 
sú aj jednotlivo vyvrátené a po-

Silný vietor zanechal po sebe značné škody

lámané individuálne stromy. 
Hlavnou úlohou pracovníkov 
mestských lesov bude túto 
kalamitu spracovať včas, podľa 
zákonnej lehoty do 6 mesiacov 
a hlavne spracovať kalamitu 
v smrekových porastoch do 
začiatku jarného vyrojenia pod-
kôrneho hmyzu – lykožrúta, 
aby sa zabránilo poškodeniu 
ostávajúcich lesných porastov, 
informoval Ing. František Pi-
sarčík, riaditeľ spol. Lesy Mesta 
Spišská Belá s.r.o.
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Podmienky na získanie zľavneného skipasu v lyžiarskom stredisku  Bachledka SKI&SUN v Ždiari (v Bachledovej doline) pre obyva-
teľov Spišskej Belej (osoby, ktoré majú trvalý pobyt v Spišskej Belej): 

Zľavy na SKIPASY v lyžiarskom stredisku Bachledka SKI&SUN 
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• Anton Kuchta zo Spišskej Belej naše mesto opäť úspešne reprezentoval 
na prestížnej medzinárodnej súťaži v armwrestlingu, ktorá sa konala 3. 
novembra 2018 vo švajčiarskom meste Amriswil. Tento krát mu do zbierky 
pribudlo jedna zlatá medaila a jedna bronzová - v pretláčaní ľavou rukou 
sa umiestnil tretí a v pretláčaní pravou rukou vyhral 1. miesto. K tomuto 
výnimočnému úspechu mu gratulujeme a prajeme mnoho ďalších vyni-
kajúcich výsledkov. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu Spišskej Belej v 
zahraničí!

Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov 
v Spišskej Belej sa rozhodli pravidelne raz ročne organizovať v na-
šom meste Beliansku výstavu drobných zvierat. Aj za podpory 
Mesta Spišská Belá sa 2. ročník tejto výstavy konal v dňoch 9. až 
11. novembra 2018 v telocvični Základnej školy M. R. Štefánika. Až 
29 vystavovateľov z rôznych kútov Slovenska priniesli špeciálne do 
Spišskej Belej tie najzaujímavejšie plemená králikov, či hydiny.  

V porovnaní s minulým rokom bola výstava bohatšia čo do poč-
tu vystavených zvierat. Celkom bolo vystavených 151 ks králikov 
veľkých, stredných a malých plemien a 42 ks hydiny veľkých a 
zdrobnených plemien.

Hlavný organizátor výstavy vyjadruje poďakovanie všetkým za 
podporu tejto výstavy, ale  poďakovanie najmä vedeniu ZŠ M. R. 
Štefánika za poskytnutie priestorov telocvične pre túto výstavu. Ale 
samotné mesto vyjadruje poďakovanie práve tomuto miestnemu 
spolku chovateľov zvierat (najmä Rastislavovi Tomaľovi, Františ-
kovi Strakovi, Edovi Krempaskému či Jozefovi Bobymu a ďalším) 
za výborne pripravenú výstavu, ktoré bola výbornou prezentáciu 
tohto spolku, ale ktorá nás najmä zaviedla do čias našej mladosti 
a najmä deťom priblížila to, čo sa už aj v našom mesta stáva raritou, 
či výnimočnosťou – chov domácich hospodárskych zvierat ako sú 
husi, kačky sliepky, zajace a pod..

Úspešná spišskobelianska výstava drobných zvierat 
Vyhodnotenie výstavy
Králiky aj hydina boli posudzované podľa stanov Slovenského 

zväzu chovateľov. Vo veľkej konkurencii sa úspešne umiestnili aj 
chovatelia z našej belianskej organizácie.

Králiky
Peter Hrebeňár šampión výstavy 96,0 bodov
Tomala Rastislav šampión výstavy 96,5 bodov
Zoltán Varga šampión výstavy 96,5 bodov
Eduard Krempaský čestná cena 96,0 bodov
Karol Šebest čestná cena 96,0 bodov
Jaroslav Andraš čestná cena 96,0 bodov
Mário Šugerek čestná cena 95,5 bodov
Terézia Hrebeňárová čestná cena 95,5 bodov
Marcel Hudák čestná cena 96,0 bodov
Ján Králik čestná cena 96,0 bodov
Juraj Miňo čestná cena 96,0 bodov
Rod. Mojcherová čestná cena 95,5 bodov
Jozef Mačuga čestná cena 95,0 bodov
 
Hydina
Róbert Lesňák šampión súťaže 95,0 bodov
Mário Šugerek šampión súťaže 95,0 bodov
Šimon Šugerek čestná cena 95,0 bodov
Jozef Body čestná cena 94,0 bodov
Pavol Šugerek čestná cena 95,0 bodov
Miroslav Kalafut čestná cena 95,0 bodov
Matúš Strelko čestná cena 94,0 bodov
Peter Hrebeňár čestná cena 94,0 bodov

Viac aktuálnych informácií 
získate na www.spisskabela.sk

Mesto Spišská Belá v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. 
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

oznamuje

vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných 
na území Slovenskej republiky povinnosť:

–  zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 ods. 9 zákona traspondérom, 
pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku,

–  a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri 
spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé ozna-
čenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona v prechodnom období – najneskôr do 31. 
októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý 
sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje 
sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Podľa § 19 ods. 8 zákona označiť zviera transpondérom môže len súkromný 
veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona, je súk-
romný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u 
psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej 
núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Podľa § 48 ods. 1 zákona, orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe 
pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa 

§ 19 ods. 9 zákona.

Zmena zákona 
o veterinárnej starostlivosti
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Aby na toto obdobie ostali 
deťom krásne spomienky, čakal 
na ne výnimočný deň. Slávnost-
ná imatrikulácia – prijatie prvá-
kov do cechu žiakov základnej 
školy. 

Tá tohtoročná bola netradič-
ná a uskutočnila sa 26. októbra 
v mestskej kinosále za prítom-
nosti rodičov, starých rodičov, 
príbuzných. Prostredníctvom 
básničiek, pesničiek či tanca, 
prváci ukázali svojim rodičom, 
čo všetko sa za takú krátku 
dobu v škole už naučili. Po 
hlasnom „Sľubujeme“ nasle-

dovalo pasovanie prvákov. 
Sľubom sa zaviazali dodržia-
vať všetky povinnosti školáka. 
Z rúk „Anjela“ si prevzali 
imatrikulačný list, imatriku-
lačnú čiapku a sladkú odme-
nu. Slávnostná imatrikulácia 
bola veľkým dňom nielen pre 
samotných prvákov. Bola ne-
všedným zážitkom aj pre ich 
rodičov, ktorí si zo slávnostné-
ho podujatia spolu so svojimi 
ratolesťami odniesli pocity 
plné nevšedných dojmov.

Mgr. Mária Pavlarčíková, 
ZŠ J. M. Petzvala

Imatrikulácia prváčikov

Mesiac október sa každo-
ročne nesie v znamení jedla, 
zdravej výživy a zdravého 
životného štýlu. V tomto škol-
skom roku prebiehal už 6. 
ročník celoslovenskej súťažno-
-vzdelávacej aktivity Hovorme 
o jedle, do ktorej sa prihlásila aj 
naša základná škola. Prebiehala 
v dňoch od 15. 10. 2018 do 19. 
10. 2018, vyhlásila ju Slovenská 
poľnohospodárska a potravinár-
ska komora a Centrum rozvoja 
znalostí o potravinách. Cieľom 
je vyvolávať a podporovať 
spoluprácu, podnietiť aktívnu 
účasť školy pri vzdelávaní detí 
a mládeže o potravinách, dob-
rých stravovacích návykoch 
ako súčasti zdravého životného 
štýlu. 

Hovorme o jedle
Na každý pracovný deň v 

týždni od 15. októbra do 19. 
októbra 2018 boli vyhlásené 
denné témy týkajúce sa kon-
krétnej potravinovej skupiny 
(podľa potravinovej pyramí-
dy). Súťažiace školy si mohli 
vybrať jednu z dvoch denných 
tém alebo obidve témy. Naša 
škola si vybrala jednu tému na 
každý deň. 

Do vzdelávania o potravi-
nách v oblasti zdravej výživy 
sme sa snažili zapojiť čo najviac 
žiakov, preto  sme pre všetkých 
žiakov školy vyhlásili Týždeň 
zdravej desiaty. Prostredníctvom 
rozhlasu sa žiaci dozvedeli, čo si 
môžu  prichystať na desiatu do 
školy a aký účinok má konkrét-
ne jedlo na náš organizmus.

 K vyhláseným témam sme 
pripravili aktivity. Témy sme 
priradili k jednotlivým dňom v 
týždni: Chlieb, pečivo, obilniny, 
cestoviny, zemiaky (15.10.2018), 
Zelenina, ovocie, orechy z našich 
sadov (16.10.2018), Mlieko a 
mliečne výrobky od sloven-
ských kravičiek (17.10.2018), 
Mäso, hydina, ryby, vajcia, 
strukoviny(18.10.2018), Cukry, 
tuky, soľ (19.10.2018). Pri prvej 
dennej téme sme realizovali 
pre prvý stupeň tieto aktivity: 
Chlebové veselé taniere, Chlieb 
a čisté ruky, Delenie palaciniek 
na presné diely, Zrno v našej 
potrave. Na druhom stupni 
aktivity prebiehali na hodinách 
anglického jazyka. V prípade 
druhej vyhlásenej témy sme 
na prvom stupni robili  šaláty 
a zeleninové maškrty. K zaují-
mavým aktivitám patrili: Vlož 
do košíka, Napíš aspoň jeden 
vitamín, Vymodeluj človeka. 
Žiaci druhého stupňa bolo za-
pojení do Hádankového kvízu 
a podobne ako mladší žiaci vy-
tvárali obrazce z ovocia a zeleni-
ny, ktoré by ich vystihovali. Pri 
realizácii tretej témy sme všetci 
v škole boli oblečení v bielom. 
Nešlo o cenu mieru, ale o pod-
poru významu pitia mlieka 
a konzumácie mliečnych pro-
duktov. V tento deň boli žiaci 2. 
stupňa na exkurzii v Tatranskej 
mliekarni v Kežmarku. Usku-
točnili sme aj aktivity: Vieme, 

čo jeme, Potraviny v každo-
dennom živote, Odkiaľ máme 
mlieko a Biele zlato pre všetkých 
žiakov školy. Na štvrtý deň sú-
ťaže sme v školskej kuchyni 
varili vajíčka. Okrem toho sme 
zisťovali úpravu mäsa čítaním 
z obalov a ochutnávali mäsové 
nátierky. Tieto úlohy plnili všetci 
žiaci školy. Najzaujímavejší bol 
posledný deň súťaže, ktorý bol 
plný pohybu. Žiaci 1. stupňa 
ho trávili v telocvični pri rôz-
nych súťažiach. Odmenou pre 
nich bola zemiaková medaila. 
Starší žiaci skúmali podiel 
cukru, soli a tukov vo vybra-
ných potravinách. Popri týchto 
činnostiach sme maľovali, fotili 
a skúsení literáti písali. 

Súťaž Hovorme o jedle 
má sprievodné súťaže, a to 
výtvarnú súťaž CHUTNÉ 
MAĽOVANIE,  literárnu súťaž 
KÚZLO DOBRÉHO JEDLA 
a fotografickú súťaž OČAMI 
GURMÁNA. Dali sme sa na sú-
boj so všetkými výzvami. Nikto 
nezaostával a skutočne sa sme sa 
všetci snažili o úspech. Dúfame, 
že budeme víťazi aspoň v jednej 
kategórii. Zažili  sme výbornú 
tímovú spoluprácu. Ďakujeme 
všetkým učiteľom i žiakom 
školy, ktorí sa do súťaže zapo-
jili, a takto nás podporili. Pre 
zdravie sa oplatí urobiť všetko, 
čo je v našich silách.

Mgr. Gabriela Plišková, 
ZŠ J. M. Petzvala  

Jesenný čas je už tradične 
spojený s výstavou ovocia a 
zeleniny, ktoré žiaci vypesto-
vali na hodinách pracovného 
vyučovania v environmentál-
nom komplexe, kde sa žiaci 
oboznamovali s pestovaním 
ovocia a zeleniny - od prípravy 
pôdy, cez siatie, sadenie, pletie 
záhonov, polievanie, až po finál-
ny zber plodín.  Touto výstavou 
sme ukončil projekt Záhrada, 
ktorá učí II, ktorý predstavo-
val súčasť projektu „Školská 
výstava ovocia a zeleniny or-
ganizovaného mestom Spišská 
Belá“. Cieľom projektu bolo 
vytvoriť v škole také prostre-
die, v ktorom sa každé dieťa cíti 
bezpečne, dobre, sebaisto a do 
ktorého chodí s radosťou, ako aj 
posunúť hranice toho, čo môžu 
žiaci so zdravotným znevýhod-
nením dokázať vďaka inovatív-

Záhrada, ktorá učí II.

V nedeľu 25. novembra 2018 
sa v poľskom meste Szczawnica 
uskutočnila prezentácia novej 
knihy o tomto meste, ktoré je 
partnerským mestom Spišskej 
Belej. 

Prezentáciu knihy pod 
názvom „Na szczawnickom-
deptaku“ uviedol burmistrz 
Szczawnice Grzegorz Niezgoda 
a autorka knihy Barbara Alina 
Weglarz. Tejto prezentácie sa 
zúčastnili aj zástupcovia nášho 
mesta – súčasný primátor Štefan 
Bieľak i novozvolený primátor 
Jozef Kuna s ďalšími zástupca-
mi mesta, nakoľko Spišská Belá 
bola partnerom nižšie uvedeného 
mikroprojektu.  Nová kniha má 
formát B5 a 120 strán a bola 
vydaná vďaka spolupráci oboch 

nym metódam, materiálnemu 
vybaveniu či širokým záberom 
rôznych aktivít, 

V dňoch 20. – 21. septembra 
2018 sa uskutočnila v interiéri 
školy výstava zeleniny a ovo-
cia, ktoré žiaci dopestovali spo-
lu 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 Spišská Belá

Prezentácia novej knihy 
o poľskej Szczawnici

miest a jej financovaniu 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 
v rámci Programu Interreg V-A 
Poľsko – Slovensko 2014-2020. 
Pri realizácii tohto mikropro-
jektu významnú úlohu zohral 
Cezhraničný zväzok Euroregión 
TATRY, ktorého členmi sú obe 
mestá. V rámci uvedeného mik-
roprojektu vydalo svoju novú 
knihu s fotografiami aj mesto 
Spišská Belá, ktorej inaugurácia 
bola 26. októbra 2018 v kaštieli v 
Strážkach a ktorá sa už dostala 
do väčšiny spišskobelianskych 
domácností.
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Pri príležitosti Európskeho 
dňa jazykov, ktorý sme si tento 
rok pripomenuli v stredu 26. 
septembra 2018, vyučujúce 
anglického a nemeckého ja-
zyka spolu so svojimi žiakmi 
si vyučovacie hodiny spestrili 
rôznymi jazykovými hrami 
a aktivitami. 

Na I. stupni si žiaci spolu 
s pani učiteľkou. Méreyovou 
vypočuli pozdravy v rôznych 
jazykoch, odlišnosti zvieracích 
zvukov a zahrali si jazykové 
pexeso. Tretiaci s pani učiteľ-

Naša Školská knižnica pri 
ZŠ J. M. Petzvala sa v tomto 
školskom roku zapojila do 14. 
ročníka celoslovenského projek-
tu Najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice. 

Veľkou výzvou bolo tému 
Skutočné knižnice – skutočné 
vzdelávanie: 100 rokov od 
vzniku Česko – Slovenska pri-
blížiť zrozumiteľnou formou 
všetkým vekovým kategóriám 
našich žiakov. Nebolo to jed-
noduché, ale všetci účinkujúci 
pod vedením svojich učiteľov 
to zvládli na jednotku s hviez-
dičkou. V piatich učebniach  
sa čas vrátil o sto rokov späť 

Jeseň je čarovné obdobie plné 
farieb, dozrievajúcich plodov, ale 
aj zmien počasia. Čaro jesene do-
kážu oceniť najmä deti, a preto 
sme sa v jedno krásne jesenné 
dopoludnie rozhodli urobiť 
všedný školský deň nevšedným. 
Spoločne s našimi žiakmi sme sa 
zúčastnili integračnej aktivity v 
spolupráci so ZŠ v Ľubici pod 
názvom Šarkaniáda. Už z názvu 
je zrejme, že išlo o púšťanie šarka-
nov. Pre niekoho bežnú jesennú 
aktivitu, no pre našich žiakov so 
zdravotným znevýhodnením  

Vo štvrtok 25. októbra 2018 sa v mestskom klube dôchodcov pri 
príležitosti Me siaca úcty k starším stretli všetci tí, ktorým vlasy krášli 
striebro šedín, tvár zdobia vejá riky vrások a  ruky zvie ra nejeden 
mozoľ. Pre všetkých pripravili  kyticu plnú vďaky a úcty po skladanú 
z hovoreného slo va, hudby a spevu, žiaci ZŠ J. M. Petzvala, ktorou 
pohladili i po tešili všetkých prítomných. Starkí  im zase napiekli 
chutné koláčiky. Strávili sme naozaj krásne popoludnie .

Mgr. Pavlarčíková, ZŠ J. M. Petzvala  

Zdravá výživa a jej podpo-
rovanie je najlepšou cestou pre 
naše zdravie. Dôležitou zložkou 
výchovy mladej generácie je 
uprednostniť kúpu a spotrebu 
potravín vyrobených na Sloven-
sku. V tomto duchu sa niesol aj 
šiesty ročník týždňa Hovorme 
o jedle, ktorý  prebiehal pod 
záštitou Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR 
a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Odbornú 
garanciu prevzali Úrad verejného 
zdravotníctva SR, Národné poľ-
nohospodárske a potravinárske 
centrum – Výskumný ústav po-
travinársky a Štátna veterinárna 
a potravinová správa SR.

Súťažno - vzdelávacia ak-
tivita HOVORME O JEDLE, 
sa uskutočnila v týždni od 
15.10.2018 do 19. 10. 2018 a bola 
ukončená záverečným vyhlá-
sením najúspešnejších škôl na 
Slovensku, ktoré sa zapojili do 

Európsky deň jazykov v ZŠ J. Petzvala

kou Michlíkovou sa naučili 
počítať do päť po taliansky, 
francúzsky a rusky, zopakovali 
si počítanie po česky a anglicky. 
Tretiaci pri pani učiteľke Urba-
novej vyrobili zvieracie leporelo 
a pri tom si zopakovali časti tela, 
farieb a číslic. 

Žiaci siedmeho ročníka v 
skupine pani učiteľky Česán-
kovej oslávili Európsky deň 
jazykov prípravou „jazykových 
kokteilov“. Každý žiak si z 
obálky vytiahol malú farebnú 
vlajočku a názov danej kraji-

ny v anglickom jazyku, ktorú 
potom prilepil na pripravený 
hárok papiera v tvare pohára 
so slamkou. Úlohou každého 
žiaka bolo nakresliť a vpísať do 
daného obrázku pohára všetko, 
na čo si spomenul pri krajine, 
ktorej vlajku si vytiahol. Každý 
žiak tak namixoval svoj vlastný 
„kokteil“ pozostávajúci zo slov 
alebo špecifických čŕt pre vybra-
nú krajinu.

Siedmaci v skupine pani 
učiteľky Jendrichovskej vyro-
bili vlajky členských štátov EÚ 

a naučili sa v jazykoch daných 
krajín povedať AHOJ.

Deviataci pri pani učiteľke 
Tyborovej  pracovali s textom 
nemeckej piesne Mier navždy 
(Friedenallezeit), ktorej hlavnou 
myšlienkou je zmysel komuni-
kácie a spojenie sveta v mieri.

Žiaci 9.A porovnávali pod ve-
dením pani učiteľky Dudášovej 
frázy, porekadlá a palindrómy 
v anglickom, nemeckom i slo-
venskom jazyku.

Mgr. Zuzana Tyborová, 
ZŠ J. M. Petzvala

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
a pre všetkých účastníkov sa 
začalo cestovanie časom. Popri 
poznávaní jednotlivých oblastí 
života v 1. ČSR žiaci zažili mno-
hé poučné, zaujímavé i vtipné 
situácie. Na začiatku ich priví-
tala hymna ČSR, oboznámili sa 
s historickými faktami z obdo-
bia vzniku 1. ČSR a zabavili sa 
pri skladaní puzzle - mapa ČSR 
či významné osobnosti. Ako sa 
ľudia v tej dobe obliekali, ako 
vyzerali vtedajšie obchody 
a školy a čo sa najčastejšie va-
rilo, sa dozvedeli počas ďalšie-
ho putovania. Poznávali názvy 
jednotlivých častí ľudového 
kroja, kreslili mince, spievali 

ľudovú pieseň a úplne najviac 
sa všetkým páčila ochutnávka 
tradičného jedla zo zemiakov. 
Džatky síce nepoznal každý, 
ale chutili všetkým. Aktivita 
pokračovala v popoludňajších 
hodinách čítaním príbehov 
z kníh autorov pre deti a mlá-
dež, ktorí žili a tvorili v období 
1. ČSR. Deti zo školského klu-
bu boli vďačnými poslucháčmi, 
po vypočutí príbehu rozprúdili 
s pani učiteľkami zaujímavú 
debatu o časoch ich detstva. 
Pre žiakov druhého stupňa bol 
pripravený vedomostný kvíz, 
ktorý preveril ich vedomosti 
získané počas celého dňa. 

Všetci sa snažili o to viac, že 
nás návštevou poctili rodičia 
a starí rodičia žiakov a za zria-
ďovateľa odborná pracovníčka 
mestského školského úradu, 
PhDr. Edita Svocáková, ktorí 
svoju návštevu potvrdili zápi-
som do školskej kroniky. Pozrieť 
si všetky aktivity prišla aj pani 
riaditeľka Mgr. Anna Rothová 
so svojimi zástupcami. 

Poďakovanie patrí všetkým 
účinkujúcim, ich učiteľom, 
tetám upratovačkám, ktoré 
pripravovali džatky a vedeniu 
školy za podporu počas celej 
realizácie tohto podujatia. 

ZŠ J. M. Petzvala

ZŠ M. R. Štefánika získala 1. miesto
tohto projektu. Víťazov ocenila 
v piatok 16. 11. 2018 v Bratislave 
Slovenská poľnohospodárska a 
potravinárska komora (SPPK) v 
spolupráci s neziskovou organi-
záciou Centrum rozvoja znalostí 
o potravinách. Do aktuálneho 
ročníka sa zapojilo 452 základ-
ných škôl. 

Naša škola sa umiestnila 
v Zlatom pásme celkového 
hodnotenia škôl a na prvom 
miesteza druhý deň súťaže1. 
vyhlásenej dennej témy: Zele-
nina, ovocie, orechy z našich 
sadov. Finančnú odmenu 
prevzala od organizátorov sú-
ťaže pani riaditeľka Mgr. Elena 
Stachová.

Zároveň veľké poďakovanie 
patrí všetkým žiakom a učite-
ľom našej školy za celý týždeň, 
v ktorom sa zapájali do aktivít 
zdravej výživy.

Ing. Ľudmila Brincková
ZŠ M. R. Štefánika

Október - mesiac úcty k starším

Šarkaniáda
niečo výnimočné, čo nezažijú 
každý deň. Akcia bola zaujímavá 
aj tým, že išlo o spoločnú aktivi-
tu s intaktnými žiakmi z miestnej 
školy. Bolo krásne vidieť, ako sa 
všetci navzájom rešpektovali a 
zabávali pri spoločnom púšťaní 
šarkanov. Počasie bolo veľmi 
príjemné, na oblohe ani mráčik, 
iba krásne pestrofarebné šarkany, 
ktoré poletovali sem i tam a boli 
pre nás ako pohladením nielen 
pre oči, ale i dušu. 

Mgr. Lenka Šidlovská
ŠZŠ Spišská Belá
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27. septembra. 2018 sa žiaci 7. B 
a 8. B triedy zúčastnili exkurzie v 
Tatranskej mliekarni v  Kežmarku. 
Dozvedeli sa, aké technologické 
postupy sa používajú pri spraco-
vaní mlieka a výrobe mliečnych 
výrobkov. Vedenie podniku spolu 
s majsterkami výroby podrobne 
a zaujímavo opísalo proces a 
podmienky, za akých vznikajú 
produkty, ktoré si môže spotre-
biteľ kúpiť v obchode. Žiaci si 

Aj tento rok sa naša škola za-
pojila do akcie Európsky týždeň 
športu. Pod heslom „rozhýbme 
školu“ sme sa aktívne hýbali, 
zápasili a zabávali sa pri plne-
ní výziev, ktoré do programu 
pripravili učitelia telesnej vý-
chovy Mgr. A. Zavacký a Mgr. 
J.  Dobeš.

Prichádzali sme do školy 
hlavne bicyklom, kolobežkami, 
skejtbordmi a pešo s heslom 
„najlepšie sú naše nohy“. Počas 
veľkých prestávok sme sa všetci 
organizovane prechádzali po 
chodbách školy, na hodinách 
telesnej výchovy sme si vy-
skúšali kruhový tréning podľa 

Každý človek potrebuje nieko-
ho, kto sa teší z jeho prítomností 
a kto na neho čaká. Hovorí sa, 
že zvieratá sú ideálnymi spoloč-
níkmi pre každého z nás. Okrem 
mnohých iných vlastností, ktoré 
majú tieto nežné stvorenia sú 
aj vynikajúcimi terapeutmi. 
Terapia pomocou zvierat - zo-
oterapia patrí k rehabilitačným 
a psychosociálnym metódam, 
pri ktorej sa využíva priame pô-
sobenie zvierat na človeka. 

Prvky zooterapie sme využi-
li a zahrnuli do projektu „Život 
na farme“, ktorého súčasťou 
bola zároveň aj farmingterapia. 
Cieľom projektu bolo pozitívne 
ovplyvniť správanie detí k sebe 
samým a okoliu, učiť deti preja-
viť svoje emócie a podporiť tak 
ich vzájomnú komunikáciu. 

Cieľom tejto súťaže je uká-
zať žiakom, že vzdelávanie je 
veľmi dôležité, pretože súvisí 
s ich budúcim životom. Vzde-
lanie môže priniesť spokojný 
a stabilný život a premení sny 
na realitu. Ak sa chce človek 
priblížiť k naplneniu svojho po-
tenciálu, vyžaduje si to poctivé 
a systematické vzdelávanie. 

Ceny získa ten žiak, ktorý 
počas celého školského roka 
nazbiera najviac bodov vo svojej 
kategórii. Kolobežku získa naj-
aktívnejší žiak prvého stupňa, 
bicykel žiak druhého stupňa.

Žiaci získavajú body v škol-
ských, okresných, krajských a 

Október je mesiacom úcty 
k starším a pripomína nám, aby 
sme si uctili seniorov a dali im 
najavo svoju náklonnosť. Na Slo-
vensku sa tento deň slávi druhú 
októbrovú nedeľu. Sviatok úcty 
k starším neobišiel ani našu školu 
bez povšimnutia. Žiaci tento rok 
už tradične navštívili seniorov 
v Zariadení opatrovateľských 
služieb v neďalekej obci Strážky 
a žiaci elokovaného pracoviska 
v Ľubici potešili svojou náv-
števou staršie ženy v Spišskej 
katolíckej charite v Ľubici. Naši 
žiaci si pre starkých pripravili 
kultúrny program plný piesní 

V ZŠ M. R. Štefánika sa súťaží 
o bicykel a kolobežku

Európsky týždeň športu

celoslovenských vedomostných 
a športových súťažiach. Body sa 
pripisujú za umiestnenie, ale aj 
za úspešné riešiteľstvo či účasť, 
prospech a príkladné správanie. 
Body žiaci získavajú aj svojou 
aktivitou a kreativitou pri tvorbe 
programov školských akcií. 

Veľkou motiváciou pre žia-
kov bude rebríček prvej desiat-
ky najlepších žiakov, ktorý bude 
zverejnený na webovej stránke 
školy každý štvrťrok. Vyhod-
notenie súťaže a odovzdanie 
cien sa uskutoční 28. júna 2019. 
Držíme všetkým palce!
Ďakujeme firme Bicykle 

Kostka za poskytnuté ceny.

Život na farme
Počas týždňa stráveného 

na farme nešlo iba o priamy 
kontakt so zvieratami, ale aj 
o vykonávanie ďalších prác, 
ktoré súvisia s chovom zvierat. 
Pomocou projektu mali žiaci 
možnosť zapojiť sa do života na 
farme a na pár dní sa z nich stali 
skutoční farmári. Žiaci k svojmu 
farmárčeniu pristupovali veľmi 
zodpovedne. Starali sa o zvie-
ratá a podieľali sa tak na celom 
procese chovu zvierat. Žiaci 
pomáhali pri kŕmení a napájaní 
zvierat, čistení, osedlaní, ustaj-
není koní a najväčšou odmenou 
i zážitkom im bola samotná 
jazda na koni a radosť z dobre 
vykonanej práce.

Ivana Oravcová, 
Mgr. Miroslava Černáková

ŠZŠ Spišská Belá

vzoru televíznej šou – extrémne 
premeny – druhá šanca na život. 
Nosili sme celý deň športové 
dresy.

Zorganizovali sme turnaje vo 
florbale medzi žiakmi a učiteľ-
mi a vo volejbale medzi učiteľ-
mi, rodičmi a priateľmi školy. 
Našu školu reprezentovali: pán 
učiteľ E. Valek, pani učiteľka M. 
Kováčiková, pán učiteľ A. Za-
vacký a pán učiteľ J. Dobeš.

Európsky týždeň športu na-
ozaj rozhýbal našu školu a spo-
ločne sme urobili niečo pre seba 
a svoje zdravie.

Mgr. J. Dobeš, 
ZŠ J. M. Petzvala

Venuj úsmev starším

a básní, ktorým im spríjemnili 
deň a poďakovali im za všetko 
krásne a dobré. Okrem programu 
si žiaci pre seniorov pripravili i 
vlastnoručne vyrobené darčeky. 
A na oplátku seniori odmenili 
deti sladkou odmenou. Je krásne, 
keď sa v tejto uponáhľanej dobe 
aspoň na chvíľu zastavíme a ve-
nujeme svoj čas starším ľudom, 
ktorým už neostalo veľa dôvodov 
na úsmev a na okamih môžeme 
byť my tými, čo „Venujeme úsmev 
starším“.  Ivana Oravcová, 

Mgr. Miroslava Černáková,
 Mgr. Lenka Šidlovská

ŠZŠ Spišská Belá

Exkurzia v Tatranskej 
mliekarni v Kežmarku

pozreli video, v ktorom vizuálne 
nazreli do „srdca“ fabriky. Videli 
strojové zariadenia  a priebeh vý-
roby. Prednáška bola obohatená 
o sladkú ochutnávku jedného z 
výrobkov tatranskej mliekarne. 
Bola to zaujímavá exkurzia. 

Vedeniu podniku ďakujeme 
za to, že sme mohli na vlastné 
oči vidieť, ako sa spracováva 
mlieko. Mgr. S. Dudášová, 

ZŠ J. M. Petzvala

Oznam pre chovateľov ošípaných 
povinná registrácia chovu ošípaných 

Dňa 06. 11. 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 
2018/1669, ktorým sa ruší výnimka udelená rozhodnutím 2006/80/ES pre niektoré 
členské štáty vrátane Slovenskej republiky, o identifikácii a registrácii zvierat. Uve-
deným rozhodnutím nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom 
registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej. Uvedená povinnosť 
vyplýva aj z §40 a zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov.
Na základe týchto skutočností Mesto Spišská Belá na žiadosť Regionálnej veterinár-
nej a potravinovej správy v Poprade oznamuje všetkým neregistrovaným chovateľom 
ošípaných, aby sa registrovali v centrálnom registri hospodárskych zvierat v najkrat-
šom možnom termíne. Každý chovateľ (každý obyvateľ), ktorý chová doma ošípanú 
(bez ohľadu na počet ošípaných), je povinný registrovať tento chov. 
Postup registrácie:
•  chovateľ vyplní tlačivo žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat,
•  chovateľ v zmysle Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR č. 17/2012 Z.z. vyplní tlačivo registrácie chovu,
•  vyplnené tlačivá chovateľ doručí naRegionálnu veterinárnu apotravinovú správu 

v Poprade, ul. Partizánska 83, 058 01  Poprad.
Viac informácií chovatelia získajú: na telefónnom čísle: 052/772 30 85 (veterinárna 
správa v Poprade), e-mailovej adrese: ZdravieZvierat.PP@svps.sk a na webovom 
portáli Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=13622
Pozor !!! Nesplnenie tejto registračnej povinnosti je sankcionovateľné! V prípade 
zistenia neregistrovaných chovateľov v zmysle § 48 zákona č. 39/2007 Z. z. ide 
o porušenie zákona, za ktorý orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 100 € 
do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3 500 € pre fyzické osoby podnikateľov 
alebo právnické osoby.
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Tím PretekaRYS sa tentokrát rozhodol popasovať s náročnými prekážkami 
aj mimo Slovenska. Na Majstrovstvách sveta série Spartan Race WORLD TRI-
FECTA CHAMPIONSHIP konaných začiatkom novembra priamo v gréckej 
Sparte, reprezentoval náš beliansky tím PretekaRys Marek Podolinský.

Za dva dni absolvoval Marek až tri preteky, počas ktorých prešiel spolu 58 km 
a zdolal takmer 100 prekážok.Konečný rezultát priniesol fantastický výsledok 
a po súčte všetkých časov sa Marek umiestnil na 128. mieste v celkovom poradí 
(pretekov sa zúčastnilo cez 1 700 súťažiacich) a na 54. mieste vo svojej kategórii. 
„Zúčastniť sana Majstrovstvách sveta v Spartanrace bolo niečo skvelé. Pred 
prvým pretekom nás vyburcovali Sparťania v kostýmoch so štítmi a kopijami 
silným príhovorom, z čoho som mal následne pocity ako keby som sa mal zú-
častniť bitky, z ktorej už asi živý nevyjdem, no napriek tomu som sa na ňu tešil,“ 
spomína s úsmevom na preteky Marek. „Počas pretekov bolo 29 stupňov, takže 
nebolo jednoduché podávať všetky náročné výkony. S výsledkami pretekov 
som však spokojný, no stále aj tak vidím veľký priestor na zlepšovanie.“

Výsledky jednotlivých pretekov: 
• SUPER - 91. miesto v celkovom poradí a 40. miesto vo svojej kategórii
• SPRINT - 97. miesto v celkovom poradí a 40.miesto vo svojej kategórii
• BEAST - 161. miesto v celkovom poradí a 61. miesto vo svojej kategórii 
GRATULUJEME!

Na Majstrovstvách sveta v Sparte 
mala zastúpenie aj Spišská Belá

Viac aktuálnych informácií získate 
na www.spisskabela.sk

Prvý novembrový týždeň sa odohrali posledné zápasy 
jesennej časti futbalových líg, v ktorých hrá aj futbalový 
klub MŠK Slavoj Spišská Belá. Do pozornosti dávame vý-
kony našich starších žiakov, ktorí ešte neprehrali a prezi-
mujú na 1. mieste. Belianski futbalisti dosiali nasledovné 
výsledky:

• Muži A” – 5. liga VsFZ – skupina podtatranská – 6. 
miesto

Konečná tabuľka: https://vsfz.futbalnet.sk/sutaz/
2259/

• Muži “B” – 6. liga PFZ – 9. miesto
Konečná tabuľka: https://podtatransky-futbalovy-

zvaz.futbalnet.sk/sutaz/2387/
• Starší dorast – 2. liga VsFZ – skupina východ Nad-

stavbová časť o umiestnenie skupina B – 4. miesto
Konečná tabuľka: https://vsfz.futbalnet.sk/sutaz/

2260/
• Mladší dorast – 2. liga VsFZ – skupina východ – 

Nadstavbová časť o umiestnenie skupina B – 3. miesto
Konečná tabuľka: https://vsfz.futbalnet.sk/sutaz/

2261/
• Starší žiaci – 2. liga VSFZ – skupina C – 1. miesto
Konečná tabuľka: https://vsfz.futbalnet.sk/sutaz/

2269/
• Mladší žiaci – 2. liga VSFZ – skupina C – 10. 

miesto
Konečná tabuľka: https://vsfz.futbalnet.sk/sutaz/

2272/

Výsledky futbalového 
klubu MŠK Slavoj Spišská 
Belá – po jesennej časti

www.bedminton.spisskabela.sk
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• Nový chodník s parkovacími miestami na Krátkej ulici - chodník sa kvôli 
zimnému počasiu nestihol dokončiť a stavebné práce budú pokračovať ma 
jar budúceho roka.

• Nový chodník z Krátkej ulice ako prepoj na Hviezdoslavovu ulicu.

• Výstavba rodinných domov na Okružnej ulici (pri TESCU) - dokon-
čená je už aj miestna komunikácia s chodníkmi, ktorá prejde do správy a 
majetku mesta.

• Výstava zvierat v priestoroch 
telocvične ZŠ Štefánika - zorga-
nizovaná miestnou organizáciou 
Slovenského zväzu chovateľov.

• Mesto upravilo urnový háj na mestskom cintoríne - opravený zadný 
múr s novým oplechovaním.

• V oddychovej zóne v Strážkach (pri cyklotrase smerom do kaštieľa) boli 
osadené pri novom detskom ihrisku aj prístrešky, lavičky a ďalšie prvky.

Viac na 
Facebookovej 
stránke mesta 

Mesto 
Spišská Belá

• Belianska futbalová prí-
pravka na tradičnej futbalovej 
12-hodinovke v telocvični na 
Moskovskej ulici. Viac v budú-
com čísle.
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Príď a spoznaj Samira z Portugalska a Lauru z Nemecka. #SmeSvetoví
Viac info: Facebook FACE CLUB

Noví zahraniční 
dobrovoľníci vo FaceClube

• „Nové hokejbalové ihrisko na Tatranskej ulici v rámci výstavby hokejbalovej haly - 1.etapa“


