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Milí moji spoluobčania,

  máme za sebou prvé dni nového roka 2019 a oveľa viac krokov i dní pred sebou. 
Prajem Vám na tejto ceste, aby na nej bola prevaha udalostí, ktoré do našich 
životov vnesú zdravie, šťastie, spokojnosť, radosť nás i našich rodín.
 
   Za seba ako primátora mesta verím, že všetkých dvanásť mesiacov, ktoré budú 
mať v dátume na konci 2019, bude naplnených zmysluplnou prácou v prospech 
všetkých obyvateľov Spišskej Belej i Strážok. Budeme sa snažiť všetci – ja ako 
primátor nášho mesta, kolegovia na mestskom úrade, poslanci mestského 
zastupiteľstva, aby sme obhajovali záujmy mesta a všetkých občanov. Pevne 
verím, že urobíme všetko pre to, aby sme úspešne pokračovali v rozbehnutých 
stavebno-investičných aktivitách v meste i v rozvoji nášho mesta vo všetkých 
oblastiach, ktoré sú v kompetencii samosprávy; aby sme rozbehli nové projekty, 
aktivity  a  podujatia.  Zároveň  Vám  dávam  ponuku,  aby  ste  nám  dávali  svoje 
podnety na rozbeh nových aktivít, o ktoré máte záujem Vy, pre ktorých tu sme.

   Úprimne  si  prajem,  aby  ste  prácu  mojich  kolegov  –  poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Spišskej Belej i zamestnancov mestského úradu vnímali ako 
prácu ľudí, ktorá je dôležitá na to, aby sme sa mohli posúvať dopredu, aby sa 
v našom meste žilo spokojne, v úcte a vzájomnom rešpekte voči všetkým, ktorí 
majú  svoje  špecifické  záujmy  či  potreby.  Verím,  že  tak  ako  doteraz,  i  naďalej 
budeme súčasťou práce všetkých spolkov, organizácií, združení či športov v na-
šom meste; že vo svojom  nasadení nepoľavia ani školy a občianske združenia.

   Prajem Vám všetkým šťastný nový rok, veľa zdravia všetkým z Vás i vašim                   
rodinám a nech je rok 2019 rokom úsmevov a spokojnosti na Vašich tvárach, 
ktoré odrážajú pokoj v duši.

S úctou Váš primátor Jozef Kuna

PF 2019
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   25.1.2019 sme si pietnou spomienkou pri pamätnej 
tabuli na budove mestského úradu a pri soche partizá-
na pripomenuli 74. výročie oslobodenia nášho mesta 
od hrôz 2. svetovej vojny.

   Tohtoročná zima nám pripravila bohatú snehovú nádielku, s ktorou 
sa musí popasovať aj  radnica pri údržbe miestnych komunikácií a ve-
rejných priestranstiev v meste Spišská Belá, vrátane mestskej časti 
Strážky.

   Nedeľa 27.1.2019 patrila stretnutiu kresťanov nášho mesta v 
rímskokatolíckom Kostole sv. Antona vrámci Ekumenickej pobož-
nosti. Predstavení jednotlivých kresťanských cirkví mesta sa spo-
lu s veriacimi modlili vedení veršom Biblie ,,...len o spravodlivosť 
sa budeš usilovať...“ (Deuteronómium 16,20) za bratskú lásku, 
jednotu a skutky spravodlivosti.

   Medzi päticou držiteľov ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji za rok 
2018 aj bývalý primátor nášho mesta Štefan Bieľak. Na preberaní ocenenia 24. januára 
2019 na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovaktour v Bratislave v expozícii 
Prešovského kraja sa zúčastnil aj primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna a riaditeľka 
OOCR Kežmarok Mgr. Gabriela Bodnárová.

   Slávnostná bohoslužba v rímskokatolíckom kostole v Spišskej 
Belej pri príležitosti spomienky na patróna mesta a rímskokatolíc-
keho kostola sv. Antona Pustovníka.
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Slávnosť svätého Antona – patróna Spišskej Belej a rímskokatolíckej farnosti
   Pri príležitosti spomienky na 
svätého Antona „Veľkého“  Pus-
tovníka, patróna  nášho rímsko-
katolíckeho kostola a tiež nášho 
mesta, sa konala v nedeľu 20. 
januára 2019 predpoludním 
slávnostná  svätá omša v tomto 
kostole v Spišskej Belej. Boho-
službu  celebroval kežmarský 
dekan ThDr. ICLic. Ján Kuboš, 
PhD. spolu so správcom rím-
sko-katolíckej farnosti v Spišskej 
Belej ICLic. Jakubom  Grichom 
(OPraem) a správcom grécko-
katolíckej farnosti v Ihľanoch (fi-
liálka Spišská Belá) Mgr. Jánom 
Bočkajom.
 Slávnostná svätá omša sa 
začala sprievodom primátora 
mesta Jozefa Kunu, poslancov 
mestského zastupiteľstva a 
zástupcov mestských spolkov 
-  MŠK Slavoj Spišská Belá, 
Mestského poľovníckeho spolku 
Poľana, Dobrovoľného hasič-

ského zboru Spišská Belá, 
Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých, miestnych organi-
zácií Slovenského orla, Sloven-
ského zväzu chovateľov, SSS 
jaskyniarskej skupiny Spišská 
Belá, Slovenského rybárskeho 
zväzu a Zväzu protifašistických 
bojovníkov Spišská Belá. Na 
slávnostnej bohoslužbe sa zú-
častnila aj farárka evanjelického 
cirkevného zboru a. v. v našom 
meste Mgr. Eva Germanová, 
PhD.
   Bohoslužba odslúžená za celé 
naše mesto a  jeho obyvateľov sa 
niesla v duchu myšlienky  ,,Ovo-
cím jednoty je porozumenie a 
pokoj“.  Na záver  svätej omše 
pán farár Jakub  Grich srdečne 
poďakoval  bývalému primáto-
rovi  mesta Štefanovi Bieľakovi  
za jeho pomoc a spoluprácu s 
rímskokatolíckou cirkvou v Spiš-
skej Belej a novému primátorovi

Jozefovi Kunovi zaželal veľa 
správnych rozhodnutí a mnoho 
síl v jeho novej náročnej práci.   
Celebrujúcemu dekanovi Já-
novi Kubošovi  sa dôstojný pán 
farár Jakub Grich poďakoval za  
odslúženú  bohoslužbu.  Primá-
tor nášho mesta Jozef Kuna sa 
poďakoval kňazom za slávnost-
nú bohoslužbu a vyjadril prianie, 
aby sa v tradícii tejto slávnosti 
pokračovalo aj v budúcnosti.
  Po svätej omši nasledoval 
rovnaký slávnostný sprievod 
zúčastnených ako v úvode sláv-
nosti, vedený primátorom mesta 
Jozefom Kunom a poslanca-
mi mestského zastupiteľstva v 
Spišskej Belej. Slávnosť pokra-
čovala v Belianskej vinárni spo-
ločným slávnostným  obedom.
   Viac fotografií si môžete pozrieť 
na internetovej stránke mesta: 
www.spisskabela.sk.

Čo ukrýva kostolná veža na našom námestí?
   Spišskobeliansku vežu rím-
sko-katolíckeho Kostola sväté-
ho Antona v Spišskej Belej si 
všimli redaktori spoločenského 
týždenníka s celoslovenskou pô-
sobnosťou, ktorí pripravujú cyk-
lus o zaujímavostiach spišských 
zvoníc. Ich pozornosti neunikla 
ani veža kostola na spišskobeli-
anskom námestí a my sme radi, 
že aj na celoštátnej úrovni sa 
verejnosť v aktuálnom čísle toh-
to periodika dozvedá o tom, čo 
skrývajú útroby kostolnej veže v 
našom meste.

   Mesto Spišská Belá už v minu-
losti v rámci plenéra fotografov 
či pravidelného Medzinárodné-
ho dňa múzeí a galérií umožnilo 
výstup do tejto veže a prehliadku 
jej útrob.
   Do budúcnosti nevylučujeme, 
že sa takéto nezvyčajné preh-
liadky nezvyčajného priestoru 
nebudú opakovať. Podmienkou 
je však predtým zrealizovať ne-
vyhnutné bezpečnostné opatre-
nia, ktoré si pohyb ľudí vo veži 
bezodkladne vyžaduje. Veríme, 
že to, čo vídavame iba zvonku,

tak tí z nás, ktorí tam ešte nebo-
li, budú môcť vzhliadnuť aj na 
vlastné oči. Dovtedy si môžete 
o byte hlásnika, murovanej peci 
s pozostatkom komína a fyzicky 
náročnej práci hlásnika, ktorý 
musel kráčať po strmých scho-
doch do veže, zauvažovať spolu 
s autorom článku v týždenníku 
PLUS 7 dní z 3. januárového týž-
dňa... na linke: https://plus7dni.
pluska.sk/relax/ak-chcete-byt-
-peknym-vyhladom-nastahujte-
-kostolnej-veze.

Na začiatku roka  je nás v Spišskej Belej oproti začiatku vlaňajšieho roka 
viac o 28  obyvateľov

menávame stúpajúcu tenden-
ciu nárastu obyvateľstva, o čom 
svedčí aj nasledujúci prehľad.

   Z uvedeného štatistického su-
mára vyplýva, že za uplynulých 
11 rokov (od roku 2008 po rok 
2018 vrátane)  počet obyva-
teľov Spišskej Belej vzrástol o 
390 spoluobčanov, došlo teda k  
6,2%-nému nárastu počtu oby-
vateľov nášho mesta.
  V počte 6 640 obyvateľov Spiš-
skej Belej v roku 2018 je  už za-
hrnutých aj 75 občanov, ktorí sa 
do nášho mesta v uvedenom

roku prisťahovali, aj 81 občanov, 
ktorí si v priebehu roka 2018 
prestali písať trvalý pobyt                 

v Spišskej Belej.
   Žiaľ, navždy sme sa vlani roz-
lúčili so 70 našimi spoluobčan-
mi, ktorí zomreli. Život prináša 
aj ďalšie potešiteľné i tie menej 
radostné rodinné udalosti. K tým 
smutnejším patria rozvody, ktoré 
sa nevyhli ani našim spoluobča-
nom. V štatistikách v Spišskej 
Belej za rok 2018 zostane zak-
nihovaných 10 rozvodov.
 Naopak radosť zo svadieb a

nových manželstiev sme mali 
40-krát. Presne toľko sobášov 
sa v roku 2018 konalo v našom 

meste (v roku 2017 to bolo 32 a 
v roku 2016 40 sobášov) a toľko 
manželských párov začalo písať 
svoju spoločnú históriu, z čoho 
sa tešíme a prajeme všetkým ro-
dinám v Spišskej Belej prevahu 
príjemných rodinných situácií aj 
v roku 2019. Takisto pevne verí-
me, že k 84 deťom, ktoré sa na-
rodili v roku 2018, v tomto roku 
pribudnú ďalší spokojní novona-
rodení Spišskobeľania aspoň v 
takomto počte.

   Silvestrom 2018 sa uzavreli po-
hyby v počtoch obyvateľstva aj v 
našom meste. Potešiteľná sprá-
va je, že nás tu žije každý rok 
viac, a teda životné podmienky
v Spišskej Belej sú atraktívne 
a príťažlivé pre ďalších ľudí, 
ktorí sa tu chcú usadiť. Kým k 
31.12.2017 nás v Spišskej Belej 
žilo 6 612, k rovnakému dátumu  
roka 2018 to už bolo 6 640, čo je 
o 28 Spišskobeľanov viac.
   Za ostatných jedenásť rokov 
je to konštantný jav, keď zazna-
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Ako je to s medializovanými obedmi ,,zadarmo“
  Prvý januárový deň 2019 
vstúpila do platnosti novela zá-
kona č. 544/2010 Z. z.  o posky-
tovaní dotácií na podporu výcho-
vy k stravovacím návykom detí a 
žiakov v pôsobnosti Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, ktorá rieši poskytovanie do-
tácií štátu pre deti v materských 
školách a žiakov základných 
škôl.

   Zriaďovateľ môže požiadať 
o dotáciu vo výške 1,20 € na 
obed a jedno ďalšie jedlo (de- 
siata alebo olovrant) na každého  
predškoláka. V našej Materskej 
škole, Mierová 1 v Spišskej Be-

lej  má na túto dotáciu nárok 71 
predškolákov, preto mesto o do-
táciu požiadalo. 1,20 € sa podľa 
novely zákona poskytuje aj na 
mladšie ako 5-ročné deti v škôl-
ke, ak niektoré z týchto detí je z 
rodiny, kde sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi alebo ktorej prí-
jem je najviac vo výške životné-
ho minima – v našej materskej 
škole sú 2 takéto deti, na ktoré 

sme dotáciu žiadali.
   Žiadosť na poskytnutie dotácií 
na stravovanie detí v školských 
jedálňach  predkladalo mesto 
Spišská Belá  do 10. januára 
2019  Úradu práce, sociálnych

vecí a rodiny v Kežmarku. 
Poskytovanie dotácie 1,20 € aj 
na obed pre žiaka základnej ško-
ly vstúpi do platnosti 1.9.2019, 
teda od začiatku budúceho škol-
ského roka 2019/2020.
   V súvislosti s uvedenými no-
vinkami v poskytovaní dotácie 
na stravovanie (zatiaľ) iba pre 
predškolákov a konkrétnych 
skupín detí materskej školy (od 
1. septembra 2019 aj žiakov zá-
kladných škôl) žiadame rodičov 
o serióznosť a zodpovednosť v 
prístupe k stravovaniu svojich 
detí v školských jedálňach v 
meste Spišská Belá a k discipli-
novanosti v prihlasovaní a odhla-
sovaní detí zo stravy.
   Dotácia na stravu sa totiž bude 
poskytovať len za každý deň, v 
ktorom  dieťa bolo v škôlke. Ak 
dieťa nebude prítomné v škole 
a nebolo odhlásené zo stravy, 
dotáciu 1,20 € na konkrétne 
dieťa si školská jedáleň nemô-
že uplatniť!  V budúcnosti sa to 
môže odraziť na zvýšení poplat-
kov za stravu, keďže takto môžu  
stúpnuť režijné náklady, poplat-
ky za nakladanie s biologickým 
odpadom aj samotné plytvanie  
pri zbytočnom nákupe surovín.
   Každá služba, každý výrobok, 
každá surovina niečo stojí a nie 
je zadarmo, musí sa zaplatiť. 

Medializovaná dotácia štátu 
vo výške 1,20 € na stravovanie 
predškoláka  nepokryje všetky 
náklady, ktoré strava stojí.
   Poplatok, ktorý uhrádza rodič 
za dieťa v škôlke, pokrýva iba 
časť nákladov za celodennú 
stravnú jednotku jeho dieťaťa.
Jej celková  hodnota je 2,41 € 
pre predškoláka, čo v sebe za-
hŕňa cenu za nákup potravín 
a režijné náklady (rodič  z toho 
uhrádza  1,42 € , pričom v tejto 
sume je  1,12 € za nákup potra-
vín  a  0,30 € za čiastočnú úhra-
du režijných nákladov podľa 
platného VZN č.6/2013). Zvyšné 
režijné náklady dopláca zriaďo-
vateľ.
    Avizovaná dotácia štátu 1,20 € 
(o ktorú mesto iba žiadalo, ešte 
ju nedostalo) za rodiča pokryje 
sumu za nákup potravín, čo je v 
našej  MŠ v 2. stravovacom pás-
me na prípravu desiaty, obeda, 
olovrantu dokopy  suma 1,12 
€/1 deň  a iba časť režijných ná-
kladov. Zvyšné režijné náklady 
bude naďalej  uhrádzať mesto 
Spišská Belá.  Aktualizované 
informácie k platbám za stravu 
predškolákov dostanú rodičia v 
Materskej škole, Mierová 1, resp. 
u vedúcej školskej jedálne tejto 
školy.

Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
   Nie všetky deti vyrastajú v 
rodinách, kde rodičia dokážu 
zabezpečiť dostatok materiál-
nych potrieb a pomôcok, ktoré 
si vyžaduje plnenie školských 
povinností ich potomkov. Preto 
sa aj mesto Spišská Belá snaží, 
s využitím dostupných mecha- 
nizmov, pomôcť takýmto deťom.
Medializované ,,obedy zadarmo“ 
sú  od 1. januára 2019 jedným prí-
spevkom na zníženie finančných 
výdavkov v rodinách s predško-
lákmi, od 1. septembra 2019 aj 
v rodinách, kde budú mať žiakov 

v základných školách. (Bližšie 
informácie na linke https://spi-
sskabela.sk/mesto/aktuality/
ako-je-to-s-medializovanymi-
-obedmi-akoze-zadarmo/).
    Zákon o dotáciách z dielne Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny však umožňuje zriaďo-
vateľom škôl žiadať aj v roku 
2019 dotáciu na podporu výcho-
vy k plneniu školských povinnos-
tí dieťaťa ohrozeného sociálnym 
vylúčením . Ide o finančný príspe-
vok na úhradu učebných pomô-
cok – zošitov, písacích potrieb,

učebníc a nevyhnutných indivi-
duálnych pomôcok pre predško-
láka alebo pre žiaka základnej 
školy, ktoré potrebuje na prípra-
vu a na vzdelávanie v materskej 
či základnej škole.
   Kým v dotáciách za stravova-
nie došlo k zmenám, v dotácii 
na učebné pomôcky zmena ne-
nastala. Rovnako ako v minulom 
roku, aj v tomto roku je dotácia 
na žiaka v ZŠ a dieťa v MŠ v 
sume najviac 33.20 €.
     Podmienky pri podaní žiadosti a 
poskytovaní dotácie na podporu

výchovy k plneniu školských 
povinností dieťaťa ohrozeného 
sociálnym vylúčením nesplnil 
v spišskobelianskej materskej 
škole žiaden predškolák, ale v 
základných školách v našom 
meste splnilo podmienky až 
65 žiakov. V ZŠ J. M. Petzvala 
8 žiakov, v ZŠ M. R. Štefáni-
ka 27 a v Špeciálnej základnej 
škole v Spišskej Belej 30 žia-
kov. Pre tieto deti mesto Spiš-
ská Belá žiadalo poskytnutie 
dotácie na učebné pomôcky, 
o ktoré je zo sociálnych dôvo-
dov v takýchto rodinách núdza.

V rukách držíte historicky prvý ekologický
Spiškobeliansky  spravodaj 

   Mesto Spišská Belá začína od januára 
2019 vydávať Spišskobeliansky spravo-
daj na recyklovanom papieri, ktorý nemá 
žiarivo-bielu farbu  chemicky upravova-
ného papiera, ale  je rozumným rieše-
ním súčasnosti. Oproti výrobe papiera z 
dreva sa pri recyklovaní papiera o 35% 

menej znečisťuje voda a až o vyše 70 % 
vzduch. V neposlednom rade sa dosahuje 
aj výrazná úspora energie. Jedna tona recy-
klovaného papiera zachráni zhruba 1 hektár 
storočného lesa. Veríme, že čitatelia nášho 
mesačníka ocenia pozitívny prístup mesta k 
životnému prostrediu.
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Beltlehem na námestí oslávil šieste narodeniny
   Neoddeliteľnou súčasťou ko-
loritu Vianoc  na námestí pri 
mestskom úrade je popri živom 
vianočnom stromčeku aj dreve-
ný betlehem.  Obyvatelia nášho 
mesta i všetci návštevníci ho 
mohli obdivovať už počas šie-
stych Vianoc až do 14. januára 
2019. Po prvýkrát sme drevený 
betlehem s postavami v životnej
veľkosti  mali osadený na Vianoce

2013. Tvorili ho postavy svätej 
rodiny, 3 králi, pastier a oveč-
ky. Zážitkom, hlavne pre deti, 
bolo nielen pozerať sa na výjav 
v drevených jasliach, ale aj po-
čúvať koledy, ktoré z betlehemu 
zazneli vo chvíli, keď okolo prešli 
ľudia. Vďaka spontánnej aktivi-
te niektorých obyvateľov nášho 
mesta, ku ktorým sa pridávali 
ďalší sponzori, podporovatelia, 

známi i neznámi darcovia, sa zá-
kladná zostava v tejto drevenej 
maštali mohla rozšíriť o jednu 
ovečku a dievčinu s kvetinami 
v rukách. Beliansky betlehem 
patrí nám všetkým, preto sa aj 
touto formou chceme poďako-
vať všetkým, ktorí sa každoroč-
ne starajú o jeho inštaláciu tesne 
pred Štedrým dňom i jeho de-
montovanie, opravu opotrebo-

vaných drevených, svetelných 
či elektrických dielcov a bez-
pečné uloženie. Aby nám mohol 
betlehem robiť radosť aj počas 
ďalších Vianoc, kto chce, môže 
aj naďalej prispievať na jeho 
ďalšie rozšírenie (napríklad 
o anjela) či údržbu v predajni 
Sv. Valentín na Hviezdoslavo-
vej ulici č. 26 (vedľa rímsko-
-katolíckeho farského úradu).

VIANOČNÝ DARČEK ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho – CD-čko PERVE
   Do atmosféry stíšenia sa a 
čakania na VIANOČNÝ DAR-
ČEK  sa ponorili návštevníci 
koncertu Základnej umeleckej 
školy Ladislava Mednyánszkeho 
v Spišskej Belej, ktorí prijali po-
zvanie do  mestskej kinosály na  
20. decembra 2018.
     Poslucháčov tohto hudob-
ného stretnutia sprevádzali 
dve postavičky - čertík Bertík a 
archanjel Gabriel, a tak sa každý 
v ich vzájomnom prekáraní mo-
hol preniesť do krajiny detstva a 
večného súputníctva dobra a zla

medzi ľuďmi.  Tá najlepšia  sprá-
va pre tento svet však napokon 
zaznela – dobro zvíťazilo! Raz 
a navždy sa pod vianočným 
stromčekom a medzi ľuďmi 
rozhojnili tie najvzácnejšie dary  
darov – šťastie, úsmev, lás-
ka, empatia, súcit, súdržnosť, 
skromnosť, pokora, pokoj, neha, 
nádej, úcta i odpustenie ...
  Každý účinkujúci sólista zá-
kladnej umeleckej školy pred 
svojím vystúpením symbolicky 
položil pod vianočný stromček 
veľkú škatuľu so svojím 

darčekom – vlastnosťou, po kto-
rej ľudské srdcia od vekov túžia, 
a potom zahral či zaspieval svoju 
skladbu, ktorou potešil publiku. 
A tak  sa sálou postupne  niesli 
skladby rôznych štýlových za-
meraní – od kolied až po diela 
klasikov.
   Vrcholom večera bolo uvede-
nie do života prvého CD-čka 
Detskej ľudovej hudby BELAVE, 
ktorá pracuje pod vedením Mgr. 
Michala Paľka pri Základnej 
umeleckej škole Ladislava Med-
nyánszkeho v Spišskej Belej. 

CD-čko sa volá PERVE (lebo je 
naozaj prvým CD nosičom tohto 
zoskupenia a súčasne historicky 
prvým CD školy). Uvedenie do 
života zrealizovali samotní čle-
novia ľudovej hudby Belave v 
nových, tradíciou inšpirovaných  
kostýmoch (získali ich  vďaka 
príspevku z participatívneho 
rozpočtu mesta Spišská Belá v 
roku 2018)  – ako inak, kúska-
mi modrotlače, ktorá sa kedysi 
vyrábala v Spišskej Belej. CD 
PERVE si za 5 € môžete zakúpiť 
v ZUŠ L. Mednyánszkeho na 
Zimnej ulici č. 12.
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Vianočné tvorivé dielne v ZŠ J. M. Petzvala
   Hoci v dnešnej dobe sa tradič-
né mieša s moderným, čaro Via- 
noc býva neopakovateľné. Prí-
jemnú atmosféru sme zažili aj na 
Vianočných tvorivých dielňach, 
ktoré sa konali dňa 12.12.2018 v 
ŠKD pri ZŠ J. M. Petzvala.
   Všetko začalo premenou triedy 
a kuchynky na dielne. Už v tom 
okamihu sa radostná nálada 
dala cítiť vo vzduchu. Vianočnú 
atmosféru umocnili krásne via- 
nočné piesne a koledy, ktoré 
nám zneli počas celých tvori-
vých dielní a  naladili všetkých 
na tú správnu strunu. Potom sa 
už všetci pustili do práce. Deti 
vyrábali čo najkrajšie vianočné

ozdoby: svietniky, venčeky, po-
zdravy, darčeky - samé krásne 
vianočné veci. Z kuchynky sa 
šírila príjemná vôňa perníkov, 
ktoré deti nielen piekli, ale aj 
krásne zdobili a vo vzduchu bolo 
cítiť aj neopakovateľnú vôňu 
práve pečených vianočných 
oplátok. Pomáhali pani učiteľky, 
pani vychovávateľky i rodičia.
  Všetko, čo deti spoločne s 
dospelými vytvorili, s pýchou 
vystavovali a ich  malé i veľké 
originálne diela predávali na  
vianočných trhoch – pre radosť          
i potešenie svojich blízkych.

Mgr. A. Schurdaková, ZŠ J.M. 
Petzvala

Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia pribudlo v mestskej knižnici 
206 nových knižných titulov
   Mesto Spišská Belá podalo v 
roku 2018 Žiadosť o poskytnutie 
finančných prostriedkov z Fon-
du na podporu umenia v rámci 
výzvy č. 9/2018, v podprograme 
5.1.3 Akvizícia knižníc na pro-
jekt s názvom: Akvizícia mests-
kej knižnice v Spišskej Belej pre 
rok 2018, ktorý bol úspešný.
   Na rozšírenie knižničného fon-
du v mestskej knižnici nám bola 
poskytnutá dotácia 1 800€, 
povinné spolufinancovanie mes-
ta bolo vo výške 138,03 €. V 
rámci poskytnutej dotácie sme

zakúpili  190 zväzkov v tomto 
zložení: 18 zväzkov náučnej li-
teratúry, 107 zväzkov krásnej 
literatúry pre dospelých, 64 
zväzkov krásnej literatúry pre

mládež, 1 zväzok náučnej lite-
ratúry pre mládež. V rámci za-
kúpených titulov je 26 zväzkov 
vydaných s podporou Fondu 
na podporu umenia. V rámci 

povinného spolufinancova-
nia projektu sme zakúpili ďal-
ších 16 zväzkov v zložení 10 
zväzkov krásnej literatúry pre 
dospelých a 6 zväzkov krás-
nej literatúry pre mládež.
Dokopy pribudlo vďaka podpo-
re z Fondu na podporu ume-
nia v mestskej knižnici 206 
knižných titulov čomu sa veľ-
mi tešíme a zároveň pozývame 
čitateľov na návštevu mestskej 
knižnice a zapožičanie nových 
titulov, nakoľko “Knihy sú otvo-
rené dvere do čarovného sveta.”

Vianočná burza hračiek pomohla 

   Dokázať vzdať sa svojho vlast-
níctva v prospech iných, ktorí to 
potrebujú viac ako my, je úloha 
ťažko zvládnuteľná pre mnohých 
dospelých, nieto pre deti. O to sil-  
nejšiu hodnotu má rozhodnutie 
žiakov našej ZŠ M. R. Štefáni-
ka, ktorí sa rozhodli otvoriť svoje 

srdce pre tých, ktorí citlivejšie 
vnímajú rozdiel medzi mať a 
nemať – zdravie, pohodlie bez-
problémového života, komfort 
pre bežný pohyb alebo aj čas na 
relax.
   V predvianočnom období prá-
ve žiaci Základnej školy M. R.

Štefánika darovali kus seba - 
svoje hračky, knihy, spoločenské 
hry a stavebnice do vianočnej 
burzy, aby tak ukázali, ako im zá-
leží na druhých a vedia pochopiť 
zmysel charitatívnej činnosti. 
Rukolapne sa ukázalo, že pomá-
hať  druhým im nie je ľahostaj-
né. Svedčila o tom aj atmosféra 
vianočnej burzy. Všade bolo 
veľa hračiek, dobrej nálady a 
nadšení kupujúci. Okrem naku-
povania mohli všetci návštevníci 
burzy  prispieť aj do dobrovoľnej        
zbierky.
   Celý výťažok z tržnice a zo   
zbierky bol venovaný Sebastian-
kovi Šelepovi na rehabilitačné 
účely a pani Alžbete, mamke 
žiačok ZŠ M. R. Štefánika, na 
zotavenie po ťažkej chorobe.
   Ďakujeme všetkým darcom a 
do nového roka si prajme hlavne 
zdravie, lásku a empatické srd-
cia citlivé na vzájomnú pomoc.

Žiaci a kolektív ZŠ M. R. Štefánika

OTVÁRACIE HODINY

Mestská knižnica
Spišská Belá:

  Pondelok:
10:00-17:00

  Utorok:
10:00-17:00

  Streda:
zatvorené

  Štvrtok:
10:00-17:00

  Piatok:
10:00-17:00

Tel. kontakt:
052 45 91 322

E-mail:
kniznica@spisskabela.sk
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Bývalý primátor Spišskej Belej JUDr. Štefan  Bieľak  medzi Najlepšími v 
cestovnom ruchu Prešovského kraja
   Krajská organizácia cestov-
ného ruchu (KOCR) - Severo-
východ Slovenska (funguje od 
roku 2012) zverejnila výsledky 
hlasovania v rámci každoroč-
ného udeľovania ocenenia Naj-
lepší v cestovnom ruchu. Medzi 
päticou ocenených je aj bývalý 
primátor Spišskej Belej JUDr. 
Štefan Bieľak. Nominácie na 
ocenenie zasielala organizáto-
rom do konca novembra 2018 
verejnosť, ktorá sa  v druhej čas-
ti oceňovania podieľala aj na on-
line hlasovaní. O udelení ocene-
nia osobnostiam a produktom 
Prešovského kraja rozhodovala 
odborná porota.
   JUDr. Štefan Bieľak bude 
ocenený za rozvoj cestovného 
ruchu v samospráve, kde pôsobil 
ako primátor nášho mesta štyri 
volebné obdobia do novembra 
2018 a aktuálne je poslancom 
Zastupiteľstva PSK a podpred-
sedom ZMOS-u. Pôsobil a pô-
sobí v mnohých organizáciách 
a na viacerých úrovniach samo-
správy, kde iniciuje  spoluprácu 
a aktivity na rozvoj cestovného 
ruchu. Bol iniciátorom realizá- 
cie mnohých cezhraničných aj 
miestnych projektov, napríklad

budovania cyklistických chodní-
kov v rámci projektu Cesta okolo 
Tatier, pump trackovej dráhy v 
našom meste, podporoval reali-
záciu cyklistického a turistické-
ho značenia a mnohých  nadre-
gionálnych podujatí.

   Okrem nášho bývalého primá-
tora ocenenie Najlepší v cestov-
nom ruchu Prešovského kraja 
získali: za celoživotný prínos v 
rozvoji cestovného ruchu Zuza-
na Šedivá – in memoriam- za 
rozvoj tatranského hotelierstva; 
Ján Gondek – dlhoročný konateľ

Chaty Pieniny, organizátor
podujatí za rozvoj oblasti Pienin; 
v kategórii podnikanie v cestov-
nom ruchu Jozef Viliam, riaditeľ
Kúpeľov Nový Smokovec, keď-
že dokázal  udržať a skvalitniť 
kúpeľnú liečbu v Novom Smo-

kovci; za vzdelávanie v oblasti
cestovného ruchu Jozef  Šen-
ko, riaditeľ Hotelovej akadémie 
v Prešove (Baštová 32), ktorý v 
tejto pozícii pracuje už 17. rok 
a škola pod jeho vedením patrí 
k najlepším na Slovensku, keď-
že, okrem iného,  organizuje aj 

nadnárodnú súťaž EUROCUP, 
jedinú súťaž takého rozsahu v 
Európe.
   Odborná porota ocenila aj dva 
produkty, ktoré prispeli k rozšíre-
niu ponuky cestovného ruchu v 
Prešovskom kraji. Ide o ocene-
nie obnovy a sprístupnenia 
Donjonu na Šarišskom hrade a 
Expozície sveta dávnych vekov 
v kaštieli v Hanušovciach nad 
Topľou.
   Ocenenia boli odovzdané 24. 
januára 2019 na medzinárodnej 
výstave cestovného ruchu ITF 
Slovaktour v Bratislave v expo-
zícii Prešovského kraja za účasti 
predsedu PSK M. Majerského, 
predsedu ZMOS-u M. Sýkoru, 
riaditeľky OOCR Kežmarok G. 
Bodnárovej a primátora nášho 
mesta Jozefa Kunu.
   Všetkým víťazom, aj bývalé-
mu primátorovi nášho mesta 
JUDr. Štefanovi Bieľakovi, bla-
hoželáme a kompletné výsledky 
druhej časti oceňovania – cez 
online hlasovanie verejnosti - 
nájdete na tejto linke: https://
www.severovychod.sk/clanok/
hlasovanie-naj-v-cestovnom-ru-
chu-2018.

Spôsob a rozsah vedenia a poskytovania údajov z evidencie vedených 
nájomcom
   Mesto Spišská Belá v zmysle 
zákona č. 504/2003 Z. z. o náj- 
me poľnohospodárskych po-
zemkov, poľnohospodárskeho 
podniku a lesných pozemkov a 
o zmene neskorších zákonov 
upozorňuje všetkých nájomcov 
na povinnosť viesť evidenciu 
pozemkov, ktoré majú prenajaté 
a ktoré sami vlastnia a obhospo-
darujú, podľa prenajímateľov a 
druhu pozemkov.
   Nájomca je povinný viesť evi-
denciu ním obhospodarovaných 

pozemkov. Údaje a informácie 
z týchto evidencií je povinný 
poskytnúť správnemu orgánu, 
ktorým je Okresný úrad Kežma-
rok, pozemkový a lesný odbor, 
Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok. 
Nájomca je rovnako povinný 
viesť a uchovávať evidenciu o 
dohodnutom a zaplatenom ná-
jomnom za pozemky podľa kata-
strálnych území k 31. decembru 
a údaje a informácie z tejto evi-
dencie poskytnúť príslušnému 
okresnému úradu každoročne. 

do 31. januára
   Vyhláška č. 172/20018 Z.z., 
ktorá nadobudla účinnosť 
1.7.2018, ustanovuje podrob-
nosti o spôsobe a rozsahu ve-
denia a poskytovania evidencií 
a stanovenia obvyklej výšky ná-
jomného a stanovuje nájomcovi 
povinnosť poskytnúť okresnému 
úradu sumárne údaje z eviden-
cie nájomného za kalendárny 
rok v tabuľkovej forme, v listin- 
nej podobe alebo elektronickej

podobe za každé katastrálne 
územie na formulári, ktorý je ako 
vzor dostupný na internetovej 
stránke mesta www.spisskabe-
la.sk.
   V prípade potreby získať po-
drobnejšie informácie kontak-
tujte na Mestskom úrade v Spiš-
skej Belej Ing. Annu Kleinovú 
– oddelenie pozemkov, kance-
lária č. 4 na prízemí, mail: kliei-
nova@spisskabela.sk, telefónne 
číslo: 052/4680512.

Lesy Mesta Spišská Belá, s. r. o., ponúkajú na predaj palivové drevo
   Lesy Mesta Spišská Belá,    
s. r. o., ponúkajú  na predaj 
palivové drevo, ktoré je pri-
pravené  na odvozných mies-
tach (lesné sklady).
   Ponúkajú aj  štiepané palivo-
vé drevo. Dĺžka polien: 25 cm, 
33 cm, 50 cm. Základná cena 
štiepaného palivového dreva – 
surové, suché pri odbere na Šar-
panci vlastným odvozom stojí:

Ihličnaté 44,00 €/1,00 prm 
(priestorový meter) s DPH,

Listnaté  50,00 €/1,00 prm  
(priestorový meter) s DPH.

   Mestské lesy po dohode s 
odberateľom môžu zabezpečiť 
odvoz do Spišskej Belej, a to 
v množstve 1,50 prm jedným 
vozíkom aj viac-krát za sumu:

Ihličnaté   80,00 €/1,50 prm           
s DPH (1 vozík),

Listnaté  100,00 €/1,50 prm          
s DPH (1 vozík).

Záujemcovia sa môžu 
nahlásiť 

e-mailom na adrese:
 pisarcik@spisskabela.sk

 
alebo 

na tel. čísle: 
0940426943
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Znelka mesta Spišská Belá
   Hudba nás zbližuje, vie potešiť, 
povzbudiť, dodať udalosti sláv-
nostný charakter. Každá krajina 
sa dá identifikovať na základe 
štátnej hymny. Mnohé podujatia 
a relácie majú svoje neodmys-
liteľné znelky, prečo by teda tú 
svoju nemohlo mať naše mesto? 
V januári minulého roku mesto 
Spišská Belá vyzvalo všetkých, 
muzikálne orientovaných ľudí, 
aby sa pokúsili vytvoriť melódiu, 
ktorá by sa mohla stať oficiálnou 
znelkou nášho mesta.

   Napriek tomu, že táto výzva 
bola aktuálna až do polovice 
septembra, boli na mestský úrad 
doručené iba tri návrhy. Autorom 
víťaznej znelky sa stal Branislav 
Miko, ktorý okrem pocitu z dob-
re vykonanej práce získal aj 100 
eurovú odmenu.
   Prvý-krát mestská znelka za-
znie na našom tradičnom júno-
vom podujatí Dni mesta Spišská 
Belá, na ktoré vás už teraz sr-
dečne pozývame.

Koncert pre Vlaďku
   Pevne veríme, že srdce na-
stavené pre potreby tých, ktorí 
zažívajú ťažšie životné obdobie, 
nám aj po Vianociach zostalo. 
Preto vás chceme informovať o 
výzve a pripravovanom koncer-
te, ktorý chystajú organizátori z  
Gymnázia P. O. Hviezdoslava, 
kde sa snažia pomôcť.
   Ako nás informovala riadi-
teľka Mgr. Daniela Mihóková, 
9. novembra 2018 sa učiteľke 
Gymnázia P. O. Hviezdoslava v 
Kežmarku Vladimíre Mačákovej 
zásadne zmenil život v dôsledku 
náhlej zmeny zdravotného stavu.
,,Od tohto dňa naša  Vlaďka 
s podporou blízkych statočne  

bojuje s nepriazňou osudu. K 
zlepšeniu zdravotného stavu je 
potrebná pomoc a podpora oko-
lia a nemalé finančné prostried-
ky potrebné na liečbu. Rozhodli 
sme sa pomôcť. Srdečne pozý-
vame našich žiakov, ich  rodičov, 
priateľov, známych a všetkých 
ľudí, ktorí chcú podať pomocnú 
ruku, aby prišli  28. februára 
2019 o 17,00 hod. do Mest-
ského kultúrneho strediska v 
Kežmarku, kde sa bude konať 
benefičný koncert – Koncert 
pre Vlaďku. Na koncerte vy-
stúpia žiaci, učitelia a priatelia 
školy, uviedla riaditeľka Gym-
názia P. O. Hviezdoslava v Kež-
marku Mgr. Daniela Mihóková.

Rebríček top mien detí  za rok 2018 v našom meste vedie Eliška

   Zdá sa, že jedinečnosť a výni-
močnosť svojich ratolestí si rodi-
čia uvedomujú už pri ich narode-
ní. Ukazuje na to sumár mien, 
ktoré spišskobelianski novo-
rodenci dostali do vienka v uply-
nulom roku 2018. Medzi 84 no-
vými obyvateľmi Spišskej Belej, 
ktorí si budú celý život uvádzať  
v dátume narodenia rok 2018, je 
až 62 rôznych  krstných mien. Od 
tradičných, ako je Ján, Jakub, 
Jozef, Adam, Tomáš až po ne-
zvyčajné v našich zemepisných 
šírkach – Sedrik, Aleš, Ricky - 
medzi chlapčenskými menami. 
Pestrosť dievčenských mien 
ukazujú írečité slovenské mená   

Anna, Zuzana, Veronika, Lucia, 
ako aj mená, ktorých pôvod tre-
ba hľadať v cudzine – Deborah, 
Kiara, Sarah, Zara, Timea.
   O prvenstvo v rebríčku obľúbe-
nosti chlapčenských mien sa de-
lia Marek a Samuel. Z každého 
mena majú v Spišskej Belej traja 
novonarodení chlapci, čím sa 
narušila tendencia ostatných 3 
rokov, keď na prvých priečkach 
prevažovali mená so začiatoč-
ným písmenom M. Na ďalších 
pozíciách skončili  Tomáš, Pa-
trik, Filip a už vyššie uvádzané 
tradičné slovenské chlapčenské 
mená.
   Najobľúbenejším dievčenským 
menom v Spišskej Belej sa stala 
Eliška. Toto meno v minulom roku 
v našom, meste zapísali do rod-
ného listu  až štyrom dievčatám, 
kým v celoslovenskej štatistike 
je Eliška až na 6. mieste obľúbe-
nosti. Na druhom mieste skončili 
mená Alica, Lenka, Michaela, 
Nina, Dominika, Timea, Kiara - 
každé z týchto mien má po dve 
nositeľky.  Ostatné mená majú 
medzi novorodencami v Spiš- 
skej Belej za rok 2018 po jedinom

nositeľovi, a tak sa na pieskovis-
ku na zavolanie otočí napríklad 
iba jeden Walter, Daniel, René, 
Oskár, Maximilián, Bryan, Ad-
rián, Viktor, Vratko alebo Tadeáš. 
Exkluzívnosť v kolektíve dievča-
tám zaručia neopakujúce sa 
mená Lea, Alena, Bianka, Gréta, 
Linda, Emma, Lilian, Natália, Si-
mona či  Diana.
   Pôrodnosť oproti minulému 
roku v našom meste mierne po-
klesla. V roku 2018 na svet prišlo 
84 nových spoluobčanov, čo je 
o tri deti menej ako v roku 2017, 
keď  sa v Spišskej Belej narodilo 
87 detí; v roku 2016 do evidencie 
obyvateľov Spišskej Belej pri-
budlo  84 novorodencov a v roku 
2015 to bolo iba 66 detí.
     Z hľadiska zastúpenia pohlaví 
si to ženské drží svoju dominant-
nú pozíciu. Aj rok 2018 prinie-
sol nášmu mestu viac dievčat 
ako chlapcov. Medzi 84 novými 
spišskobelianskymi obyvateľ-
mi je zastúpených 45 narode-
ných dievčat a 39 chlapcov.
   Už v treťom dni roku 2018 sme 
sa potešili z Daniela - prvého 
prírastku nášho mesta v novom

roku a posledným prírastkom v 
štatistike obyvateľov za rok 2018 
je darček, ktorý uzrel svetlo sve-
ta na deň sv. Mikuláša – Zara.
   Rovnako ako v roku 2017 (keď 
sa v októbri narodilo 10 detí) aj v 
roku 2018 sa najviac detí narodi-
lo v októbri, celkom 11 detí.  Na-
jmenej detí v našom meste pri-
šlo na svet v mesiacoch február 
a august – zhodne po 4 deti. Na 
prírastky bohaté mesiace boli aj 
apríl a september 2018, kedy 
sa narodilo po 10 detí v každom 
mesiaci.
   Dvojnásobnú radosť z príchodu 
nového života mali v roku 2018 v 
jednej spišskobelianskej rodine, 
kde privítali dvojčatá Dominiku 
a Gabrielu. Pre porovnanie – v 
roku 2017 sme mali v našom 
meste narodené až tri dvojčatá 
– dva chlapčenské páry a jednu 
chlapčensko-dievčenskú dvoji-
cu.
   Z novonarodených  spoluobča-
nov sa všetci tešíme, prajeme im 
veľa zdravia, lásky, rodinnej po-
hody a šťastný a spokojný život 
v Spišskej Belej.
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Aj školáci v našom meste majú polročné hodnotenie svojej práce
   ,,Polročné zrkadlo“ v podobe  
polročného hodnotenia a klasi-
fikácie známkami úrovne vedo-
mostí a zručností nadobudnu-
tých v jednotlivých predmetoch 
a v správaní 31.1.2019 dostalo 
812 spišskobelianskych školá-
kov. Žiaci oboch našich základ-
ných škôl aj základnej ume-
leckej školy dostali známky za 
svoje doterajšie výkony, tak ako 
po minulé roky, formou výpisu 
známok za 1. polrok. Klasické 
oficiálne vysvedčenie na štan-
dardizovanom úradnom tlačive 
so známkami za príslušný roč-
ník za oba polroky školského 
roka 2018/2019 dostanú žiaci 
po hodnotení a klasifikácii aj za

2. polrok školského roka na kon-
ci tohto školského roka.
  Zrušenie vydávania polročných 
vysvedčení upravuje § 55 ods. 
10 zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  V posledný 
vyučovací deň prvého polroka 
školského roka triedny učiteľ 
vydá žiakovi výpis slovného 
hodnotenia alebo klasifikácie 
prospechu a správania žiaka 
za prvý polrok. V tomto škol-
skom roku sa teda výpisy kla-
sifikácie za 1. polrok  vydávali 
31. januára 2019. Vysvedčenie 
za prvý polrok sa vydáva iba 
na základe žiadosti plnoletého

žiaka alebo  zákonného zástup-
cu neplnoletého žiaka.
   Výpis známok v zmysle záko-
na nie je verejnou listinou. Preto
je vytlačený na obyčajnom kan-
celárskom papieri a neobsahuje 
vodotlač so štátnym znakom ani 
sériové číslo; ostáva žiakovi, a 
preto ho nie je potrebné vracať 
do školy.
  Podľa Vyhlášky Ministerstva  
školstva Slovenskej republiky 
o podrobnostiach o organizácii 
školského roka na základných 
školách, základných umeleckých 
školách, na praktických školách, 
na odborných učilištiach a na 
jazykových školách  polročné 
prázdniny trvajú jeden deň po

skončení prvého polroka, a to 
v nadväznosti na najbližšiu so-
botu a nedeľu – teda v piatok               
1. februára 2019.
   Po prázdninách sa školy opäť 
otvoria v pondelok 4. februára 
2019, aby sa potom po 2 týžd-
ňoch opäť ich brány zavreli. V 
Prešovskom kraji sa totiž začí-
najú jarné prázdniny (náš kraj 
spolu s Košickým krajom štartu-
je ako prvý šnúru trojtýždňových 
prázdnin pre jednotlivé kraje 
na Slovensku) – trvať budú od 
18. februára (pondelok) do 22. 
februára 2019.
   Školské lavice sa  po jarných 
prázdninách naplnia v pondelok 
25. februára 2019.

Zimná údržba ciest a chodníkov
   Mesto Spišská Belá dostáva 
v tomto období podnety a sťaž-
nosti na zimnú údržbu ciest, 
chodníkov a parkovísk. Zimná 
údržba a jej samotný výkon sú 
zabezpečované v zmysle záko-
na č. 135/1961 o pozemných ko-
munikáciách v znení neskorších 
predpisov (cestný zákon). Mesto 
pri odstraňovaní a zmierňovaní 
závad v schodnosti ciest a chod-
níkov postupuje podľa priorít. 
Najprv sa zabezpečuje zjazd-
nosť ciest a schodnosť chod-
níkov k zdravotnému stredisku, 
školám, autobusovým zastáv-
kam, pošte.
   V zmysle novely uvedeného 
zákona, závady v schodnosti 
miestnych komunikácií určených 
pre chodcov alebo v schodnos-
ti chodníkov sú bez prieťahov 
povinní odstraňovať správcovia 
miestnych komunikácií. Mesto 
Spišská Belá vykonáva správu a

údržbu miestnych komunikácií a
chodníkov prostredníctvom spo-

ločnosti Mestský podnik Spišská 
Belá, s. r. o. Priechodnosť chod-
níkov je však zabezpečovaná 
z veľkej časti aj vďaka verejno-

prospešným službám mesta, a 
to najmä na miestach, ktoré sú

neprístupné pre techniku zimnej 
údržby. Na komunikáciách, ktoré 
nie sú skolaudované, alebo 
na ktorých prebieha výstavba, 

zimnú údržbu realizuje investor.
      Na mieste je však opatrnosť 
a výber správnej obuvi. Už pri 
parkovaní svojho auta myslite 
na to, aby boli chodníky dostup-
né a prejazdné pre techniku 
zimnej údržby. Pamätajte, že aj 
prístupové cesty musia zostať 
prejazdné pre záchranárske 
zložky. Ďakujeme za ohľadu-
plnosť, trpezlivosť pri výkone 
zimnej údržby a toleranciu voči 
ostatným. Rovnako ďakujeme 
všetkým dobrovoľníkom v mes-
te, ktorí odpratávali sneh na ve-
rejných priestranstvách a pred 
vlastnými domami.
   Ak povinnosti ohľadom údrž-
by ostali zanedbané, treba na 
to upozorniť. Hlavne vtedy, ak 
ide o bezpečnosť a zdravie ľudí. 
Pre riešenie takej situácie kon-
taktujte: zadzora@spisskabela.
sk (uveďte, prosím, aj svoj tele-
fonický kontakt a príslušný za-
mestnanec sa s vami spojí).

Prezidentské voľby 2019
   Voľby prezidenta Slovenskej 
republiky sa uskutočnia v sobotu 
16. marca 2019 v čase od 7:00 
do 22:00 hodiny. Ak v prvom 
kole volieb ani jeden kandidát na 
prezidenta Slovenskej republiky 
nezíska nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov voličov, bude

sa druhé kolo volieb konať v so-
botu 30. marca 2019 od 7:00 do 
22:00 hodiny.
  Vo voľbách prezidenta SR je 
možné na požiadanie obce svoj-
ho trvalého pobytu voliť s hlaso-
vacím preukazom, ak sa volič s 
trvalým pobytom na území SR 

nebude môcť zúčastniť na 
voľbách v mieste svojho trvalé-
ho pobytu vo volebnom okrsku, 
v ktorého zozname voličov je 
zapísaný.
  Informácie pre voliča vo 
voľbách prezidenta SR v roku 
2019 nájdete na  internetovej

stránke mesta  Spišská Belá 
www.spisskabela.sk, ako aj na 
úradnej tabuli mesta – v preskle-
nej výveske na priečelí mest-
ského úradu vedľa vchodu a na 
úradnej tabuli na prízemí mest-
ského úradu oproti klientskému 
pultu podateľne.



SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                      Január 2019

10

Najdlhšie slúžiaci richtári Spišskej Belej v zrkadle dávnych storočí
   11. november 2018 bol v ži-
vote Spišskej Belej  prelomový, 
keďže sa na základe výsledkov 
komunálnych volieb po 16-tich 
rokoch zmenil primátor mesta. 
Do funkcie na najbližšie 4 roky 
nastúpil nový primátor Jozef 
Kuna, poslaneckých mandátov 
sa ujali noví poslanci mestské-
ho zastupiteľstva a 1.1.2019 sa  
ujala svojej funkcie aj prednost-
ka Mestského úradu v Spišskej 
Belej Mgr. Iveta Bachledová.
   Za  16 rokov pôsobenia v pri-
mátorskom úrade sa do histórie 
určite zapíše  meno JUDr. Štefa-
na Bieľaka, tak ako pred ním na-
príklad v 17. storočí meno Adam 
Kaltstein (1636,1649,1653) 
– podporovateľ cirkevných zá-
ležitostí a školstva, úspešný 
hľadač pokladov v Belianskych 
Tatrách, ktorému v nedeľu po 
Veľkej noci v roku 1653 farár 
Tobias Erythreus za námahu a 
usilovnosť vyčlenil, vedľa oltára 
Panny Márie,  čestné miesto na 
sedenie či 16 rokov v úrade sta-
rostu slúžiaci Ondrej Šepešhé-
zi (1820-1836), na ktorého sa 
Beľania sťažovali až u panovní-
ka na zneužívanie funkcie ním 
i magistrátom za nevyplatenie 
peňazí na zmiernenie násled-
kov požiaru, ktorý ich zachvátil.  
Medzi dlho slúžiacich starostov 
z čias pred novovekými dejinami

možno ešte zaradiť aj Augustí-
na Ludwiga, ktorý starostoval 
15 rokov od roku 1884-1899 či 
Júliusa Ludwiga. Ten nastúpil 
do úradu na prahu 20. storočia 
v roku 1902 a zotrval v ňom až 
do konca búrlivých rokov – rokov 
1. svetovej vojny a vzniku ČSR 
v roku 1918. V tejto etape boli v 
obecnom zastupiteľstve, okrem 
iných, aj evanjelický farár a his-
torik Samuel Weber a mestský 
lekár Dr. Michal Greisiger. 
   Korene samosprávy v našom 
meste siahajú hlboko do stre-
doveku. Spišská Belá mala už 
v 15. storočí mestskú kance-
láriu a dochovala sa aj pečať 
z tej doby, takže sa dá predpo-
kladať že mala aj svojho notára. 
Správy o radnici  sú zachované, 
takže zrejme richtár s prísažný-
mi úradoval vo svojom dome. 
Radnicu si mesto postavilo oko-
lo roku 1515, o ďalších 181 ro-
kov sa prebudovala a v rokoch 
1771-1773/1774 došlo ku jej
generálnej oprave.
   Práve v roku 1773, teda pred 
245-timi rokmi bol richtárom Da-
niel Haas a v písomnej správe o 
hospodárskom stave mesta sa 
dozvedáme, že richtára a sená-
torov volila obec v deň určený 
grófom, a to vo farskom kostole 
vždy v nedeľu. Po troch dňoch 
tribún predstavil nového richtára 

grófovi, pred ktorým zložil prísa-
hu a bol potom inštalovaný do 
úradu. Viceprimátorom a sená-
torom sa stal Tobiáš Roth. Sená-
tori boli štyria. Richtár z obecnej 
pokladnice dostával 50 rýnskych 
zlatých, senátori po 4, notár 16 
a tribún 4 rýnske zlaté. Zamest-
nancami boli – veliteľ stráže, 
kočiš a dvaja strážcovia na veži. 
Všetky výsadné a chotárne lis-
tiny, zápisnice, účtovné knihy 
boli uložené u richtára. Budova 
mestského domu bola v spomí-
nanom roku 1773 v zlom stave, 
jej oprava sa dokončila o rok. 
   V každej štvrti mesta dane vy-
beral senátorom ustanovený ob-
čan. Ostatné príjmy z mestského 
majetku, mlynov a hostincov 
inkasovali v určený čas a odo-
vzdávali ich richtárovi. Ten ich 
potom pred členmi magistrátu 
a 16 delegátmi mesta vyúčtoval 
tribúnom. Súdili iba menšie prie-
stupky podľa saského municipi-
álneho práva. Rozsudky boli za-
chytené písomne podľa starého 
spôsobu a zvyku. Ťažšie prípady 
súdil gróf a kráľovská stolica tri-
nástich miest, kde boli podávané 
odvolania. Dohliadalo sa na to, 
aby v Spišskej Belej členovia šir-
šej rady neboli v príbuzenskom 
pomere. Rok 1774 bol posled-
ným rokom slobodných volieb.

Menil sa titul richtára, resp. sta-
rostu. V roku 1775 voľba zastu-
piteľstva prebiehala už podľa 
nového poriadku. 2. marca bolo 
na príkaz administrátora Pavla 
von Tiszu najskôr zvolených 30 
mužov. 
  Za Vormunda (tribúna) bol 
zvolený Barthelt Reisz, spre-
vádzaný 30 mužmi išiel na prí-
sahu. V mestskom dome Peter 
Morgenbesser predniesol reč 
týkajúcu sa voľby richtára a po 
predstavení kandidátov, ktorých 
navrhol administrátor, magistrát 
a 30 muži sa odobrali do kostola. 
Tu Vormund vyzdvihol zásluhy 
starého richtára a osobu Danie- 
la Haasza, ktorý bol opätovne 
volený. Po trojnásobnom vola-
ní:,,Vivat!“ odprevadil richtára na 
prísahu.
   Okrem radných pánov boli v 
tomto období v úrade títo za-
mestnanci: 2 sirotskí otcovia, 2 
finanční inšpektori s platom 8 
florénov, 2 obchodní richtári, 4 
požiarni inšpektori, ktorí dohli-
adali na požiarnu bezpečnosť, 
perceptuál, strážnik, 4 hajdúsi, 
ktorí dostávali týždenne 1 florén 
a na rok 1 pár modrých a 1 pár 
bielych nohavíc a 2 páry bagan-
čí, na 2 roky 1 gubu, 1 kožuch, 
1 lajblík, na 6 rokov 1 klobúk a 1 
zelenú košeľu.

Výročia v roku 2019 v našom meste
   Rok 2019 je v Spišskej Belej 
rokom 2 okrúhlych a 4 poloo-   
krúhlych jubileí -  3 osobností, 2 
múzeí a  1 prírodno-archeologic-
kého náleziska.
   Pred 100 rokmi, 4.5.1919, pri 
tragickej leteckej havárii zomrel 
spoluzakladateľ 1. ČSR Milan 
Rastislav Štefánik. V našom 
meste mu vzdáme úctu odha-
lením novej sochy v parku pri 
evanjelickom kostole.
   17.4.1919 je oficiálne uvádza-
ný dátum smrti L. Medňanského, 
svetovo uznávaného maliara, 
ktorý veľkú časť života prežil 
v Strážkach. Jeho celeživotný 
prínos si pripomenieme sériou 
podujatí v spolupráci s jeho ro-
diskom, obcou Beckov a SNG - 
Kaštieľom Strážky.
 10. decembra 2019 uplynie 
175 rokov od narodenie Au-
gusta Kaltsteina (10.12.1844-
24.8.1921), významného 
rodáka, ktorý sa venoval speleo-
logickému výskumu a  dal vyse-
kať vchod do Belianskej jasky-
ne. Aktivizoval sa aj v oblasti 
cestovného ruchu, keď zohral 
významnú úlohu pri založení Tat- 
ranskej Kotliny – ako spišskobe-
lianskych kúpeľov, financoval 
výstavbu cesty z Tatranskej 

Kotliny do Spišskej Belej či ďal-
ších turistických ciest a chod-
níkov v našom regióne. V na-
šom meste ho pripomína názov 
jednej z ulíc i pamätná tabuľa,  
umiestnená v roku 2015 na 
dome na Štefánikovej ulici č. 8.
   Staršie z dvoch múzeí v našom 
meste – Múzeum Jozefa Maxi-
miliána Petzvala v Spišskej Belej 
– vzniklo v roku 1964, a tak si v 
tomto roku pripomína 55. výro-
čie svojho založenia. Múzeum 
je sprístupnené v rodnom dome
J. M. Petzvala, kde je predstave-
ný  životný príbeh významného 
matematika, fyzika, univerzitné-
ho profesora, vedca a priekop-
níka v oblasti fotografickej optiky  
a nechýba v ňom ani expozícia 
dejín fotografie a kinematogra-
fie. Meno Jozefa Maximilána 
Petzvala nesie ulica v centra 
mesta i jedna z našich základ-
ných škôl – Základná škola 
Jozefa Maximiliána Petzvala v 
Spišskej Belej.
   Jeseň roku 1994, teda pred 
25 rokmi,  priniesla otvorenie 
Múzea Dr. Michala Greisigera, 
ktoré sa od svojho založenia 
29.10.1994 nachádza v dome, 
kde tento mestský lekár,  nadše-
ný bádateľ v oblasti fauny, flóry a

archeológie žil a v súčasnosti je 
v týchto priestoroch aj mestská 
knižnica. V našom meste si ho 
pripomíname pamätnou tabuľou 
na budove múzea na Hviezdo-
slavovej ulici č. 21 a meno Dr. 
Michala Greisigera nesie aj jed-
na zo spišskobelianskych ulíc.
   Ložisko rašeliniska Trstinné lúky 
(známe aj pod názvom Pace) 
pred ťažbou dosahovalo objem
464 500 m3 a hrúbku 300 cm. Už 
v polovici 19. storočia sa tu za-
čala ťažba, ktorú ukončili Raše-
linové závody Spišská Belá až v 
roku 1967. Vo vyťaženom pries-
tore vzniklo zaujímavé rašelinné 
jazierko o veľkosti 0,3 ha. Dôka-
zom toho, že rašeliniská sú aj 
historickou pamäťou je  unikátny 
nález 3 bronzových mečov v tej-
to lokalite v roku 1964.  55 rokov 
nás delí od chvíle, keď rašelina 
odkryla meče z 10. storočia pred 
naším letopočtom a ich nálezy 
sú uložené v zbierkovom fonde 
Podtatranského múzea v Popra-
de. V roku 2019 mesto Spišská 
Belá podpísalo Štátnej ochrane 
prírody, Správe TANAP, dlhodo-
bý súhlas vlastníka pozemku s 
realizáciou manažmentových 
opatrení v rámci projektu Ma-
nažmentové opatrenia v neles-

VÝROČIA V ROKU 2019:

17.4.1919 - vo Viedni zomrel La-
dislav Medňanský, svetoznámy 
krajinkár a portrétista, neodmys-
liteľne spätý so Strážkami - 100. 
výročie úmrtia

4.5.1919 - tragicky zahynul M. 
R. Štefánik, spoluzakladateľ 1. 
ČSR - 100. výročie úmrtia

August Kaltstein (10.12.1844 
- 24.8.1921) - 175. výročie na-
rodenia

Múzeum Jozefa Maximiliána 
Petzvala vzniklo v roku 1964 – 
55. výročie založenia

Trstinné lúky - Rašeliniská sú 
pre Spišskú Belú významné i z 
hľadiska archeologických nále-
zov. K unikátnemu  objavu došlo 
v r. 1964 počas exploatácie raše-
liny na Trstinných lúkach (tiež Ro-
hrwiesen) - 55. výročie objavu

Múzeum Dr. M. Greisigera – otvo-
rené 29. 10. 1994 – 25. výročie

ných biotopoch v rámci lokality 
Trstinných lúk.  
   Všetkým výročiam sa budeme v 
priebehu roka venovať podrobnejšie.
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Spišskobelianski jaskyniari bilancovali a plánovali budúcu činnosť
   Členovia Jaskyniarskej skupi-
ny Spišská Belá počas uplynulej 
soboty hodnotili svoju minulo-
ročnú činnosť na výročnej člen- 
skej schôdzi skupiny, čo neunik-
lo ani pozornosti redaktorky z 
týždenníka tatranského a pod-
tatranského regiónu. V rubrike 
Publicistika sa posledné vydanie 
spomenutého týždenníka venuje 
aj plánom budúcoročnej činnosti 
spišskobelianskej jaskyniarskej 
skupiny.
   Už tradične formálnemu za-
sadaniu predchádzal terénny 
prieskum speleológov v ne-
sprístupnených častiach Be-
lianskej jaskyne. Zostupy jasky-
niarov do podzemia nie sú len 
adrenalínovými výletmi, ale v 
náročných terénoch prebieha 
najmä výskum. Činnosť našich 
dobrovoľných jaskyniarov po-
zostáva napr. zo zameriavania 
a mapovania novoobjavených 
jaskynných priestorov, rôznych 
pozorovaní a porovnávaní, ako 
aj následnej dokumentácie, pu-

blikovania, alebo účasti na pred-
náškach a diskusiách. Niektorí 
spomedzi spišskobelianskych 
jaskyniarov pôsobia aj v dob-
rovoľnej jaskynnej záchrane 
pri Horskej záchrannej službe 
či v dobrovoľnej stráži prírody

pri Štátnej ochrane prírody SR. 
Spolupracujú aj pri sčítaní neto-
pierov.
   Potenciálni mladí jaskyniari sú 
vychovávaní počas absolvova-
nia ojedinelého speleologického 
krúžku, ktorý vznikol v roku 2005

pri Centre voľného času v Spiš-
skej Belej. Výcvik prebieha na 
umelej lezeckej stene “Havran” 
postavenej v telocvični ZŠ J. M. 
Petzvala, vďaka grantu získa-
ného Jaskyniarskou skupinou 
Spišská Belá.

   K zaujímavým prínosom mi-
nulotýždňového terénneho prie-
skumu Belianskej jaskyne, ako 
súčasti výročnej členskej schôd-
ze našich jaskyniarov opakujú-
cej sa v rovnakom období roka, 
patrí pozorovanie strácania sa

vody v jaskynných jazierkach. 
Podľa úvah skúsenejších členov 
miestnej jaskyniarskej skupiny 
dôvodom nízkej hladiny vody v 
jazierkach môžu byť klimatické 
zmeny, ale aj odlesňovanie. Ab-
sencia stromov v kopcoch totiž 
spôsobuje, že sa voda nezadr-
žiava v území, ale pri dažďoch 
dôjde k rýchlejšiemu stečeniu 
zrážkovej vody do dolín.
   Rok 2018 sa pre členov Jas-
kyniarskej skupiny Spišská Belá 
niesol v znamení 45. výročia jas-
kyne Javorinka. Rok 2019 bude 
oslavovať 70. výročie Sloven-
ská speleologická spoločnosť 
(SSS), ktorá združuje všetkých 
jaskyniarov na Slovensku. Ďal-
ším okrúhlym číslom jaskyniarov 
v tomto roku, bude organizova-
nie 60. Jaskyniarskeho týždňa 
SSS v Belianskych Tatrách v 
Monkovej doline práve spiš-
skobelianskou jaskyniarskou 
skupinou.

Želáme veľa úspechov!

Ekumenická pobožnosť -      
vyústenie Týždňa modlitieb 
za jednotu kresťanov
   V nedeľu 27. januára sa 
kresťania nášho mesta 
stretli na Ekumenickej po-
božnosti, ktorá sa konala 
pri príležitosti ukončenia 
Týždňa modlitieb za jed-
notu kresťanov (18.–25. 
1.). Tohtoročné stretnutie 
sa konalo v Rímskokato-
líckom kostole sv. Antona a 
témou stretnutia boli verše 
z Biblie ,,len o spravodli-
vosť sa budeš usilovať“ (Dt 
16,18-20).
   Na úvod stretnutia nás 
privítal domáci brat fa-
rár Jakub Grich. Kázňou 
Božieho slova poslúžil Ján 
Bočkaj, farár Gréckokato-
líckej farnosti v Ihľanoch, 
filiálka Spišská Belá. Do 
priebehu pobožnosti za za-
pojili obaja domáci kaplá-
ni Marek Suchanovský a 
Martin Schreiner i belian-
ska evanjelická farárka Eva

Germanová. Sme radi, že v 
rámci pobožnosti poslúžili i 
laici zo všetkých kresťan-
ských cirkví pôsobiacich v 
našom meste a hudobným 
doprovodom i spevom nás 
sprevádzal Chrámový zbor 
rímskokatolíckej farnosti v 
Spišskej Belej.
   Ďakujeme všetkým sest-
rám i bratom, ktorí pre nás 
pripravili Agapé – spoločné 
pohostenie v sále rímsko-
katolíckej fary a ďakujeme 
najmä milostivému Pánu 
Bohu, ktorý nám opäť 
doprial prežiť požehna-
né spoločenstvo bratov a 
sestier vo viere v našom 
meste.

Text: Mgr. Eva Germano-
vá, PhD.

Foto: Bc. Ľuboš Ulbrich, 
MSc.
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Darovaním 2% môžete pomôcť 
   Tento malý fešák sa volá Sebastian a má   4 a pol rôčka. Narodil sa 
síce  s   vývojovou poruchou v mozočku, k čomu sa následne pridru-
žili ďalšie vážne ochorenia, no aj napriek tomu spoločne so svojimi 
milujúcimi rodičmi udatne bojuje o svoje miestečko pod slnkom... Ak 
by ho chcel niekto v tomto boji podporiť, môže tak urobiť poukázaním 
svojich 2% z dane na účely absolvovania nevyhnutnej rehabilitácie.

VEĽMI  PEKNE      
ĎAKUJEME.                                                            

V prípade ochoty    
pomôcť Sebastiano-
vi, všetky potrebné 
informácie Vám budú 
poskytnuté na te-
lefónnom čísle 0903 
898 252, resp. na 
emailovej adrese: 
geocity@pobox.sk.

   Znovu sa blíži zdaňo-
vacie obdobie, a preto by 
som Vás všetkých chce-
la v mene nášho bojov-
níka Adamka poprosiť o 
Vaše 2% z dane.
   Aj vďaka vám mohol 
Adamko absolvovať 
ďalšie rehabilitácie a 
terapie, ktoré mu tak 
veľmi pomáhajú.  Aj 
skrze Vašu  pomoc je 
na  tom  zdravotne tak 
dobre ako je.  Preto ak 
by ste sa rozhodli pod-
poriť Adamka, budeme 

veľmi radi a vďační za pomoc. Iba tak bude môcť Adamko  ďalej       
napredovať ako doteraz.

   Ešte raz z celého srdca ďakujem a prajem všetkým pekný deň.

   S pozdravom Adamko s rodinou :)  Podrobnosti Vám rada vysvetlím 
na adrese: kacmarcikova.lucia@gmail.com.

   Zmluvný partner Mesta Spišská Belá, spo-
ločnosť INSA s. r. o./MACH TRADE s. r. o., si 
týmto dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že 
odovzdaním použitých batérií a akumulátorov 
sa zame- dzí úniku nebezpečných látok do prí-
rody. Je preto dôležité použité batérie a aku-
mulátory odkladať do nádob na to určených 
– tzv. recykloboxov.

   Do pozornosti si dovoľujeme dať aj školský 
program selektívneho zberu: ZBIERAM BA-
TERKY, ktorý je celoštátnym programom pre 
ochranu životného prostredia.

   
Milí naši priatelia,

   aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pri zbieraní 2% z dane, ktoré Ondríkovi 
a Sárinke zabezpečia potrebnú rehabilitačnú liečbu, ktorá je finančne veľmi náročná a pre  
skvalitnenie ich života tak veľmi potrebná.
   Potrebné podklady k darovaniu 2% z dane Vám na vyžiadanie radi poskytneme. Tento rok je 
to jednoduchšie, pretože Ondrík a Sárinka už majú svoje vlastné Občianske združenie, čiže 
už nám nemusíte zasielať kópie dokladov.
   Ak si robíte daňové priznanie sami, tak iba vpíšete naše údaje priamo do daňového prizna-
nia a odnesiete ho na daňový úrad do 31.3.2019.
   Ak robí za Vás daňové priznanie zamestnávateľ, musíte ho požiadať o ročné zúčtovanie 
do 15.2. a povedať, že budete venovať 2% z dane a on Vám vystaví doklad ,,Potvrdenie o 
zaplatení dane“ a k tomuto dokladu vyplníte tlačivo ,,Vyhlásenie“ a obe tlačivá odnesiete na 
daňový úrad do 30.4.2019.

   Ak by ste sa potrebovali niečo opýtať alebo poradiť, určite nás kontaktujte na:
lucia1508@gmail.com, 0907196453, na FB Lucia Koščáková Šoltysová, Ondrej a Sára, o.z.

   V mene Sárinky a Ondríka Vám nesmierne ďakujeme.

   Mamka Lucia a tatík Dominik Koščákovci
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Prehliadka výrobného závodu automobilky KIA v Žiline
   V predvianočnom čase sme zorganizovali zaujímavú a náučnú  exkurziu najmä pre žiakov 
9.ročníka Základnej školy J. M. Petzvala. Navštívili sme výrobný závod spoločnosti KIA v 
Žiline. V úvode sme si vypočuli a prezreli prednášku o spoločnosti KIA. Prezreli sme si vzde-
lávacie centrum spoločnosti, všetky modely vyrobené v Žiline od vzniku závodu a  dokonca 
sme videli i niekoľko uchádzačov o voľné pracovné miesta pri praktickej skúške. Následne 
sme sa presunuli do výrobných hál. Podrobne nám predstavili halu a zváranie karosérií. Žia- 
ci pochopili, ako z plechových zvitkov procesom výroby vznikne kompletná karoséria auta. 
Nasledoval presun do montážnej haly, kde prichádzali už nalakované  karosérie, ktoré boli 
následne doplnené o motor, podvozok a iné súčasti. Vzhliadli sme prvý štart auta a jeho 
odchod na testovaciu dráhu. Naším cieľom bolo uľahčiť  deviatakom rozhodovanie pri voľbe 
budúceho povolania. Počas exkurzie mohli porovnať pracovnú náplň PR manažérky, operá-
tora logistiky, programátora CNC strojov, operátora výroby (montéra),  testovacieho jazdca 
a pod.

   V čase obeda sme opustili výrobný závod a presunuli sme sa do centra štvrtého najväčšieho mesta Slovenska – Žiliny, administratívneho, 
hospodárskeho, dopravného a kultúrneho centra severozápadného Slovenska. Prezreli sme si historickú časť mesta i atmosféru vianočných 
trhov. Veríme, že sa exkurzia žiakom páčila a priniesla im množstvo nových a zaujímavých zážitkov.

RNDr. Emil Valek, PhD., ZŠ J.M. Petzvala

Zima praje  športovým aktivitám  pod šírym nebom
   Vzhľadom na pretrvávajúce 
priaznivé zimné poveternostné 
podmienky vám chceme dať do 
pozornosti miesta, kde sa dá 
dosýta využiť prírodný terén na 
sánkovanie, bežkovanie, kor-
čuľovanie či prechádzanie sa. V 
tomto čísle Spravodaja sa dočí-
tate o prevádzkovom poriadku  
verejného klziska na Tatranskej 
ulici, ktoré je k dispozícii širo-
kej verejnosti na korčuľovanie. 
Aj počas jarných prázdnin (ak 
bude priaznivé počasie) – od 
18. do 22. februára 2019 bude 
štandardne v prevádzke pre kor-
čuliarov od 9-tej do 18-tej hodiny. 
Hokejisti si na tomto mieste prí-
du na svoje neskôr – od 19-tej do 
21-ej hodiny večer.

   Ďalším miestom vhodným na 
rodinné sánkovačky či vyblázne-
nie sa kamarátov je priamo v 
parku Kaštieľa v Strážkach. Str-
mý, no  bezpečný kopec bez rizi-
ka, že sane skončia pod kolesa-
mi  auta, sa núka záujemcom v 
areáli zasneženého anglického

parku. Zdraviu prospešná vie 
byť rovnako aj prechádzka týmto 
nádherným parkom či obyčajná 
guľovačka medzi stromami - to 
všetko máte k dispozícií kaž-
dý deň od 7:00 do 17:00 hod. 
Chodníky parku si nadšenci be-
žeckého lyžovania prešľapali na

bežeckú stopu, a tak veríme, že 
v zhode a v priateľstve dokážu 
vedľa seba relaxovať milovníci 
peších prechádzok i priaznivci 
bežkovania.
   Pre tých z vás, ktorým je bliž-
šia lokalita Belianskeho rybníka, 
dávame do pozornosti možnosť 
prechádzať sa v tomto oddy-
chovo-relaxačnom teritóriu a 
pokračovať  cyklotrasou aj ďalej, 
kam až budete chcieť či vládať. 
Rovnako ako v kaštieľnom parku 
v Strážkach aj na cyklotrase do 
Tatranskej Kotliny prosíme o to-
leranciu medzi chodcami a bež-
kármi, aby mal každý svoj pries- 
tor na užívanie si pravej zimnej 
atmosféry, ktorá v ostatných 
rokoch nebola taká samozrejmá.



SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                      Január 2019

14

Spoločenská kronika - DECEMBER 2018
• narodili sa: Adam Lojek, TomášŠtefaňák
• navždy nás opustili: Jaroslav Britaňák vo veku 51 rokov, František Čekovský vo veku 87 rokov, Andrej Just vo veku 71 rokov, Jaroslav 
Kureja vo veku 50 rokov a Margita Majerčáková vo veku 88 rokov.
• životného jubilea sa dožili: Mária Posarčíková – 95 rokov, Ema Horničáková – 91 rokov, Júlia Sisková – 91 rokov, Anna Oravcová – 90 
rokov, Žofia Molitorisová – 85 rokov, Elena Oksošová – 85 rokov, Helena Andrášová – 80 rokov, Rudolf Badžo – 80 rokov, Helena Bachledová 
– 80 rokov, Viktória Čikovská – 80 rokov, Agneša Smreková – 80 rokov, Marta Alexyová – 75 rokov, Helena Kovalčiková – 75 rokov, Katarína 
Krettová – 75 rokov, Marie Lenkavská – 75 rokov, Ladislav Maliňák – 75 rokov, Elena Pichnarčíková – 75 rokov, Ervín Polaček – 75 rokov, Mária 
Brežinová – 70 rokov, Margita Čarnogurská – 70 rokov, Gustáv Hangurbadžo – 70 rokov, Mária Kolodzejová – 70 rokov, Ján Krempaský – 70 
rokov, Pavol Novoroľník – 70 rokov, Vladimír Pavličko – 70 rokov, Štefan Pisarčík – 70 rokov, Katarína Poláčková – 70 rokov, Pavel Skačan – 70 
rokov, Ján Šmihovský – 70 rokov, Marta Zemjanková – 70 rokov.

Supertalent
  „Náš talent je vlastne to, v čom 
sme dobrí, čo nám ide priro- 
dzene. Sú to činnosti, pri ktorých 
strácame pojem o čase. To, čo 
nám ide akoby samo.“
   A to, čo išlo akoby samo a boli 
v tom dobrí, dokázali a predvied-
li naši žiaci, ktorí  mali možnosť 
prezentovať a ukázať svoj talent 
v záujmovo – umeleckej činnosti 
20.12.2018.
   V súťažnej prehliadke sa malí 
školáci predviedli spevom, tan-
com a hrou na hudobné nástroje. 
Zámerom tohto podujatia bolo 
rozvíjať sebavedomie a malým 
možno aj budúcim umelcom sa 
naskytla jedinečná možnosť za-
žiť hrejivý pocit radosti od spo-
kojnosťou naplneného diváka. 
Mnohí častokrát ani nevieme, 
čomu sa žiaci venujú a v čom 
sú dobrí. Je potrebné si však

uvedomiť, že samotný talent 
nestačí. Dôležitá je aj motivácia 
zlepšovať sa a usilovnosť.  Od-
kaz pre všetkých rovesníkov znel 
– nenechať sa pohltiť nudou, 
mobilmi, televíziou a hraním po-
čítačových hier.  Obdivovali sme 
skvelých tanečníkov, ktorí nám 
predviedli naozaj obdivuhodné 
výkony a dokonca aj svoju vlast-
nú choreografiu tanca. Mnohí z 
divákov si prišli na svoje pri spe-
váckych vystúpeniach a so zata-
jeným dychom počúvali svojich 
spolužiakov.
   Najlepších spomedzi talento-
vaných súťažiacich si zvolila po-
rota zložená z učiteľov a žiakov 
II. stupňa našej školy. Naši víťazi 
a súťažiaci sa samozrejme ne-
obišli bez odmeny. Najväčšou 
odmenou však bolo naše nazre-
tie do oblasti voľného času, 

záľub a talentov. Preto dúfame, 
že si  žiaci uvedomili, akými rôz-
nymi spôsobmi môžu svoj voľný 
čas využívať a o rok môžeme 
počítať s ďalšími talentmi, aby 
sme si mohli túto skvelú akciu 
zopakovať.

1. miesto:
Rudolf Zajac, 3.B - tanec
Nelka Ferencková, 4.A – spev

2. miesto:
Sofia Fudalyová, Adriana Vale-
ková, Ema Kolumberová, Karolí-
na Socháňová , 3.A – mažoretky
Žiaci 1.A – tanec

3.miesto:
Žiaci 2.B – folklór
Erik Kušmírek, 2.A – hra na akor-
deóne

Cena sympatie: Sarah Hoffma-
nová, 2.B – spev

Cena Vianoc: Samuel Tropp, 
Dávid Gužiak, Martin Stupeň, 
1.B - spev

Cena talentu: Martina Štupáko-
vá, 3.A – hra na klavíri

Cena poroty: Timea Tetemon-
teová, Veronika Rezničáková, 
4.B - mažoretky

Mgr. Yveta Tomaľová, Mgr. Katarí-
na Kušmíreková, ZŠ J.M. Petzvala

Dôležité tel. čísla:
Správca hasičského areálu Strážky: 

tel. 052 4582 150
Mesto Spišská Belá:                       

tel. 052 4680 511
Mestská polícia Spišská Belá: 

tel. 0915 905 638
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   V minulosti boli čitatelia nášho 
mestského občasníka zvyknutí, 
že sa na jeho stránkach pravi- 
delne stretávali s rubrikou Z den-
níka mestskej polície. Vzhľadom 
na záujem verejnosti o to, čo 
zvyknú príslušníci našej mest-
skej polície riešiť, v akých rôz-
nych situáciách musia zasaho-
vať, sme sa rozhodli túto rubriku 
v Spišskobelianskom spravodaji 
obnoviť.  V prvom čísle 2019 si 
prečítate výber z riešených prí-
padov za celý minulý rok.

9. január 2018 
   Vo večerných hodinách bol 
prijatý oznam od čašníčky jed-
nej z prevádzok v meste, kde 
oznámila, že tam  dvaja muži 
ukradli  popolník. Opísala mu-
žov  aj smer ich odchodu. Po-
licajti okamžite vyrazili hľadať 
podozrivých. Našli ich niekoľko 
ulíc ďalej. Boli to známe tváre z 
ulíc mesta. Hoci sa po zastavení 
dotyční tvárili, že nič, jedného z 
nich, usvedčil samotný popolník, 
ktorý mu trčal z predného vrecka 
montérok. Hliadku nepresvedčil 
ani tvrdením, že si popolník len 
požičal. Nakoľko tvrdil, že poku-
tu nezaplatí, skutok bol odstúpe-
ný správnemu orgánu.

23. január 2018
   POSLEDNÁ BOSORKA - aj 
takto by sa dalo nazvať podané 
oznámenie. Nespokojnosť obča-
na E. M. z  Družstevnej ulice vy-
vrcholila až tak, že svoju susedu 
vyčkával pri vchode s ružencom 
v ruke a obviňoval ju z bosorác-
tva. Prestrašená obyvateľka pre-
to nahlásila vec mestskej polícii, 
ktorá sa touto vecou zaoberala a 
nespokojnosť obyvateľa z ,,Po-
slednej bosorky“ vybavila v blo-
kovom konaní. Keby sme ale po-
stupovali podľa zákonov spred 
270 rokov, poprava za bosorác-
tvo by  možno bola hlavným pro-
gramom na Dňoch mesta.

14. február 2018
   Tak ako každý deň, vybral sa 
občan M.M. z osady Rakúsy na 
prechádzku do lesa. A čo tam 
nevidí? Spadnutá vŕba...no ne-
cháš ju tam, keď je doma taká 
zima? Toľko šťastia v jeden deň! 
Predpoludnie mu svojou prí-
tomnosťou spríjemnili mestskí 
policajti. Veru, s ťažkým srdcom 
opúšťal les bez dreva a s bloko-
vou pokutou.

16. február 2018 
   Februárové mrazy sú kruté, 
spôsobujú krušné chvíle aj ľu-
ďom bez domova. To však ne-
znamená, že ich treba prežiť 
porušovaním zákona. A krádež

drahej značkovej obuvi, ktorá 
bola v uvedenom období nahlá-
sená na tunajšom oddelení MsP, 
porušením zákona je. Nakoľko 
poškodený uviedol pomerne 
presný čas, kedy ku krádeži do-
šlo, pomocou kamerového sys-
tému sa podarilo zakrátko nájsť 
páchateľa krádeže. M. V., ktorý 
našiel úkryt pred mrazom v jed-
nom z neuzamknutých vchodov 
bytového domu, neodolal poku-
šeniu, a keď sa vyspal v rela-
tívnom teple, bez poďakovania 
opustil svoj úkryt a odniesol si 
so sebou aj nové topánky spred 
dverí jedného z bytov. O pár 
hodín už na polícii vysvetľoval, 
odkiaľ má nové topánky. Tvrde-
nie, že obuv od renomovaného 
výrobcu kúpil v čínskom obcho-
de, neobstálo a vinník bol odstú-
pený na doriešenie správnemu 
orgánu. Obuv bola vrátená ma-
jiteľovi.

9. marec 2018
   Tomu, čo už mladistvý A. M. z 
osady Rakúsy vie, vďačne priučí 
aj maloletého brata K. M. a jeho 
taktiež maloletého kamaráta 
D. P. Viazanice drevnej hmoty 
a haluziny druh smrek , vŕba a 
jelša mali zviazané poriadne, 
ale domov ich nepriniesli. Žiaľ, 
musia sa priučiť aj tomu, že po 
lese chodia aj hliadky MsP. Po 
chvíli sa k nim dostavili rodičia, 
ktorí preukázali totožnosť svojich 
detí. Maloletí, nakoľko v čase 
spáchania priestupku nedovŕšili 
pätnásty rok svojho veku, nie sú 
za priestupok zodpovední a vec 
bola v zmysle zákona odložená 
záznamom. Blokovou pokutou 
bol vyriešený len ,,pán učiteľ“.

7. apríl 2018
   Počas  pochôdzky hliadky MsP 
bolo na striedačkách hokejo-
vého ihriska na Tatranskej ulici, 
takzvanej ,,Žingorke“, zistená 
početná skupinka mladých, kto-
rá tu našla útočisko pre svoju 
súkromnú párty. Trojica ,,vtip-
ných“ chlapcov, a to E. K. zo 
Zimnej ulice, S. K. a L. K. z  Ta-
transkej ulice tu chcela zapôso-
biť na prítomné slečny, a tak si 
podávali a konzumovali alkoho-
lický nápoj na posilnenie svojich 
mozgových buniek. Trojica bola 
na mieste vyriešená v blokovom 
konaní.

11. apríl 2018
   Občasná hádka v rodine určite 
nepatrí medzi výnimočné javy. Ak 
sa však prenesie z bytu či domu 
na verejné priestranstvo a pre-
rastie do surovej bitky, stáva sa 
predmetom záujmu polície. Kr-
vavá ruvačka medzi M. Č. a V. N.,

nahlásená v popoludňajších 
hodinách, sa začala v centre 
mesta, potom sa rivali presunuli 
na nákladnú železničnú stanicu, 
kde im v ďalšom súboji zabráni-
la hliadka MsP. Obaja bojovníci 
skončili na oddelení mestskej 
polície a za hrubé správanie im 
bola uložená bloková pokuta.

17. apríl 2018
    V dopoludňajších hodinách bol 
prijatý na MsP telefonický hovor 
od neznámej osoby, ktorá ozná-
mila voľný pohyb psa na Letnej 
ulici. Pri príchode hliadky bolo 
zistené, že ide o psa Doberma-
na. Pes pobehoval  po ulici a 
pokúšal sa dostať do dvora. Po-
lícajti zistili, že dom je prázdny, 
bez obyvateľov. Po dlhšom úsilí 
sa psa podarilo zahnať do dvora 
rodinného domu a preverením 
bolo zistené, že majiteľka psa 
sa nachádzala mimo Spišskej 
Belej a sama nevedela, ako sa 
pes dostal z dvora von. Napriek 
týmto tvrdeniam sa majiteľka 
psa nezbavila zodpovednosti za 
voľný pohyb psa a bola jej ude-
lená bloková pokuta.

25. apríl 2018
   Počas pešej pochôdzky na 
Zimnej ulici hliadka MsP videla, 
ako neznámy chlap udrel rukou 
po tvári neznámu ženu. Polícia 
na mieste zistila, že ide o muža 
E.H. z obce Podhorany, ktorý 
udrel svoju manželku, lebo od-
mietla ísť k lekárovi na vyšetre-
nie. Za svoje konanie bol hliad-
kou vybavený blokovou pokutou.

11. máj 2018
   O osude smetných košov roz-
hodol v jedno krásne májové 
ráno občan R. G. Nespokojný si 
zmyslel, že smetné nádoby na 
Ulici Kpt. Jána Nálepku až po 
bufet Srdiečko sú už pridlho na 
svojich miestach, a tak ich po-
rozhadzoval vedľa hlavnej cesty. 
Následne potužený alkoholom 
si svoje vyčíňanie zopakoval po 
Zimnej ulici. Dôvodom bola ,,de-
primujúca zelená farba“ spomí-
naných košov.

16. máj 2018
   Ako sa zbaviť starej chladnič-
ky? Na túto jednoduchú otázku 
je niekoľko odpovedí....Občian-
ka mesta M.P. sa rozhodla, že ju 
postaví ku kontajnerom, ale neu-
vedomila si, že aj takéto konanie 
je v rozpore s nariadením mesta 
o nakladaní s odpadom. Za svoj 
počin bola odmenená blokovou 
pokutou.

18. máj 2018
   K nášmu OD JENOTA prišli

podnikať naši bývalí spojenci z 
Varšavskej zmluvy.  Z dodávko-
vého vozidla si urobili predajňu a 
veselo ponúkali na predaj kober-
ce. Uvedené konanie si nemohla 
nevšimnúť obsluha KMS, ktorá 
vyslala na miesto hliadku MsP.  
Na mieste boli osoby stotožnené 
a bolo zistené, že ide o občanov 
Rumunska J.G. a C.R. Obaja si 
z nášho mesta na pamiatku od- 
niesli suveníry v podobe bloko-
vých pokút.

13. jún 2018
   Chceli ísť pracovať alebo ....? 
Na úrade práce sa do seba 
slovne pustili R.M. a B.M., obe z 
obce Ihľany, ktoré si zmýlili úrad 
s trhoviskom. Navzájom si riešili 
osobné vzťahy. Po dostavení sa 
hliadky bola situácia upokojená 
a boli zistené totožnosti dotyč-
ných osôb. Po prešetrení boli 
obe dámy prejednané blokovými 
pokutami.

9. august 2018
   Čajovňa na Mierovej ulici. Asi 
málokto vie, že aj takéto miesto 
sa nachádza v Spišskej Belej. 
Nuž ale p. J. M. z  Družstevnej 
ulice to vie, a tak tam zavítal so 
svojím štvornohým priateľom. 
Žiaľ, majiteľ psíka po ťažkej 
diskusii so svojimi priateľmi z 
,, čajovne“ zabudol, že štvor-
nohý kamoš sa chcel spriate-
liť s okoloidúcim Yorkshirikom. 
Zoznámenie malo následky. Pár 
tržných rán, pričom následne 
museli zapracovať šikovné ruky 
veterinára. Pán J. M. bol ako ma-
jiteľ útočiaceho psa  vyriešený v 
blokovom konaní.

23. september 2018
   Niekto sa chodí na kultúrne 
akcie zabávať a niekto vyhľadá-
vať konflikty. Na  Zemiakarskom 
jarmoku po polnoci sa do seba 
ručne-stručne pustili J.H. a A. H., 
obaja z obce Krížová Ves. Hliad-
kou boli obaja od seba oddelení, 
predvedení na oddelenie MsP, 
odkiaľ odišli  odľahčení o bloko-
vé pokuty.

5. november 2018
   Všímavý občan mesta Spišská 
Belá M.Š. zaregistroval, že na 
Partizánskej ulici bol odcudzený 
rošt zo šachty kanála. Vykona-
ným objasňovaním priestupku, 
vyťažením svedkov a prezera-
ním v archíve KMS sa podarilo 
zistiť 2 osoby, ktoré boli stotož-
nené ako mladiství M.H. a K.H., 
obaja z obce Krížová Ves, ktorí 
uvedený rošt odniesli do zber-
ných surovín. Obaja boli prejed-
naný v blokovom konaní.
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Vianočný futbalový turnaj 2018
 
                                                                                                                   Skupina A – ASTORIA Team, Pitbulls, TJ Vlkovce
                                                                                                                           Skupina B – Balamuty, Mortyho Gangstri, Slovenská Ves
                                                                                                                           Skupina C – Darebáci, Bufeťáci, Tulene
                                                                                                                           Skupina D – Hulapalu, Tublatanka, DAGA-STAV
                                                                               

O 3. miesto :                                        Finále:                                                  Konečné poradie:
Mortyho Gangstri – DAGA-STAV          Darebáci – Hulapalu                               1.   Hulapalu                    3.   DAGA – STAV
                                                                                                                                        2.   Darebáci                  4.   Mortyho Gangstri

   Na druhý sviatok vianočný sa 
uskutočnil už tradičný vianočný 
futbalový turnaj o Pohár primátor 
mesta Spišská Belá. V telocvič-
ni na Moskovskej ulici sa stretlo

12 družstiev, ktoré odohrali zápa-
sy v 4 skupinách (po 3 družstvá) – 
každý v trvaní 18 minút. Do štvrťfi-
nále postúpili z každej skupiny 
prvé dve družstvá.

   Najlepším hráčom turnaja sa stal 
Anton Čup  (Darebáci). Najlepším 
strelcom so 7 gólmi sa stal rovna-
ko ako aj minulý rok Dávid Gal-
schneider (DAGA – STAV).
   Po odovzdaní pohárov na záver 
primátor mesta Jozef Kuna poďa-
koval rozhodcom turnaja – Vladi-
mírovi Gavalierovi a Vladimírovi 
Matejkovi a tiež Veronike Ivančá-

kovej ako hlavnej zodpovednej za 
organizáciu celého turnaja a Ma-
rekovi Siskovi za pomoc pri orga-
nizácii.
  Poďakovanie patrí aj všetkým 
mužstvám za ich účasť, za vysokú 
kvalitu turnaja a tiež množstvu di-
vákov, ktorí sa prišli v tento svia-
točný deň pozrieť na tento turnaj. 
Tak opätovne o rok.

Futbalový polmaratón 2018
     
V sobotu 1. decembra 2018 sa v telocvični na Moskovskej ulici 
uskutočnila tradičná futbalová 12-hodinovka, ktorú organizuje 
Mesto Spišská Belá. Polmaratónu sa zúčastnili žiaci prípravky 
MŠK Slavoj, mladší a starší žiaci MŠK Slavoj, mladší a starší do-
rast MŠK Slavoj, muži „Áčko“ a „Béčko“ MŠK Slavoj a Old Boys 
Spišská Belá.
     Počas dvanástich hodín sa dosiahlo konečné skóre  138:133.

Detský kútik
Obdobie  Vianoc vystriedali Fašiangy. Čas plesov, bálov, maškarných bálov či karnevalov. Rozhodli sme sa, že práve od teraz deťom v našom 
meste vyhradíme  na stránkach mestských novín  priestor na kreslenie, lúštenie krížoviek, riešenie hlavolamov či prevetranie mozgových závi-
tov. Nech sa páči, začíname. Správne riešenia tajničiek nájdete na konci strany. Karnevalové masky a maľovanku si môžete vymaľovať.

1. Zlož slovo podľa poradia čísel a napíš ho do tajničky.

Tajnička: Fašiangy sa začínajú sviatkom: 

Tajnička: Fašiangy sa končia: 

2. Vyber správne slovo do viet tak, že nesprávne slovo prečiarkneš.

A: Fašiangy sú obdobím od (Troch kráľov-Troch apoštolov) do Popolcovej stredy.
B: Popolcová streda  začína pôstne obdobie pred (Veľkou nocou – Vianocami).
C: Karnevalová zábava bola vyvrcholením (Fašiangov-Veľkej noci).
D: Tradičným jedlom na záver fašiangov sú (šišky-pirohy). 

Správne riešenia tajničiek a úloh: 1. TROCH KRÁĽOV, 2. POPOLCOVOU STREDOU, 3. Prečiarknuť ste mali: A: Troch apoštolov,                              
B: Vianocami, C: Veľkej noci, D: pirohy.
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Osobné rekordy tímu PretekaRYS

  V sobotu 19. januára 2019 sa 
spišskobelianski PretekaRYS 
zúčastnili na  5. skialp-bežecko-
-bežkárskych pretekoch Vertical 
Grand Tour v Tatranskej Lomnici. 
Dĺžka trate bola 5,4 km s prevý-
šením 480m, pričom 2,7 km sa 
stúpalo hore po zjazdovke a 2,7 
km bol zjazd vedľajšou zjazdov-
kou. Trať bola v rámci  súťaže 
rovnaká pre všetky tri disciplí-
ny. Tím PretekaRYS reprezen-

tovali traja pretekári: Miroslav 
Jurčo, Michal Jurčo a Martin 
Vanečko, všetci traja v behu. 
Reportáž z tohto podujatia pre 
našich čitateľov pripravil Michal 
Jurčo. 
   Teplota na štarte pretekov uka-
zuje -10°C a v najvyššom bode 
trate asi -12°C. Odbilo 17:00, 
keď sa preteky začínali a hneď 
od začiatku sa ide naplno.
   Bežci sa tlačili so skialpinistami 
bok po boku a párkrát mi niekto 
aj pristúpil palice, ako som sa 
neskôr dozvedel, bol to Miro. Po 
niekoľkých metroch sa ocitáme 
v prvej skupine a kyslíkový dlh 
sa prejavuje hneď od úvodu. Ne-
čudo, lebo prvá polovica trate sa 
ide priamo do kopca. Chladný 
večer poriadne cítiť na pľúcach 
a dýcha sa čoraz ťažšie. Človek 
si nestíha vychutnať ani peknú 
mrazivú jasnú noc a svetielkové-
ho ,,hada“ na lyžiarskom svahu. 
Dokonca sa našlo aj pár desiatok

fanúšikov po celej trati, ktorí         
v zime dodávali pretekárom po-
trebnú energiu.
   Tesne pod vrcholom sa už človek 
teší na obrátku a na pekný zbeh 
dole kopcom, ktorý si väčšinou 
každý vychutná. Tentoraz sa ale 
rozhodovalo práve v zbehu, kto-
rý treba ísť naplno! Vidno to aj 
na tepoch, ktoré neklesajú, ale 
práve naopak, ešte o pár úde-
rov podrástli. V tme sa dá pekne 
prečítať, koľko ti treba na prete-
kára pred sebou, tak  drieš ako 
to len ide. Okolo sa preháňajú 
skialpinisti v zjazdoch a chvala-
bohu netriafajú do bežcov, ktorí 
sa motajú po zjazdovke. Cestou 
dole sa mi podarí obehnúť jed-
ného pretekára a druhému už 
-  už dýcham na chrbát, ale do 
cieľa  nie je ďaleko. Nakoniec mi 
o necelých 6 sekúnd ušiel, a tak 
do cieľa dobieham na 8. mieste 
s časom 36:44.
   Tam ma už čaká Miro na skvelom

5. mieste s časom 34:42. Poda-
rilo sa mi zraziť osobák z minu-
lého roka o 2,5 minúty a Mirovi o 
vyše 3 minúty!!! Takže ak to tak 
pôjde ďalej.... Martin dobieha po 
nás na pekné 16. miesto a tiež 
s vylepšeným osobákom o viac 
ako minútku.V cieli nasleduje 
spoločná mrazivá fotografia a 
ideme sa vyklusať po uliciach Ta- 
transkej Lomnice, kde stretáme 
ešte zvedavé a hladné jelenice. 
Tu zvyčajne naše reporty končia, 
ale tento má ešte čo ponúknuť. V 
cene lístka bola aj večera a hlav-
ne zaujímavá tombola, v ktorej 
nakoniec Miro zaknihoval svoje 
dnešné ,,víťazstvo“ a získal hlav-
nú cenu - nové skialpové lyže od 
hlavného organizátora súťaže. 
Dnešný večer sa teda ani  inak 
ako pozitívne hodnotiť nedá a 
už sa tešíme na ďalšie spoločné 
akcie. Športu a behu ZDAR!

Michal Jurčo

10. ročník turnaja ED CUP 2019
   Po úspešnom tenisovom turnaji 
v dvojhre mužov Memoriál Jána 
Gallika ml. sa o týždeň neskôr 
uskutočnil v spolupráci s Mestom 
Spišská Belá aj tenisový turnaj v 
mužskej štvorhre pod názvom 
ED CUP 2019. Pri príležitosti  10. 
ročníka ED Cup-u sa stretlo v te-

nisovej hale v Tatranskej Lomnici 
osem dvojíc. Víťazom štvorhry 
sa napokon stala dvojica Ľudovít 
Krempaský a Ľubomír Pisarčík.
Sponzori turnaja: Jozef Kuna,  
Marcel Novoroľník, Marek Mi-
laňák, Ján Maniak, Marcel Fe-
rencko a Mesto Spišská Belá.

Konečné výsledky:
1.  Ľudovít Krempasky ( Pomaranč ) – Ľubomír Pisarčik
2.  Marcel Ferencko – Ján Maniak
3.  Alex Popovič – Milan Pikla
4.  Martin Mezey – Alexa Dávid
5.  Marek Milaňák ( Pindo ) – Marcel Novoroľník ( Levik )
6.  Marián Jurčo – Patrik Gallik
7.  Peter Tomas ( Tomson ) – Milan Mazurek
8.  Adrián Gallik – Zadžora Lukáš

Výsledky 10.ročníka tenisového memoriálu Jána Gallika ml. 
v mužskej dvojhre – 29. december 2018 – Teniscentrum Tatranská Lomnica

Ceny do turnaja venovali: www.maximcar.sk, Pizzeria Marcello, Elektro Svietidlá Spišská Belá, Milaňák Marek,  Maniak Ján, Gallik Ján, Pisar-
čík Ľubo, Tomas Peter. Za podporu turnaja patrí poďakovanie Mestu Spišská Belá.
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   V minulej stolnotenisovej se-
zóne, ktorá skončila začiatkom 
apríla, skončilo naše A-mužstvo 
na piatom mieste v tretej lige 
západ a B- mužstvo po tuhom 
boji skončilo ako prvé v šiestej 
lige a postúpilo do piatej ligy. Už 
tretiu sezónu v stolnotenisových 
súťažiach vo VsSTZ sú zmene-
né pravidlá, keď každá súťaž 
odohrá najprv jedno kolo. Potom 
sa podľa dosiahnutého poradia 
mužstvá rozdelia na vrchnú a 
spodnú polovicu, a potom hrá 
6 lepších mužstiev o postup 
do vyššej súťaže a 6 slabších 
o vypadnutie do nižšej súťaže.

A-mužstvo sa pravidelne umiest- 
ňuje v hornej polovici, a tak hrá o 
postup - no stále k tomu niečo 
chýba. B- mužstvo sa umiestnilo    
v dolnej polovici tabuľky, a tak 
mu ostáva tvrdý boj o záchranu 
v súťaži. Ak sa nič mimoriadne 
nestane, tak má všetky predpo-
klady na to, aby sa v súťaži za-
chránilo. 
   V stolnom tenise máme kvôli 
podpore mesta skvelé podmien-
ky, no máme problém s hráčmi, 
teda hlavne    s mladou nastupu-
júcou generáciou. Keď sme pred  
ôsmimi rokmi po znovuobnovení     
stolného tenisu v Spišskej Belej

začínali, snažili sme sa podchytiť 
aj chlapcov a aj dievčatá v rámci 
stolnotenisového krúžku a po-
stupne sme ich chceli vtiahnuť 
medzi dospelých. Stolnému te-
nisu sa vtedy začala venovať asi  
dvadsiatka chlapcov a dievčat. 
No postupne  ubúdali a dnes už 
chodia noví chlapci a  „starší“ už 
stolný tenis zanechali a hrať už 
nechodia. 
   Prosíme záujemcov o stolný 
tenis, nech sa k nám prihlásia a 
rovnako fanúšikovia nech prídu 
v súťažnú nedeľu fandiť našim 
hráčom.

Jozef Vaško st.

Termíny zápasov odvetnej 
časti: 

- 27.1.2019
- 10.2.2019 
- 24.2.2019 
- 17.3.2019 
- 31.3.2019

Bilancia minulej sezóny stolných tenistov v Spišskej Belej

Viac
aktuálnych
informácií

a
článkov
nájdete
na webe

www.spisskabela.sk

Prevádzkový poriadok verejného klziska na Tatranskej ulici
• Prevádzkovateľom ľadovej plochy je: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
• Dodržiavajte pokyny usporiadateľov a zamestnancov prevádzkovateľa.

• Prevádzková doba: 
Verejné korčuľovanie každý deň v čase od 09.00 do 18.00 hod.

Hokejové zápasy v čase od 19.00 do 21.00 hod. 
po dohode so správcom na tel. č.: 0903 702 354

NA ĽADOVEJ PLOCHE JE ZAKÁZANÉ: 
• Počas verejného korčuľovania na ľade používať hokejku, puk, loptičku a akékoľvek pomôcky na korčuľovanie.
• Počas úpravy ľadu vstupovať na ľadovú plochu.
• Konzumovať jedlá a nápoje na ľadovej ploche.
• Fajčiť na ľadovej ploche a v jej okolí.
• Pohybovať sa na ľadovej ploche osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
• Vodiť zvieratá.
• Sedieť na mantineli a preliezať cez mantinely.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ:
• Vstup na ľadovú plochu je povolený len v korčuliach.
• Každý návštevník sa zúčastňuje na verejnom korčuľovaní na vlastnú zodpovednosť, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a poranenia 
spôsobené nedodržiavaním tohto prevádzkového poriadku.
• Upozorňujeme návštevníkov, aby si vo vlastnom záujme dávali pozor na svoje veci.
• Pri verejnom korčuľovaní je na ľadovej ploche povolené korčuľovať len v jednotnom smere, primeranou rýchlosťou a tak, aby ste svojím 
správaním neohrozovali ostatných zúčastnených na ľadovej ploche.
• Odporúčame nosiť prilbu a chrániče ako prevenciu pred prípadným zranením spôsobeným pádom alebo zrážkou.
• Deti do 6 rokov len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
• Na ľadovej ploche a v jej blízkom okolí udržiavajte poriadok a čistotu.

V prípade nedodržiavania prevádzkového poriadku môže byť návštevník vykázaný z areálu ľadovej plochy  a pri opakovanom 
napomenutí bude nasledovať zákaz vstupu na ľadovú plochu.

Priestor klziska je monitorovaný a kontrolovaný Mestskou políciou Spišská Belá.

Spišská Belá 09.01.2019        Jozef Kuna
                                            primátor mesta Spišská Belá

Pri zmene poveternostných podmienok nebude ľadová plocha v prevádzke, o čom budeme verejnosť informovať na internetovej stránke 
mesta na adrese www.spisskabela.sk. 
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   Zberová spoločnosť mesta – Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., bude v roku 2019 realizovať zvoz triedeného odpadu 
v meste Spišská Belá v zmysle zverejneného harmonogramu:
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