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   Príjemné chvíle osláv okrúhlych jubileí a prijatie našich novonarodených spoluobčanov boli na programe 13. marca 2019 v obradnej sieni 
mestského úradu. Viceprimátorka Mgr. M. Britaňáková gratulovala všetkým pozvaným hosťom.

    Sme hrdí na malé 6 až 9-ročné spišskobelianske mažoretky! V re-
gionálnej súťaži Deň tanca v dňoch 13.-15. marca 2019 vo Svite ma-
žoretky - roztlieskavačky obsadili zlaté pásmo a vybojovali si postup 
do krajského kola. 

   Titul majstra Slovenska v mariáši za rok 2018 po piaty raz obhájil 
Štefan Britaňák  zo Spišskej Belej. Srdečne gratulujeme!

   Mesto Spišská Belá v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, 
Správou PIENAP-u realizovalo v piatok 22.3.2019 úpravu hniezda bo-
ciana bieleho na komíne mestského úradu. Ide o najvyššie položené 
hniezdo bociana v územnej pôsobnosti Správy PIENAP-u. Detaily o ce-
lej ,,záchrannej“ akcii nájdete vo vnútri Spišskobelianskeho spravodaja. 

    Štedrá sezóna fašiangov je v tomto roku za nami. V našom meste sa 
od januára až do začiatku marca konalo 6 oficiálnych plesov (fotografia z 
Hasičského plesu) či bálov s nezameniteľnou spoločenskou atmosférou.
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    Monitorovanie hlavnej križovatky v našom meste pokračuje. Mesto 
Spišská Belá iniciovalo pracovné stretnutie, na ktorom kompetent-
ní diskutovali o úprave problematických mobilných cestných os-
trovčekov. Viac vo vnútri Spišskobelianskeho spravodaja.

   V marci si každoročne pripomíname Deň učiteľov. 26. marca 
2019 sme si v našom meste slávnostnou akadémiu uctili zásluž-
nú a náročnú prácu učiteľov všetkých typov škôl, ktoré v Spiš-
skej Belej vzdelávajú, vychovávajú a pripravujú do života ďalšiu 
mladú generáciu.
    Na fotografii zľava: primátor Jozef Kuna, Mgr. Viera Michlíková, 
Ing. Ľudmila Brincková, Mgr. Anna Madejová, Anna Oksošová, 
Bc. Lenka Blanárová, DiS. art.

    V Medzinárodnom týždni knižníc aj naša mestská knižnica pri-
pravila súbor aktivít pre svojich čitateľov. Inšpiratívnym podnetom 
pre knihomoľov bola 19. marca 2019 aj beseda s autorom detskej 
literatúry Júliusom Belanom.

    Interpréti slovenskej literárnej tvorby vo veku žiakov základných 
škôl v našom meste i v okolitých obciach sa stretli na tradičnej re-
citačnej súťaži ,,Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš...“ Súťaž 
sa konala 15. marca 2019 na Mestskom úrade v Spišskej Belej a 
mená ocenených nájdete na stranách Spišskobelianskeho spra-
vodaja. 

   Jarný crossový beh zo série Kežmarok Runnig tour 2019 priniesol 
16.marca belianskym bežcom úspech. Na stupienok víťazov sa zo 
226 pretekárov vo svojich kategóriách postavili Marek Podolinský na
3. mieste a Ján Neupauer na 1. mieste. 
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
    Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej sa na svojom zasad-
nutí dňa 28.2.2019 venovalo
najmä nasledovným témam:

Dotácie z rozpočtu mesta

  MsZ schválilo poskytnutie 
mimoriadnej dotácie z rozpočtu 
mesta na rok 2019 pre Spišskú 
katolícku Charitu vo výške 2.000 
EUR, zoznam ďalších dotácií z 
rozpočtu mesta Spišská Belá na 
rok 2019 na verejnoprospešné 
účely pre organizácie pôsobiace 
na území mesta Spišská Belá je 
zverejnený na www.spisskabela.
sk.

Zmena rozpočtu mesta č. 1/2019

   MsZ schválilo návrh na zme-
nu rozpočtu mesta Spišská 
Belá na rok 2019 rozpočtovým 
opatrením č. 1/2019. Rozpoč-
tové opatrenie je zverejnené na 
www.spisskabela.sk.

Prijatie VZN mesta Spišská 
Belá č. 1/2019 o určení výšky 
príspevku na činnosť školy a 
školského zariadenia v zria-
ďovacej pôsobnosti mesta 
Spišská Belá

   MsZ schválilo všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 1/2019, kde  
sa navrhuje od 1.4.2019 upraviť 
výšku príspevku,  ktorý je povin-
ný uhrádzať rodič alebo fyzická 
osoba, ktorej je dieťa zverené  
do starostlivosti rozhodnutím 
súdu ako čiastočnú úradu ná-
kladov na prípravu jedál v škol-
ských jedálňach v Spišskej Be-
lej. Navrhovaná výška príspevku 
je nastavená tak, že zohľadňuje 
navrhovaný príspevok  (dotáciu) 
štátu na stravovanie predško-
lákov  a stravníkov zo sociálne 
znevýhodnených rodín v mater-
skej a základnej škole.

MsZ vzalo na vedomie správy 
o činnosti za rok 2018

    Mestskej polície Spišská Belá 
za rok 2018
     Mestskej knižnice v Spišskej 
Belej za rok 2018
     Regionálneho turistického infor-
mačného centra v Spišskej Belej 
za rok 2018
     Denného centra v Spišskej Be-
lej za rok 2018
     Zariadenia opatrovateľskej služ-
by v Spišskej Belej za rok 2018
    Správy športových, rekreačných 
a oddychových zariadení mesta 
Spišská Belá za rok 2018
    Face klubu v Spišskej Belej za 
rok 2018

Prenájom pozemku v Tatran-
skej Kotline

  MsZ schválilo prenájom po-
zemku  Martinovi  Siskovi, bytom 
SNP č. 59, Spišská Belá v Ta-
transkej Kotline na  umiestnenie  
dreveného domčeka na zriade-
nie požičovne bicyklov, za pod-
mienky súhlasného stanoviska 
Mesta Vysoké Tatry.

Zámer OZ Združenie pre roz-
voj horskej  cyklistiky,  Spišská 
Belá na výstavbu  singletrai-
lov v lokalite „Pálenica“

   MsZ schválilo zámer výstavby 
singletrailov v k.ú. Lendak v lo-
kalite Pálenica za podmienky, že 
bude mestskému zastupiteľstvu 
predložená štúdia s konkrétnym 
trasovaním singletrailov a tiež za 
podmienky súhlasných stano-
vísk štátnych inštitúcií  k realizá-
cii tohto zámeru.

Predaje a prenájmy pozemkov

1. MsZ schválilo predĺženie 
doby nájmu pozemku v k.ú. Ta-
transká Lomnica, lokalita Skaľa-
na, pre nájomcu Qwaltpaka s.r.o. 
Družstevná 85, Spišská Belá na 
účely poľnohospodárskej výroby.
2. MsZ odročilo žiadosť Mes-
ta Kežmarok o odkúpenie po-

zemkov pre účely umiestnenia 
stavby prístupovej komunikácie 
a okružnej križovatky na ceste 
č. 1/66 pre účely priemyselného 
areálu MUBEA Automotive Slo-
vakia s.r.o. Kežmarok.
3. MsZ schválilo predaj po-
zemku v  Tatranskej Kotline, na-
chádzajúcich sa vedľa objektu 
vo vlastníctve žiadateľa Ing. Ru-
dolfa Kramarčíka, bytom Tatran-
ská Kotlina 5.
4. MsZ schválilo zámer na  
predlženie doby nájmu na pre-
nájom  pozemku v k.ú. Spišská 
Belá pod vodojemom Podta-
transkej vodárenskej spoločnos-
ti Poprad.
5. MsZ schválilo predaj časti
pozemku v Tatranskej Kotline
nachádzajúceho sa vedľa 
objektu vo vlastníctve žiadateľa 
Jozefa Leška, trvale bytom v 
Kežmarku.
6. MsZ schválilo zámer na pre-
daj pozemku nachádzajúceho 
sa pred garážou na Ulici 1. mája 
v Spišskej Belej vo vlastníctve 
žiadateľa Ľubomíra Kučeru, 
bytom Vojňany č.43, ide o ma-
jetkovoprávne vysporiadanie 
dlhodobo užívaných pozemkov, 
presná výmera  bude určená 
podľa geometrického plánu, 
ktorý si dá vyhotoviť žiadateľ na 
vlastné náklady.

Rokovací poriadok komisie 
MsZ

  MsZ schválilo  rokovací poria-
dok komisie MsZ, rokovací poria-
dok je zverejnený na www.spis-
skabela.sk.

Nový náučný chodník chotá-
rom mesta Spišská Belá

  MsZ vzalo na vedomie 
informáciu o návrhu projektu 
Milana Vdovjaka – náučný turis-
tický chodník chotárom Spiš-
skej Belej, návrh zverejnený na  
www.spisskabela.sk.

Komunitný plán sociálnych 
služieb

   MsZ vzalo na vedomie vy-
hodnotenie KPSS za rok 2018.

Pridelenie mestských nájom-
ných bytov

  MsZ schválilo na základe ná-
vrhu Komisie pre prideľovanie 
bytov – pridelenie 2-izbového 
mestského nájomného bytu na 
Zimnej ulici 46 v Spišskej Be-
lej do nájmu Tomášovi Hradic-
kému, bytom Spišská Belá, 1. 
mája 48 a pridelenie 3-izbového 
mestského nájomného bytu na 
1. mája č. 48 v Spišskej Belej do 
nájmu Ivete Čopákovej, trvale 
bytom Spišská Belá, Štefániko-
va 18.

Zámer na výstavba nového 
bytového domu 18 b. j. v loka-
lite bývalá kolkáreň na Tatran-
skej ulici v Spišskej Belej

  MsZ prerokovalo zámer na vý-
stavbu nového bytového domu a 
nesúhlasí s výstavbou nového 
bytového domu, nakoľko dané 
riešenie je v rozpore s územným 
plánom mesta, ale konštatuje, že 
na danom území by bola vhodná 
funkcia občianskej vybavenosti 
alebo polyfunkcia, maximálne 
však s troma nadzemnými pod-
lažiami a zastavanosťou územia 
50%.

Výberové konanie na miesto 
riaditeľa Základnej školy M. 
R. Štefánika a riaditeľa Ma-
terskej školy v Spišskej Belej

  MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o končia-
com sa funkčnom období riadi-
teľky Materskej školy, Mierová 
1, Spišská Belá k 30.6.2019 a 
riaditeľky  Základnej školy  M. R. 
Štefánika, Štefánikova 19,  Spiš-
ská Belá k 4.8.2019

Výsledky 1. kola prezidentských volieb v Spišskej Belej
   V sobotu 16. marca 2019 sa 
konalo 1. kolo prezidentských 
volieb a v našom meste si kan-
didáti na prezidenta Slovenskej 
republiky rozdelili hlasy nasle-
dovne:
1. Zuzana Čaputová - 35,68% 
hlasov
2. Štefan Harabin - 17,02% 
hlasov
3. Marian Kotleba - 15,77% 
hlasov
4. Maroš Šefčovič - 13,77% 
hlasov

5. František Mikloško - 10,55% 
hlasov
6. Milan Krajniak - 3,50% 
hlasov
7. Eduard Chmelár - 1,62% 
hlasov
8. Béla Bugár - 0,62% 
hlasov
9. Martin Daňo - 0,54% 
hlasov
10. Róbert Švec - 0,25% 
hlasov
11. Juraj Zábojník - 0,20% 
hlasov

12. Bohumila Tauchmannová -
 0,16%  hlasov
13. Robert Mistrík - 0,12% 
hlasov
14. Ivan Zuzula - 0,12% 
hlasov
15. József Menyhárt - 0,00% 
hlasov

 Do 2. kola prezidentských volieb 
postúpili Zuzana Čaputová a 
Maroš Šefčovič.
 Druhé kolo volieb prezidenta 
Slovenskej republiky je stano-

vené na sobotu 30. marca
2019.      
  Volebné miestnosti v Spišskej 
Belej sú vo všetkých volebných 
obvodoch otvorené od 7:00 hod. 
do 22:00 hod.
 Výsledky 2. kola nájdete 
na webovej stránke mesta: 
www.spisskabela.sk.
 Celkové výsledky prezident-
ských volieb 2019 nájdete na 
internetovej stránke Štatistické-
ho úradu Slovenskej republiky:
www.volbysr.sk.
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Zasadalo Regionálne združenie miest a obcí pod Tatrami
   Dňa 8. marca 2019 sa konalo 
zasadnutie Valného zhromažde-
nia Regionálneho združenia ta-
tranských a podtatranských obcí 
so sídlom v Spišskej Belej, ktoré 
má 61 členov.
  Starostovia a primátori prero-
kovali na ňom správu o činnosti 
a hospodárení združenia za rok 
2018 a vypočuli si správu revíz-
nej komisie. Valné zhromažde-
nie zároveň schválilo rozpočet 
združenia pre tento rok a schvá-
lilo nové stanovy združenia. Do-
chádza v nich  k zásadnej zmene 
- na čele združenia už nemusí 
stáť len starosta či primá-
tor, ale môže to byť aj osoba 
s dlhoročnými skúsenosťa-
mi vo vedení obce či mesta. 
Upresnil sa aj vzťah medzi re-
gionálnym združením a ZMOS-
-om, podľa čoho sa regionálne 
združenie podieľa na činnosti a 
úlohách ZMOS-u a jeho zástup-
com v tatransko-podtatranskom 
regióne. Predĺžilo sa aj funkčné 
obdobie orgánov združenia z 2 
na 4 roky.

   Vzhľadom na uplynutie funk-
čného obdobia starostovia a 
primátori zvolili nové orgány 
združenia na 4 roky. Vo funkcii 
predsedu združenia potvrdili 
Štefana Bieľaka ako profesionál-
neho predsedu a dvoch pod-
predsedov – Michala Sýkoru 
(starostu obce Štrba) a Slavomí-
ra Kopáča (starostu obce Liptov-
ská Teplička). Kontrolná komisia: 
Ján Mlynár (starosta obce Švá-
bovce), Marián Štefaňák (sta-
rosta obce Matiašovce) a Pavol 
Bekeš (starosta obce Ždiar) 
ako predseda komisie. Novin-
kou je Rada združenia, ktorá 
bude výkonným orgánom koor-
dinujúcim činnosť združenie. Za 
členov rady (okrem predsedu a 
podpredsedov RZ) boli zvolení: 
Ján Ferenčák, primátor mesta 
Kežmarok, Dáša Vojsovičo-
vá, primátorka mesta Svit, Ján 
Kurňava, primátor mesta Spiš-
ská Stará Ves, Gabriel Bodnár, 
starosta obce Batizovce, Mária 
Kleinová, starostka obce Spiš-

ský Štiavnik, Peter Duda, staros-
ta, Veľká Lomnica, Vierka Strelo-
vá, starostka obce Výborná.
   Ďalej sa hovorilo o prípravách 
30. snemu ZMOS-u v Bratislave 
od 22.-23. mája 2019. Prítomní 
starostovia a primátori navrhli za 
predsedu ZMOS-u na obdobie 
2019-2023 Michala Sýkoru, 
starostu obce Štrba, súčasné-
ho predsedu ZMOS-u.  Za čle-
na Kontrolnej komisie ZMOS-u 
na obdobie 2019-2023 navrhli 
Mgr. Petra Dudu, starostu obce 
Veľká Lomnica (súčasného čle-
na tejto komisie). Regionálne 
združenie schválilo do Rady 
ZMOS-u svojich dvoch zástup-
cov: Michala Sýkoru, starostu 
obce Štrba a Jána Ferenčáka, 
primátora mesta Kežmarok.
    V druhej časti rokovania Štefan 
Bieľak a Michal Sýkora  informo-
vali o aktuálnych otázkach, ktoré 
boli predmetom rokovania Rady 
ZMOS konanej dňa 5. marca 
2019. Členovia združenia boli in-
formovaní aj o realizácii projektu

ZMOS s názvom Modernizácia 
miestnej územnej samosprávy a 
o príkladoch dobrej praxe, ktoré 
sú zverejnené aj na www.zmos.sk.
  Diskutovalo sa aj o predlženom 
návrhu priorít RZ pre rok 2019, 
medzi ktorými je aj: podporovať 
zachovanie súčasného systému 
financovania miestnej územnej 
samosprávy; presadzovať dodr-
žiavanie princípu, že na mestá 
a obce nemôžu byť prenášané 
žiadne nové úlohy bez vyčís-
lenia ich finančného dopadu a 
zabezpečenia finančného krytia; 
venovať dostatočnú pozornosť 
príprave nového programova-
cieho obdobia EŠIF 2021-2027; 
presadzovať schválenie zonácie 
TANAP-u so zachovaním Štát-
nych lesov TANAP-u; aktívne sa 
zapájať do riešenia tzv. integro-
vanej dopravy v podtatranskom 
regióne; koordinovať riešenie 
problémov v oblasti nakladania s 
odpadmi v regióne; presadzovať 
finančnú a technickú podporou 
výstavby miestnych cyklotrás. 

Hlavná križovatka v našom meste
   Mesto Spišská Belá chce tým-
to požiadať vodičov o zvýšenú 
opatrnosť pri prejazde hlavnou 
križovatkou v našom meste, t. 
j. križovatkou ciest I/66 a I/77, 
nakoľko sú tu poškodené mobil-
né cestné ostrovčeky na vyme-
dzenie jazdných pruhov. Majet-
kovým správcom predmetných 
ciest je Slovenská správa ciest, 
Investičná výstavba a správa 
ciest Košice. Medzi činnosti, 
ktoré zabezpečuje táto organi-
zácia patrí aj údržba a opravy na 
cestách prvej triedy.
     Prestavba križovatky sa v roku 
2018 realizovala podľa projekto-
vej dokumentácie pre určenie 
dopravného značenia vypraco-
vanej autorizovaným stavebným 
inžinierom. Dôvodom bolo zvý-
šenie bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky a vypraco-
vaniu projektu predchádzal tzv. 
dopravný prieskum intenzít kri-
žovatkových dopravných prúdov 
(spracovaný už v roku 2016). Vý-
sledkom tohto prieskumu bolo 
zistenie, že dopravné zaťaženie 
križovatky v centre mesta Spiš-
ská Belá sa zmenilo. K projek-
tovej dokumentácii navrhujúcej 
zmenu prednosti v jazde vydalo 
súhlasné stanovisko Okresné 
riaditeľstvo policajného zboru, 
Okresný dopravný inšpektorát 
Kežmarok a kladne sa vyjadrila 
aj Slovenská správa ciest. Okres-
ný úrad Prešov, Odbor cestnej 
dopravy a pozemných komuni-
kácií, ako príslušný štátny orgán 
vykonávajúci štátnu správu vo 
veciach ciest I. triedy, násled-
ne vydal rozhodnutie o určení

trvalého dopravného značenia.
  Po štyroch mesiacoch od reali-
zácie zmeny na tejto križovatke 
mesto Spišská Belá vyvolalo 
pracovné rokovanie s návrhom 
na jej úpravu. Skúsenosti totiž 
ukázali, že zrušenie jedného z 
dvoch odbočovacích pruhov v 
smere od Tatier a ponechanie 
jedného odbočovacieho pruhu 
spoločného pre odbočenie vľa-
vo (na Starú Ľubovňu) a vpravo 
(na Kežmarok a Poprad) sa javí 
ako nevhodné riešenie. Do-
chádza kvôli nemu k zníženiu 
priepustnosti križovatky, spôso-
buje vytváranie dlhších kolón a 
vzniká aj pravidelné poškodzo-
vanie mobilného cestného os-
trovčeka. Mesto Spišská Belá 
preto navrhlo zrušiť mobilný 
cestný ostrovček umiestnený na

vedľajšej ceste I/66 (v smere od 
Tatier) a vytvoriť (spätne obno-
viť) dva odbočovacie jazdné pru-
hy (jeden pre Kežmarok, druhý 
pre Starú Ľubovňu). Tento návrh 
však narazil na plynutie záručnej 
doby (60 mesiacov) od realizá-
cie stavebnej úpravy križovatky 
za finančné prostriedky zo štát-
neho rozpočtu.
   Slovenská správa ciest sa však 
zaviazala, že bude monitorovať 
priepustnosť križovatky a zabez-
pečovať funkčnosť zrealizova-
ného problematického mobilné-
ho cestného ostrovčeka. Mesto 
Spišská Belá nie je oprávnené 
rozhodovať a meniť existujúci 
stav križovatky. Žiadame účast-
níkov cestnej premávky o trpez-
livosť, ústretovosť a rešpektova-
nie dopravných predpisov.

Do práce na bicykli 2019
   Stáva sa už tradíciou, že v máji 
sa koná celonárodná kampaň, 
ktorej hlavným poslaním je pre-
zentovať záujem širokej verej-
nosti používať bicykel ako štan-
dardný dopravný prostriedok pri 
ceste do práce. Už po tretíkrát 
sa do tejto kampane zapája aj 
naše mesto. Tento ročník bude 
tematicky zameraný predovšet-
kým na upokojovanie dopravy 
v centrách slovenských miest a 
obcí s cieľom vytvárať podmien-
ky pre bezpečný pohyb cyklistov

a chodcov.
    Súťaž je určená tímom za-
mestnancov z rovnakej firmy ale-
bo inštitúcie, ktoré sa do súťaže 
zaregistrujú, a tak potvrdia, že 
budú v období od 1. do 31. 
mája 2019 dochádzať do práce 
na bicykli a budú si o tom zapi-
sovať výsledky do registrač-
ného systému.
  Po ukončení súťaže budeme 
vyhodnocovať tri súťažné kate-
górie:
a) najlepší tím, ktorého členovia

spolu najazdia najviac kilomet-
rov do práce a z práce a najlep-
šieho jednotlivca, ktorý najazdí 
najviac kilometrov do práce a z 
práce;
b) najlepší tím, ktorého členo-
via spolu najazdia najväčší po-
čet ciest do práce a z práce a 
najlepšieho jednotlivca, ktorý 
najazdí najväčší počet ciest do 
práce a z práce;
c) treťou kategóriou je tzv. Bonu-
sová kategória. V rámci nej bude 
vyžrebovaný jeden súťažiaci

spomedzi všetkých, ktorí absol-
vovali aspoň 2/3 ciest do práce 
a z práce alebo počas súťaže 
najazdili minimálne 500 km na 
bicykli.
   Viac informácií, možnosť re-
gistrácie a pravidlá súťaže 
nájdete na webovej stránke 
www.dopracenabicykli.eu.

Viac aktuálnych informácií
a článkov nájdete

na webe
www.spisskabela.sk
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Voľby do Európskeho parlamentu 2019

    Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 28.2.2019 rozhodlo aj o prerozdelení financií z rozpočtu mesta určených 
na dotácie na rozvoj a podporu činnosti miestnych spolkov a občianskych združení:

Porado-
vé číslo Žiadateľ Poskytnutá bežná dotá-

cia v roku 2018
Žiadaná dotácia na 

rok 2019
Rozhodnutie Mestské-

ho zastupiteľstva

1. MŠK SLAVOJ Spišská Belá 35 500,00   35 500,00 35 500,00   

2. Automobilový klub Spišská Belá 800,00 2 800,00 800,00

3. Racing Klub Spišská Belá 200,00 620,00 200,00

4. CEDIMA 9 556,00 9 592,00 9 592,00

5.
Katolícka jednota Slovenska, pobočka 
Spišská Belá 2 100,00 2 550,00 2 100,00

6. Jaskyniarska skupina Spišská Belá 500,00 1 660,00 500,00

7. Slovenský rybársky zväz - Miestna 
organizácia 500,00 2 500,00 500,00

8. Slovenský zväz chovateľov Základná 
organizácia Spišská Belá 300,00 1 250,00 300,00

9. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 
ZO Spišská Belá 800,00 845,00 800,00

10. Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá 2 500,00 6 000,00 3 000,00

11. Slovenský zväz protifašistických bojovní-
kov Spišská Belá 260,00 270,00 260,00

12. Združenie SEGMENT 2006 (Dychová 
hudba Belančanka) 200,00 400,00 200,00

13. ,,Moje mesto Spišská Belá“ 2 000,00 2 500,00 2 000,00

14. Združenie pre rozvoj horskej cyklistiky 0,00 3 000,00 200,00

15. Strelecký klub Strážky 0,00 7 400,00 200,00

16. OZ ,,Trochu inak“ 0,00 700,00 200,00

17. Pretekarys 0,00 2 300,00 200,00

SPOLU 55 216 ,- EUR 79 887,00 ,- EUR 56 552,00 ,- EUR

 Voľby do Európskeho parlamentu 
na území Slovenskej republiky sa 
konajú v sobotu 25. mája 2019 od 
7:00 do 22:00 hodiny.
 Právo voliť v týchto voľbách má 
občan Slovenskej republiky (ďalej 
SR), ktorý má v SR trvalý pobyt a 
najneskôr v deň konania volieb do-
vŕši 18 rokov veku a občan iného 
členského štátu Európskej únie (ďa-
lej EÚ), ktorý má na území SR trvalý 
pobyt a najneskôr v deň konania vo-
lieb dovŕši 18 rokov veku.
  Právo voliť do Európskeho parla-
mentu na území SR má aj občan SR, 
ktorý nemá na území SR trvalý pobyt, 
a ani na území iného členského štátu 
EÚ, najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku a v deň kona-
nia volieb sa zdržiava na území SR.
  Voliť do Európskeho parlamentu v 
tých istých voľbách možno len v jed-
nom členskom štáte EÚ.
 Občana iného členského štátu EÚ, 
ktorý má na území SR trvalý pobyt, 
zapisuje do zoznamu voličov obec, v
ktorej má občan iného členského 
štátu EÚ trvalý pobyt, na základe
jeho žiadosti a vyhlásenia.

  Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí 
predložiť najneskôr 40 dní predo 
dňom konania volieb (najneskôr 15. 
apríla 2019), inak právo na zápis do 
zoznamu voličov zaniká.
   Volič, ktorý požiada pre voľby do 
Európskeho parlamentu o zápis do 
zoznamu voličov v inom členskom 
štáte EÚ a zároveň požiada o zápis 
do zoznamu voličov v SR sa dopustí 
priestupku, za ktorý mu bude ulože-
ná pokuta 100 eur.
  Volič, ktorý nebude môcť voliť v 
mieste svojho trvalého pobytu vo vo-
lebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný, môže osobne 
požiadať obec podľa svojho trva-
lého pobytu, najneskôr posledný 
pracovný deň pred konaním volieb 
(t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v úrad-
ných hodinách obce, o vydanie hla-
sovacieho preukazu.
  Hlasovací preukaz oprávňuje na 
zápis do zoznamu voličov v ktorom-
koľvek volebnom okrsku.
   Pri samotnej voľbe prevzatie hla-
sovacích lístkov a obálky potvrdí 
volič v zozname voličov vlastno-
ručným podpisom.

Poznáme výšku pridelených dotácií na rok 2019
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KOCR Severovýchod Slovenska bilancovala rok 2018 
   Šiesty rok fungovania Krajskej 
organizácie cestovného ruchu 
Severovýchod Slovenska (ďalej 
len KOCR)  sumarizovali jej čle-
novia na zasadnutí valného zhro-
maždenia, ktoré sa konalo 14. 
marca 2019 v Prešove. V roku 
2018 KOCR zrealizovala mnoho 
aktivít. Opäť intenzívne prebie-
hala spolupráca s oblastnými or-
ganizáciami CR, pôsobiacimi na 
území nášho kraja, Prešovským 
samosprávnym krajom, Mini-
sterstvom dopravy a výstavby 
SR a mnohými ďalšími organi-
záciami a subjektmi pôsobiaci-
mi v oblasti cestovného ruchu.
   „Z hľadiska návštevnosti Pre-
šovského kraja  počet návštev-
níkov ubytovacích zariadení 
vzrástol o takmer 38 000 (4,1 
%), čo predstavuje 2 901 080 
návštevníkov (medziročný rast 
6,5 %). V minulom roku do kraja 
zavítalo 285 255 zahraničných 
návštevníkov s 853 285 preno-
covaniami (medziročný rast 3,7 
%). Prešovský kraj je tretím naj-
viac navštevovaným krajom SR,“ 
uviedol Martin Janoško, riaditeľ 
KOCR.
    V súčasnosti združuje KOCR 
viac ako 90 partnerov zo sied-
mich OOCR a Prešovského 
samosprávneho kraja. Cieľ or-
ganizácie je stále realizovať ak-
tivity zamerané na propagáciu 
a rozvoj cestovného ruchu na 
území Prešovského kraja. „V ob-
lasti propagácie sme zrealizovali 
kampaň Kraj kultúrnych pamia-
tok, ktorá predstavila bohatstvo 
pamiatok Prešovského kraja. 
Rodiny s deťmi zaujala súťaž 
Cestopis z kraja kultúrnych pa-
miatok. Pre cyklistov sme pripra-
vili už piaty ročník poznávania 

kraja v sérii podujatí Cyklopátra-
nia Prešovským krajom. Veľké-
mu záujmu sa každoročne tešia 
ocenenia Najlepší v cestovnom 
ruchu. Teší nás aj úspech fo-
tosúťaže Choď a foť, finálové 
fotografie v rámci výstavy putujú 
po Slovensku. Okrem toho sme 
prezentovali kraj v médiách, na 
sociálnych sieťach či prostred-
níctvom blogerov. Podporili sme  
marketingové kampane Vyso-
kých Tatier, turisticko-informač-
né centrum v Starej Ľubovni, 
obnovou prešiel turistický por-

tál severovychod.sk. Aj v tomto 
roku sme vydali viacero druhov 
propagačných materiálov, zá-
sobili sme nimi aj turistické in-
formačné centrá v celom kraji, 
vrátane úspešnej novinky Turis-
tické noviny Prešovského kraja. 
Máme radosť z úspechu videa 
o našom kraji, ktoré na medzi-
národnom filmovom festivale 
FilmAt získalo špeciálne ocene-
nie,“ konštatoval Michal Sýkora, 
predseda KOCR.
     Prešovský kraj bol prezento-
vaný na viacerých veľtrhoch a 

podujatiach, v roku 2018 zvlášť 
so zameraním na nový produkt 
pútnického turizmu Svätoma-
riánska púť. Podporili sa veľké 
podujatia nadregionálneho 
významu, ktoré lákajú turistov 
i domácich. V Bardejovských 
Kúpeľoch prešiel obnovou oddy-
chový areál v okolí jazierka, ras-
tie športový areál Levoča Nordic 
Centrum v Levočských vrchoch, 
v okolí Prešova boli obnovené 
drevené prvky turistickej infra-
štruktúry, na Hornom Zemplíne 
pribudli informačné tabule.

  KOCR Severovýchod Slo-
venska aktuálne realizuje tri 
cezhraničné projekty z fondov 
Európskej únie. K projektu 
Svätomariánska púť pribudol mi-
kroprojekt Karpatské dobrodruž-
stvá,  v ktorom sme vedúcim 
partnerom. Cieľom je vytvorenie 
troch cezhraničných produktov 
určených turistickej verejnosti. 
V jeseni bol schválený projekt, 
ktorý prispeje k budovaniu a 
propagácii časti transeurópskej 
cyklotrasy EuroVelo11 Prešov 
– Muszyna – Mníšek nad Popra-

dom. Projekt je zameraný na do-
budovanie chýbajúcich častí Eu-
rovelo 11 na slovensko-poľskom 
pohraničí. K najvýznamnejším 
úlohám patrí značenie celej tra-
sy, návrh a osadenie informač-
ných panelov a úlohy v oblasti 
propagácie.
   Rozvoj cyklistickej dopravy 
Prešovského kraja riešilo cyklis-
tické koordinačné centrum Cyk-
loPO. Teší nás, že úsilie v oblasti 
potreby intenzívnejšieho rieše-
nia cyklistickej a cykloturistickej 
problematiky prevzal Prešovský 
samosprávny kraj. Agenda cyk-
listického koordinačného centra 
prechádza od roku 2019 na od-
bor regionálneho rozvoja Úradu 
PSK.
   „Do roku 2019 vstupujeme s 
výrazne väčšou podporou od 
Prešovského samosprávneho 
kraja, ktorá okrem navýšenia 
členského príspevku na aktivity 
je určená aj na pomoc oblastným 
organizáciám cestovného ruchu 
pri riešení dlhodobého problému 
financovania personálu OOCR. 
Veríme, že plán, ktorý je nasta-
vený na najbližší rok, výrazne 
pomôže OOCR v zintenzívne-
ní práce, komunikácii s PSK a 
KOCR.“  doplnil  Michal Sýkora.
   Členovia KOCR na uvedenom 
valnom zhromaždení schválili 
aj hospodárenie organizácie za 
uplynulý rok, schválili plán akti-
vít na tento rok a zároveň usku-
točnili voľbu predsedu KOCR, 
nakoľko súčasnému predsedovi 
uplynulo 5-ročné funkčné ob-
dobie. Na návrh predsedu Pre-
šovského samosprávneho kraja 
valné zhromaždenie potvrdilo v 
tejto funkcii doterajšieho pred-
sedu Michala Sýkoru.

Arpád Soltész bol opäť hosťom Belianskej kaviarne
  Piatkový večer 1. marca 2019 
mal v Spišskej Belej podtitul lite-
rárny. Pozvanie do Belianskej ka-
viarne prijal po roku už druhýkrát 
známy slovenský novinár Arpád 
Soltész. Pracoval vo viacerých 
regionálnych aj celoslovenských 
denníkoch i týždenníkoch a 
pôvodne sa špecializoval na in-
vestigatívnu žurnalistiku. Po tom, 
čo sa v 90. rokoch prejavil ako 
odvážny a neodbytný novinár, 
stal sa obeťou fyzického útoku, 
ktorý nebol nikdy vyšetrený. V 
súčasnosti pôsobí ako politic-
ký komentátor spravodajského 
portálu v súkromnej televízii. Ako 
spisovateľovi – autorovi beletrie 
– mu vyšli už dva romány: v roku 
2017 Mäso – Vtedy na východe 
a v roku 2018 Sviňa.
    Literárny večer bol pochopiteľne 
zameraný na diskusiu o nateraz 

poslednej autorovej knihe. 
Životné príbehy jednotlivých 

vymyslených postáv vykresľujú 
systém, v ktorom neexistujú hra-

nice, kde zlo zožiera krajinu všet-
kým na očiach. Autor úsmevne 

pripustil, že jedinou skutočnou 
postavou je jeho vlastný kocúr

Lucifer.
  Arpád Soltész však s citom 
hovoril aj o rôznych aspektoch 
zo života Jána Kuciaka, ktorého 
osobne poznal a profesionálne s 
ním spolupracoval. Hodnotilo sa 
aj to, čo sa na Slovensku zme-
nilo po vražde novinára a jeho 
snúbenice. Hosť v poradí ôsmej 
Belianskej kaviarne napríklad 
ocenil prácu vyšetrovacieho 
tímu, čím zúčastneným dodal 
nádej v existenciu spravodlivos-
ti. Odpovede na politicky orien-
tované otázky boli zodpovedané
opatrne, lebo, ako sám povedal: 
„Novinár nemá mať čo pravdu, 
musí mať fakty.“ V účastníkoch li-
terárneho večera zanechal hosť 
Arpád Soltész dojem čestného 
človeka, ktorý profesionálne robí 
svoju prácu.
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Žiaci ZUŠ L. Mednyánszkeho uvítali jar hudbou a tancom
   V kinosále mesta Spišská Belá 
dňa 28. marca 2019 v podvečer 
odzneli skladby rôznych štýlo-
vých období v podaní žiakov 
našej ZUŠ. Každoročným Jar-
ným koncertom sa snažia žiaci 
privítať jar piesňami a skladba-
mi, ktoré sa naučili pod vedením 
svojich pedagógov, a tak sprí-
jemniť podvečerné chvíle svojim 

rodičom, starým rodičom a zná-
mym. Na tento koncert si pripra-
vili rôznu pestrú škálu skladieb, 
od štvorručného prevedenia hry 
na klavíri, po gitarové a husľové 
sóla, ktoré sa rozliehali v hudob-
ných farbách jari a prebúdzali 
radosť v samotných posluchá-
čoch, ale tiež interprétoch. Hos-
tia si mohli vypočuť tiež ľudovú

hudbu Belave, ale aj zoskupenie 
tanečnej kapely a speváckeho 
zboru Svetlušky.
  Na koncerte nechýbalo vystú-
penie  tanečného odboru, ktorý 
predviedol dve choreografie v 
podaní mladších a starších ta-
nečníkov. A tak ako naši žiaci ro-
zohrali farbami javisko v kinosále 
a rozjasnili príchod jari hudbou,

spevom a tancom, tak aj vám 
prajeme, nech dlhšie dni, viac 
slnka, sviežeho vzduchu a jas-
nejších farieb v prírode  rozveselí 
vaše životy po pochmúrnej zime 
a naštartuje vás do rozkvitajúcej 
jari.

Mgr. Z. Kosturko, Dis. art, ZUŠ 
L. Mednyánszkeho

Expression, o.z. a mládežnícky klub Face Club v roku 2018
  Rok 2018 bol pre občianske 
združenie a mládežnícky klub v 
mnohom prelomový. Podpísa-
li sme s mestom Spišská Belá 
zmluvu o spolupráci pri práci 
s mládežou v Spišskej Belej. 
Stali sme sa tak kľúčovými 
partnermi mesta Spišská Belá 
v otázke rozvoja práce s mlá-
dežou v meste. Našou úlohou 
je pripraviť podklady pre straté-
giu práce s mládežou v meste 
a spoločne s mestom následne 
nastaviť akčné kroky. Vďaka 
aktívnej spolupráci s mestom 
Spišská Belá, mesto získalo v 
roku 2018 ocenenie Komunita 
priateľská deťom a mladým 
ľuďom za rok 2017. 

   Svoju činnosť sme rozšírili a 
naďalej chceme rozširovať o 
rozvojové a inovatívne neformál-

ne a zážitkové vzdelávacie akti-
vity. Spolu s mestom sme začali 
rekonštruovať podkrovné pries-

tory budovy na Petzvalovej ulici 
č. 16, kde sa na prvom poschodí 
nachádza aj mládežnícky klub 

Face club. Priestory budú slúžiť 
ako zázemie organizácie, kan-
celárie, miesto na plánovanie, 

prípravu a administráciu našich 
aktivít, hlavne neformálneho a 
zážitkového vzdelávania a záro-
veň na realizáciu samotného vzde-
lávania, workshopov, kurzov, zá-
žitkových aktivít.
    V neposlednom rade sa nám 
podarilo zrealizovať nové projek-
ty a získať tak nové skúsenosti. 
Rok 2019 je pre nás novou výz-
vou pokračovať v úspešnom 
napredovaní vo vízii Expression 
prinášať mladým ZÁŽITOK, IN-
ŠPIRÁCIU, RAST a podporovať 
ich v cielenom DOBROVOĽNÍC-
TVE. Tešíme sa na spoločný rok 
2019.

Expression, o.z.

   Vzhľadom na termín Veľkej 
noci v tomto roku, ktorá pripadá 
na 19. až 22.apríla 2019, bolo 
obdobie fašiangov relatívne 

F a š i a n g o v á 
sezóna 2019 sa
vydarila 

Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla
    ,,Prihraj, Carlos! Daj gól, Car-
los! Super, strela, Carlos!“  Na 
prvý pohľad sa vám zdá, že ste 
na futbalovom štadióne, kde 
fanúšikovia povzbudzujú svo-
jich hráčov. No skutočnosť je 
úplne iná. Tieto vety odzneli 19. 
marca 2019 v miestnej kinosále, 
kde sa žiaci našich základných 
škôl stretli na besede s autorom 
kníh s rovnomenným názvom 
Júliusom Belanom, s ktorým sa 
žiaci porozprávali o jeho tvorbe. 
Prvá kniha - Kamaráti zo Sne-
huliakova mu vyšla v roku 2013. 
Momentálne má rozpísaných 
niekoľko nových kníh. Aktívne 
sa podieľa na tom, aby deti viac 
čítali a taktiež rozbieha kampaň 
v boji proti detskej šikane a kam-
paň za ochranu našej planéty.
       V rámci medzinárodného týž-
dňa knižníc boli v tej našej mest-
skej knižnici nemenej pôsobivé aj

stretnutia detí  materských škôl 
s predstaviteľmi spišskobelian-
skej radnice. Rozprávky škôlka-
rom prečítali hostia – pani Iveta 
Bachledová  (prednostka MsÚ), 
pán Ľubomír German (vedúci 
oddelenia vnútornej správy MsÚ) 
a pani Slávka  Tomalová (hlavná 
kontrolórka mesta). Čítanie roz-
právok deťom spestrili ich mladší 
spolužiaci, ktorí sa predstavili s 
muzikálom Svrček a mravce.
   V priebehu marca - Mesiaca 
knihy - knižnicu navštívilo 29 
tried žiakov základných škôl  
a 2 triedy ZŠ v Podhoranoch. 
Predmetom týchto stretnutí boli 
rozhovory o knihách, predstave-
nie a využitie služieb knižnice, 
informácie o nevyhnutnosti ná-
kupu nových kníh a zdôraznenie 
potreby čítania pre každého člo-
veka, lebo mu dávajú poznanie, 
nadhľad i životnú múdrosť.
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Prijatie jubilantov a novonarodených detí
  Dňa 13. marca 2019 prijala 
viceprimátorka mesta Spišská 
Belá Mgr. Marta Britaňáková 
v dopoludňajších hodinách ju-
bilantov, ktorí sa v posledných 
troch mesiacoch dožili krásneho 
životného či vysokého jubilea. 
V obradnej miestnosti Mestské-
ho úradu v Spišskej Belej sa na 
túto počesť zišlo 38 oslávencov. 
Viceprimátorka mesta každému

osobne zablahoželala a odo-
vzdala kyticu kvetov a finančný 
dar.
    Rovnako v ten istý deň po-
poludní sa konal slávnostný 
obrad aj pre 25 najmladších 
obyvateľov nášho mesta. Vice-
primátorka odovzdala rodičom 
novonarodených detí finančný 
dar a kyticu kvetov a zároveň im 
popriala veľa zdravia a lásky.

Malé tanečníčky robia dobré meno mestu
  Naše mažoretky z Centra voľ-
ného času v Spišskej Belej majú 
veľký dôvod na radosť. Podta-
transké osvetové stredisko Po-
prad usporiadalo v dňoch 13. 
až 15. marca 2019 regionálnu 
súťaž s názvom Deň tanca, kto-
rá sa konala v Dome kultúry vo 
Svite. Na súťaži sa zúčastnili
aj spišskobelianske mažoretky 
pod vedením Zuzany Knapiko-
vej. Cieľom súťaže je motivovať 
tanečné kolektívy i sólistov ku 
kreatívnym pohybovým voľnoča-
sovým aktivitám detí a mládeže 
a zároveň i motivovať choreogra-
fov k tvorivej a kolektívnej práci. 
13. marca si ako prvé zasúťažili

mladšie dievčatá v kategórii ma-
žoretky, roztlieskavačky 6 – 10 
ročné, kde získali dve ocenenia, 
a to: zlaté pásmo s postupom 
na krajskú súťaž a bronzové 
pásmo. Víťazné zlaté pásmo im 
priniesla tanečná choreografia 
Perlička.
  Staršie dievčatá súťažili o deň
neskôr 14. marca 2019 a aj ony 
sa umiestnili v krásnom strie-
bornom a bronzovom pásme. 
Dievčatám gratulujeme a ďaku-
jeme za krásnu reprezentáciu 
nášho mesta. Zároveň držíme 
palce v ďalšej súťaži!

Mgr. A. Schurdaková

Koncert v Spišskej Belej
   Spišskú Belú v rámci hudobné-
ho turné Tour De Východ 2019 
navštívili hudobné kapely Luno-
khod z Košíc a Detox of a pony 
zo Starej Ľubovne. Mladí šikovní 
hudobníci tvoria originálnu hud-
bu, ktorá dokáže dodať energiu.
  Kapelu Lunokhod tvorí trio: 
Peter Malinovský (gitara, spev), 
Kamil Sinicyn (bicie) a Fero 
Proks (basgitara). Ich album bol 
v roku 2014 nominovaný v rám-
ci Radio Head Awards Rádia

FM ako nahrávka roka 2014 v 
hard and heavy kategórii. Vďaka 

americkému vydavateľstvu 
Sliptrick Records ponúkli v roku 

2016 svoju hudobnú produkciu 
aj v zahraničí. 

Kapelu Detox of a pony tvorí 
duo: Juraj Beňačka (basgitara, 

spev) a Matúš Folvarčík (bicie). 
Za svoje krátke spoločné pôso-
benie – od roku 2016 – vyhrali 
napr. Demovnicu Rádia FM a 
Mosakoparádu – súťaž videokli-
pov (3. miesto). Špeciálne skon-
štruovaný zvuk basovej gitary 
a chytľavé melódie sú zárukou 
dobrej zábavy.
    Hudobnú akciu pripravilo Ob-
čianske združenie Kobalt – kul-
túrna oblasť alternatívy zo Spiš-
skej Belej.

dlhé. Dni od Troch kráľov do 
Popolcovej stredy, kedy sa  už 
začalo 40-dňové obdobie pôstu, 
sa tak aj v súčasnosti  spája-
jú so spoločenskou zábavou a 
patria  k veselším obdobiam v 
roku. Kým v minulosti sa konali v 
Spišskej Belej a Strážkach maš-
karné bály, zabíjačky či  sprievo-
dy v maskách, súčasnosť skôr 
praje organizovaniu plesov či 
bálov. Plagáty po meste pozý-
vali záujemcov na spoločenskú 
zábavu, ktorou sa dajú príjem-
ne prežiť dlhšie zimné večery.
    Plesovú sezónu v našom meste 
odštartoval Dobrovoľný hasičský 
zbor v sobotu 19.1. o 19-tej ho-
dine organizovaním Hasičské-
ho plesu. Ďalšia sobota 26.1. 
od 18-tej hodiny patrila 4-tému 

priateľskému plesu v Spišskej 
Belej, nazvanému Hviezdna 
noc. Rovnako štvrtý v poradí bol 
aj Ples futbalistov a priateľov 
klubu, konaný 1. februára o pod 
záštitou MŠK Slavoj Spišská 
Belá. Rodiny s deťmi sa už po 
tretí raz stretli na Valentínskom 
rodinnom plese vo farskej sále 
rímsko-katolíckej fary, tentoraz 
sa zabávali 2. februára od pra-
vého poludnia. Asistentský 
ples mal svoj čas 23. februára 
a sľuboval chutné pohostenie, 
bohatú tombolu a perfektnú 
zábavu od 19:30 až do rána.
    Finále plesovej sezóny v Spišs-
kej Belej patrilo počas poslednej 
fašiangovej soboty 2. marca pri-
mátorskému Belabálu. Pri ne-
formálnej zábave sa stretlo vede-
nie mesta, poslanci mestského 

zastupiteľstva a všetci priatelia 
nášho mesta.
   Zdá sa, že potreba rozvíjať tra-
díciu fašiangových plesov je aj v 
generácii súčasníkov stále živá. 

Tešíme sa, že  aj počas budú-
coročných fašiangov bude opäť 
dosť príležitostí na príjemné 
chvíle s  priateľmi pri dobrej hud-
be i pohostení.

Fotografia z Plesu futbalistov a priateľov klubu MŠK
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Spomienka na  Albina Meschara - čestného občana Spišskej Belej
   Srdce nášho rodáka Albina 
Meschara (*7.12.1935) dotĺklo 
po dlhej chorobe vo veku 83 ro-
kov ráno 27. februára 2019. Do 
Nemecka sa z rodných Strážok 
dostal po  skončení  2. svetovej 
vojny, keďže tam bol spolu s ro-
dičmi a súrodencami vysídlený 
na základe Benešových dekré-
tov. Kvôli tomuto politickému roz-
hodnutiu, ktoré sa ho bytostne 
dotklo, nikdy nezatrpkol. Hoci žil 
desaťročia v nemeckom meste 
Brűck (780 km od nášho mesta), 
do rodného kraja pod  Tatry sa 
vždy rád a s nadšením vracal.
    Dlhé roky nosil Strážky i Spiš-
skú Belú vo svojom srdci, aj keď 
odtiaľ odišiel  ako dieťa. Práve
Albin bol iniciátorom vzniku part-

nerstva medzi mestami Spišská 
Belá a Brűck, ktoré sa podpisom 
vzájomnej zmluvy deklarovalo 
22. júla 2007 v  Spišskej Belej. 

Neustále do rodného kraja vodil ne-
meckých turistov, ktorí spoznávali jeho 
krásy a jedinečnosť jeho starej do-
moviny. Bol aktívny aj pri výmenných 

pobytoch futbalistov či hasičov. 
Rád prijímal návštevy zo Spišs-
kej Belej vo vlastnej domácnosti 
a bol excelentným hostiteľom.

    Neustále opakoval: ,,Spišská 
Belá je moje srdce.” Naše mes-
to Albinovi Mescharovi v  roku 
2016 udelilo čestné občianstvo

za vznik a rozvíjanie partner-
ských vzťahov medzi mestom 
Spišská Belá a mestom Brűck a 
za šírenie dobrého mena mesta 
Spišská Belá.
   Smútočný obrad a uloženie 
urny sa uskutočnilo v nemeckom 
Brűcku 22. marca 2019 o 13-tej 
hodine aj za  účasti delegácie 
z mesta Spišská Belá vedenej 
primátorom Jozefom Kunom. 
Miestom posledného odpočinku 
Albina Meschara je cintorín na 
Beelitzerovej ulici v Brűcku I.
    V Spišskej Belej si na Albina 
Meschara budeme spomínať 
ako na energického, príjemného 
a veľkorysého priateľa, ktorý pre 
naše mesto, pre našich obyva-
teľov urobil veľa.

Spoločenská kronika JANUÁR - FEBRUÁR 2019
JANUÁR 2019
• Narodili sa: Mia Adamjaková, 
Šimon Bachleda, Petra Blaš-
ková, Timea Ciráková, Diana 
Gáborová, Martin Hohol, Jakub 
Krupjak, Alex Málik, Angelika 
Pavláková, Ján Šelep, Erik Šu-
gerek, Natália Šugereková.
• Navždy nás opustili: Pavel 
Britaňák vo veku 89 rokov, Fri-
drich Gulden vo veku 74 rokov, 
Zuzana Hurajtová vo veku 89 
rokov, Alojz Kovalčík vo veku 
77 rokov, Katarína Krettová vo 
veku 75 rokov, Ladislav Maliňák 
vo veku 75 rokov, Margita Pisar-
číková vo veku 83 rokov, Slavko

Pitoňák vo veku 53 rokov, Ján 
Poliak vo veku 64 rokov, Margita 
Pompová vo veku 71 rokov, Ján 
Šmihovský vo veku 70 rokov, Mi-
chal Vojčík vo veku 39 rokov.
• Životného jubilea sa doži-
li: Mária Plavcová – 94 rokov, 
Anna Kovalčíková – 93 rokov, 
Ján Jašňák – 85 rokov, Margaré-
ta Bekešová – 75 rokov, Margita 
Ulbrichová – 75 rokov, Viera Bo-
háčová – 70 rokov, Mária Hara-
binová – 70 rokov, František Ma-
čák – 70 rokov, Antonia Mlaková 
– 70 rokov, Anton Neupauer – 70 
rokov, Dušan Rojko – 70 rokov, 
Ľudmila Skačanová – 70 rokov.

FEBRUÁR 2019
• Narodili sa: Dominik Halčin, 
Šimon Horák, Liana Ničpánová, 
Slavomír Slodičák.
• Navždy nás opustili: Slav-
ka Gabčová vo veku 41 rokov, 
Martin Kuruc vo veku 84 rokov, 
Ľudmila Ovčačiková vo veku 87 
rokov, Peter Rybovič vo veku 40 
rokov, Viliam Socha vo veku 74 
rokov.
• Životného jubilea sa dožili: 
Žofia Gibláková – 93 rokov, Kvě-

tuše Böhmová – 85 rokov, Jozef 
Rezničák – 80 rokov, Helena 
Budzáková – 75 rokov, Ružena 
Fiamčiková – 75 rokov, Mária 
Kovalčíková – 75 rokov, Zora 
Mlynarčíková – 75 rokov, Mag-
daléna Piegerová – 75 rokov, 
Ing. Amália Danišová – 70 rokov, 
Mgr. Viera Fudalyová – 70 rokov, 
Judita Knapíková – 70 rokov, Jo-
zef Kuruc – 70 rokov, Branislav 
Mačura – 70 rokov, Ružena Pom-
pová – 70 rokov.

Na fotografii Albin Meschar – druhý zľava

Pripomíname si…
   Rok 2019 dostal už pri svojom 
zrode do vienka niekoľko význam-
ných a pamiatke hodných jubileí. V 
historickom a kultúrnom povedomí 
spoločnosti je v tomto roku svojím 
významom a odkazom dôležitá 
spomienka na 100. výročie úmrtia 
jedného z najvýznamnejších postáv 
európskeho maliarstva na prelome 
19. a 20. storočia, Ladislava Med-
nyánszkeho (1852 – 1919). Jeho 
zaujímavý a v mnohých ohľadoch 
aj nekonvenčný, atypický, no inšpi-
rujúci život bol bytostne spätý aj s 
priestormi renesančného kaštieľa v 
Strážkach. 
    Narodil sa 23. apríla 1852 v dome 
č. 5 na námestí v Beckove, v hor-
nouhorskej aristokratickej rodine 
Eduarda Mednyánszkeho a Anny 
Márie, rod. Szirmayovej. Do kaštieľa 
v Strážkach sa rodina presťahova-
la pravdepodobne v rokoch 1861 
– 1862. V Strážkach strávil mladý 
barón najšťastnejšie detské roky. V 
tomto období bol pomerne izolovaný 
od bežného detstva, ku ktorému pa-
trili aj miestni čeľadníci, kočiši a vidie-
čania. V Strážkach si vytvoril vzťah k 

dedinským ľuďom, u ktorých ob-
divoval ich silu a vitalitu. Už v ra-
nom veku sa u neho prejavili prvé 
náznaky výtvarného talentu, ktorý 
mohol zdokonalovať aj v európsky 
významných a vyhľadávaných kul-
túrnych centrách (Mníchov, Paríž). 
Jeho dochované denníkové zá-
znamy umožňujú nahliadnuť do 
vnútorného sveta mimoriadneho 
človeka, ktorý dokázal nesmier-
ne trpieť i milovať, uvedomoval si 
ťarchu nekonvenčných životných 
situácií, napriek tomu ich vyhľadá-
val a intenzívne prežíval. Objavoval 
dokonalú krásu v naoko bežných 
veciach a javoch – v rozkvitnutom 
čerešňovom kvete, v mrakoch a tie-
ňoch pred búrkou. Napriek jeho ne-
spútanej láske k cestovaniu nikdy 
nezabudol na svoj „strážsky do-
mov“, kde sa dodnes nachádza v 
slovenských podmienkach najväč-
šia stála expozícia jeho diel. Diel, 
ktoré sú vďaka stovkám použitých 
farebných odtieňov stále pôsobivo 
živé a reálne. Česť jeho pamiatke!

Lukáš Lisý
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Starostlivosť o matku a dieťa po roku 1918
    Vo februárovom čísle sme vám 
predstavili organizáciu Okresná 
starostlivosť o mládež (OSM). 
Po roku 1918 začala svoju čin-
nosť vyvíjať na spolkovom zák-
lade aj v kežmarskom okrese. 
Okrem ťažiskovej sociálnej sta-
rostlivosti o deti v školskom veku 
sa zaslúžila aj o zdravotno-soci-
álnu misiu v opatere o tehotné 
ženy, dojčiace matky a deti do 6 
rokov.
  Tento úsek sociálnej starost-
livosti bol z hľadiska politiky 
1. ČSR v rokoch 1918-1938 
významný. Alarmujúca bola aj 
vysoká úmrtnosť dojčiat a detí 
v predškolskom veku. Napr. v 
roku 1933 zomrelo na Sloven-
sku 161,55 a na Podkarpatskej 
Rusi až 167,46 detí do 1 roku 
(z každého tisíca živo narode-
ných). Priemer v celej republike 
bol 137,48 detí. Príčiny úmrtnosti 
malých detí boli rôzne - nezna-
losť základných pravidiel sta-
rostlivosti o dojčatá a batoľatá, 
povery, predsudky, zastaralé ná-
zory, nesprávna výživa a ošetro-
vanie; nevhodné bytové pomery, 
zamestnanosť matky, choroby 
v rodine, nedbanlivosť rodičov, 
alkoholizmus, ale aj vrodené či 
vývojové chyby detí.
    Odbory na ochranu matiek a 
dojčiat  v OSM zakladali porad-
ne pre matky a dojčatá. Porad-
ňu po zdravotnej stránke viedol 
lekár. Vyšetroval deti, prípadne 
aj matky a radil im. Lekárovi po-
máhala sociálna pracovníčka z 
povolania. Viedla zoznamy no-
vorodencov. Musela dbať aj na 
dodržiavanie lekárových rád a 
príkazov, preto vykonávala kon-
trolné a sociálno-zdravotné náv-
števy priamo v rodine dieťaťa.    
O každom dieťati   viedla osobit-
ný záznam a záznam o činnosti 
poradne.
   Prehliadky mali byť častejšie 
u najmenších detí. Bola to ťažká 
úloha, lebo napr. v roku 1937 sa 
narodilo v zdravotnom obvode 
Kežmarok 215 detí a z tých  sa 
podarilo prijať do evidencie po-
radní len 42. Počas  14 dní po 
pôrode matku  sociálna pracov-
níčka nemohla navštíviť, preto jej  
zaslala pozvánku, aby navštívila

poradňu za účelom poučenia. Pri  
prvej návšteve  odboru sa zisťo-
vali  príslušné dáta o dieťati a 
rodine, zaznačili sa do popisova-
cieho listu. Čiernym atramentom 
sa mal značiť aj stručný nález a 
rady o  spôsobe výživy, červe-
ným atramentom mala sociálna 
pracovníčka značiť informácie o 
návštevách v rodine.
  Vyplnila sa aj legitimácia pre 
matku a lístok kartotéky. Pri kaž-
dej návšteve  dieťaťa sa zapísali 
nové dáta o výsledku vyšetrenia, 
hmotnosti a pod Zdravotný stav 
lekár označoval ako: I. veľmi 
dobrý, II. dobrý, III. uspokojivý, 
IV. zlý, V. veľmi zlý. Lekári ani 
sociálne pracovníčky nemali 
matku upozorňovať na klasifiká-
ciu zdravotného stavu. Ak bola 
dieťaťu zistená vrodená či získa-
ná porucha, mala sa vyznačiť v 
zapisovacom liste a po ordinácii 
zaznamenať do prehľadu náv-
štev v rubrike zistené úchylky.  
Ak by dieťa zomrelo, malo sa 
to uviesť v evidencii.  Poradne
OSM v okrese Kežmarok mali k

dispozícii aj 2 odborné knižky, 
ktoré si mohli matky požičať. 
Choré deti nemali v ordinačných 
hodinách chodiť do poradne. 
Poradňa pre matky a dojčatá pri 
OSM v Kežmarku pracovala dve 
hodiny popoludní raz do týždňa, 
za hodinu práce sa  lekárovi pla-
tilo 25 Kč - 200 Kč mesačne, vo 
filiálnych poradniach lekár pra-
coval jednu ordinačnú hodinu  
do týždňa, za ktorú dostal 25 Kč, 
za mesiac dostal  100 Kč.
   Matka mala  s novorodencom 
prísť na prehliadku aspoň raz za 
¼ rok, s deťmi od 2-6 rokov raz 
za ½ rok. Ak by neboli v zdravot-
ných obvodoch poradne, túto 
činnosť mal vykonávať obvod-
ný - obecný lekár. Poradne vy-
konávali aj lekársky dozor nad 
nemanželskými deťmi a deťmi v 
cudzej starostlivosti do 14 rokov, 
ktoré sa v nej podrobovali pravi-
delnej preventívnej lekárskej 
prehliadke.
   Vysoké percento úmrtnosti
detí do 1 roku života v okrese 
Kežmarok (napr. v r. 1920-178

detí na 1000 novorodencov, v 
r. 1926-157 detí, v r. 1933-165 
detí) bol jeden z dôvodov, prečo 
sa správny výbor už na svojom 
prvom zasadnutí rozhodol zria-
diť odbor pre ochranu matiek a 
dojčiat a jeho vedením poveril 
MUDr. A. Lichtiga a MUDr. Š. 
Kaula.
   Ako prvé začali pracovať v roku 
1932 poradne v Kežmarku a v 
Spišskej Belej. Poradňu v Kež-
marku viedol MUDr. Arnošt Lich-
tig, navštevovali ju aj matky z 
najbližších dedín pri meste, ako 
Malý Slavkov, Huncovce. Porad-
ňu v Spišskej Belej, ktorej služby 
využívali aj matky zo Strážok, z 
Krížovej Vsi a  Slovenskej Vsi, 
viedol MUDr. Viktor Laczko. Od 
začiatku roku 1934 začala fun-
govať poradňa v Ľubici, bola aj 
pre deti z Vrbova a jej lekárom sa 
stal MUDr. Gustáv  Grodkovský. 
Neskôr sa ešte zriadili tzv. ko-
čujúce poradne pre najvzdiale-
nejšie oblasti okresu. Od jesene 
1935 začala fungovať poradňa   
v   Lendaku   a    na  jar roku 1937 
aj v Ždiari. Obe viedol MUDr. 
František  Ježík. Tieto kočujúce 
poradne pracovali raz za mesiac
a podmienky pre ich činnosť 
boli často dosť ťažké. V Ždiari 
napr. poradňa fungovala v trie-
de - učebni miestnej rímsko-ka-
tolíckej školy v nedeľu poobede 
raz mesačne. V zimných mesia-
coch však často lekár nemohol 
ordinovať ani vtedy, lebo sa pre 
zlé počasie a sneh nemohol do 
týchto horských oblastí dostať.
   (V pokračovaní tejto témy sa 
v aprílovom čísle dozviete, aké 
stravovanie sa pred 100 rokmi 
považovalo pre deti za optimál-
ne, ale aj to, čo boli tzv. putovné 
výbavičky.)

PhDr. Edita Svocáková

Zdroj: Štátny archív Prešov, 
pracovisko Archív Poprad, 
f. OSM KK, inventárne číslo 
5/1932 Evidencia návštev v 
ordinácii, šk. 7.

Viac na strane 5
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Slávnostná akadémia belianskych pedagógov
   Na Slovensku Deň učiteľov 
slávime 28. marca, kedy si pripo-
míname narodenie Jana Amosa 
Komenského – učiteľa národov. 
Primátor mesta Jozef Kuna si 
belianskych učiteľov uctil 26. 
marca, v rámci Slávnostnej aka-
démie belianskych pedagógov.
   J. A. Komenský raz povedal 
krásnu vetu: „Komukoľvek mô-
žeš pomôcť, pomôž mu rád i 
celému svetu!“  Už dávno sa 
hovorí, že slúžiť a pomáhať sú 
vlastnosti vznešených pováh. Je 
potrebné vážiť si ľudí, ktorí svo-
jou usilovnosťou, ale predovšet-
kým láskou toho dávajú deťom 
toľko, ako práve učitelia, pretože 
vzdelanie je najmúdrejšou inves-
tíciou, hodnotou, ktorú vám nik 
nemôže vziať.
   Na prácu učiteľa a vychováva-
teľa kladie spoločnosť vysoké 
nároky. Mal by byť zodpovedný, 
trpezlivý, tvorivý, slušný, čest-
ný. Jeho práca je vysoko tvorivá 
hlavne preto, že vychovať zo žia-
kov osobnosti si vyžaduje veľkú 
mieru pedagogického citu a 

sústavného vzdelávania sa. Len 
ten pedagóg, ktorý sa vyznaču-
je takýmto prístupom k práci, je 
skutočne dobrým pedagógom. 
Naša budúcnosť závisí od toho, 
ako našu mladú generáciu pri-

pravíme na vstup do spoločnos-
ti, od toho, akými vedomosťami 
a mravnými kvalitami ju vyzbro-
jíme.
   Pán primátor vyjadril uznanie 
a hlbokú vďaku všetkým tým, 

ktorí formujú naše deti a učia ich 
láske k múdrosti.  Slávnostnú at-
mosféru popoludnia podporili aj 
vynikajúce hudobné vystúpenia 
žiakov našej ZUŠ-ky.
    Primátor Spišskej Belej Jozef 

Kuna najprv ocenil učiteľov v 
dôchodkovom veku a následne 
stále aktívnych učiteľov.
    Ocenenia získali:
Základná škola J. M. Petzvala:
aktívny učiteľ: Mgr. Viera Michlí-

ková
učiteľ v dôchodkovom veku: Mgr. 
Viera Fudalyová
Základná škola M. R. Štefánika:
aktívny učiteľ: Ing. Ľudmila 
Brincková
učiteľ v dôchodkovom veku: Mgr. 
Hilda Kunáková
Špeciálna základná škola:
aktívny učiteľ: Mgr. Anna Made-
jová
učiteľ v dôchodkovom veku: 
Ľudmila Smreková
Materská škola, Mierová 1:
aktívny učiteľ: Anna Oksošová
učiteľ v dôchodkovom veku: 
Margita Kunová
Základná umelecká škola L. 
Mednyánszkeho:
aktívny učiteľ: Bc. Lenka Blaná-
rová, DiS.art
učiteľ v dôchodkovom veku: 
Marcela Šolcová
  Všetkým pedagógom ďaku-
jeme za ich obetavú a náročnú 
prácu s deťmi a mládežou, kto-
rou prispievajú k rozvoju vzde-
lávania, výchovy a kultúry v na-
šom meste. 

Florbalový úspech ZŠ M. R. Štefánika
  Naši žiaci opäť zahviezdili v 
zápase o prvenstvo v okresnom 
kole florbalu. Výhra ich posunula 
na krajské kolo. 

Vyhodnotenie okresného kola: 
1. miesto - ZŠ M. R. Štefánika

2. miesto - ZŠ J. M. Petzvala
3. miesto - ZŠ Vrbov

Víťazom blahoželáme a držíme 
palce v ďalšej súťaži.

Mgr. M. Burdíček, ZŠ M. R. Štefánika

ĽUDSKÉ TELO – prírodovedná exkurzia žiakov 3. a 4. ročníka
   O tom, že ľudské telo je mi-
moriadne zložitý systém, sa 8. 
a 11.  marca presvedčili žiaci 3. 
ročníka ZŠ J. M. Petzvala na in-
teraktívnej výstave v nákupnom  
centre Fórum v Poprade.
   Viete, koľko kostí má zdravý 
dospelý človek a  ktorá časť 
nášho tela má najdlhší názov? 
Ľudské telo je plné dych vyráža-
júcich faktov. Keď sme doteraz 
nevedeli, že najsilnejší sval v 
našom tele je jazyk, že zuby sú 
jediná časť tela, ktorá sa nedo-
káže vyliečiť sama, že náš mo-
zog vyprodukuje za 1 deň viac 
elektrických impulzov ako všet-
ky mobily sveta, ale aj mnoho 
ďalších zaujímavostí, tak to nám  
dala výstava Moje telo.
  Po úvodnom oboznámení sa 
s naším telom zvnútra aj zvon-
ku sme sa presunuli ku skrinke, 
v ktorej sa ukryla naša sprie-
vodkyňa. Zrazu sa okienko na 
nej rozsvietilo a vykukla z neho 

usmievavá kostra, ktorá nám 
ukázala všetky sústavy ukryté 
v našom tele. Videli sme, ako 
bije srdiečko, pracuje žalúdok, 
pľúca a aké sú črevá. Potom na 
zväčšených maketách nám bolo 
odprezentované, ako pracuje sr-
diečko, aký zvuk vydáva, ako vy-
zerajú pľúca a pracujú svaly. Na 
záver sme videli, ako veľké ústa 
zjedli sladkosti a čo sa s nimi 
potom dialo v našom tele. Viete, 
ako to skončilo? My už áno.
   Nakoniec sa deti zahrali na 
lekárov a pustili  sa do operácie 
pacienta Adama, ktorý na ne-
správny dotyk detských opera-
térov reagoval svojím: „Aááu, to 
bolíííí!“
    Výstava bola svojou interaktivi-
tou nezabudnuteľným zážitkom 
pre deti.

Mgr. V. Michlíková,  ZŠ J. M. 
Petzvala

Na fotografii zľava: primátor Jozef Kuna, Margita Kunová, Mgr. Viera 
Fudalyová, Marcela Šolcová, Ľudmila Smreková
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Lyžiarsky kurz Lazy pod Makytou
  Žiaci 7. ročníka našej školy sa 
zúčastnili na lyžiarskom výcvi-
kovom kurze po prvýkrát mimo 
nášho regiónu. V dňoch 25. 
februára až 1. marca sa hotel 
František v lokalite Lazy pod 
Makytou stal druhým domovom 
pre 44 nádejných adeptov biele-
ho športu. Až pre 28 z nich to bol 
debut na lyžiach, a to v stredisku 
s príznačným názvom Ski Čer-
tov. Avšak názov ani zďaleka ne-
nahnal strach do nôh našich pr-
volyžiarov. Po prvých hodinách 
sa dostavili prvé výsledky a kro-
tenie lyží sa stalo zábavou. Po-
stupne sa zo všetkých nelyžiarov

stali lyžiari a úsmev na tvárach 
prezradil, že sa nám podarilo 
priviesť k tomuto športu ďalších 
nadšencov z radu našich žiakov.
   Krásne počasie a ešte krajšie 
prostredie Javorníkov prispelo k 
peknému zážitku nielen z lyžo-
vania, ale aj vychádzok  do stre-
diska Kohútka a blízkeho okolia. 
O večerný program sa starala 
každý večer iná skupina žiakov, 
a tak každý prispel svojou troš-
kou do vydareného pobytu v La-
zoch pod Makytou.

Mgr. J. Dobeš, ZŠ J. M. Petzvala

Po vlaňajšku opäť veľký úspech v EXPERT GENIALITY SHOW
   V tomto školskom roku sa naša 
škola ZŠ M. R. Štefánika zno-
va zapojila do celoslovenskej 
súťaže EXPERT GENIALITY 
SHOW, v ktorej sa súťažilo o zís-
kanie titulu EXPERT a titulu TOP 
EXPERT. Do súťaže sa zapojilo 
20 našich žiakov a dosiahli tieto 
úspechy.
   Titul EXPERT získali žiaci:
- v kategórii EXPERT 7 – Domi-
nika Halčinová v téme Tajom-
stvá prírody,
- v kategórii EXPERT 8 – Micha-
ela Fudalyová v súťažných té-
mach Dejiny, udalosti, umenie a 
Mozgolamy,
- v kategórii EXPERT 9 - Ján 
Grich, Mária Čupková v súťaž-
ných témach Dejiny, udalosti, 
umenie a Svetobežník, Michae-
la Kaňuková,  Lívia Koščáko-
vá v téme Tajomstvá prírody, Te-

rézia Neupauerová v témach 
Dejiny, udalosti, umenie a Góly 
body, sekundy.

  Väčší úspech je získanie titulu 
TOP EXPERT. Tieto tituly získali 
žiaci:

Michaela Fudalyová, žiačka 8. A 
triedy, ktorá sa umiestnila na 5. 
mieste z celkového počtu žiakov 
1 514 v rámci Slovenska.
Mária Čupková, žiačka 9. B 
triedy, ktorá  získala 7. miesto z 
1 324 žiakov v rámci Slovenska.
Terézia Neupauerová, žiačka 
9. B triedy, 8. miesto z 1 324 žia-
kov v rámci Slovenska.
   O najväčší úspech sa však 
postaral Ján Grich z 9. A triedy, 
ktorý sa umiestnil na 1. mieste z 
celkového počtu 1 324 žiakov 
v rámci Slovenska.
   Všetkým týmto žiakom blaho-
želáme a zároveň ďakujeme za 
to, že dostávajú do povedomia 
verejnosti nielen svoju školu, ale 
aj svoje mesto.

Mgr. Alica Kušionová, ZŠ M. R. 
Štefánika

Projekt Dental Alarm
   Názov, ktorý znie veľmi „ve-
decky“, v skutočnosti predsta-
vuje osvetový program zame-
raný na starostlivosť o ústnu 
dutinu a zuby. Učí deti starať sa 
o chrup správne, pravidelne a s 
radosťou. Program Dental Alarm 
môžu absolvovať škôlky, základ-
né i stredné školy. Odbornú úro-
veň  vzdelávania zabezpečujú 
študenti zubného lekárstva. Úlo-
hou nás, učiteľov, je neodoprieť 
žiakom príležitosť dozvedieť sa 
o hygiene zúbkov viac. Po dvoj-
ročných skúsenostiach a pozi-
tívnych ohlasoch zo strany rodi-
čov sme v tomto školskom roku 
nahlásili do projektu 6 tried z 1. 
stupňa našej základnej školy. 
  Jednotlivé prednášky boli 
zvlášť prispôsobené každej 
vekovej kategórii. Deti sa zúčast-
nili na štyroch školeniach s rôz-
nymi témami. Na začiatku žiaci 

dostali dve zubné kefky. Jednu 
si vzali domov a druhá im ostala 
v škole na praktické nacvičova-

nie. Ako stojan deťom poslúžil 
darovaný pohárik. Pri prvej téme 
s názvom Dentálna hygiena sa 

učili správnu techniku čistenia 
zubov. Dozvedeli sa, aké vlast-
nosti by mala mať vhodná zub-

ná kefka. V téme Anatómia sa 
učili o stavbe zubov. Pri treťom 
stretnutí Patogenita sa žiaci do-

zvedeli o chorobách zubov, ale 
aj a o tom, ako im predchádzať. 
Najveselšia, zároveň posledná 
téma Výživa zahŕňala poznatky
o stravovaní a návykoch chránia-
cich zúbky. 
  Podstatou projektu neboli prí-
kazy a zákazy. Celé „učenie“ 
prebiehalo hravo, inovatívne s
pomocou súťaží a pokusov. Ško-
litelia pristupovali k deťom ústre-
tovo a priateľsky. Pri každom 
stretnutí žiaci niečo dostali. Celú 
inštruktáž dopĺňali  omaľovánky, 
pexeso, odznaky, nálepky, zá-
pisníčky. Na záver bol každý žiak 
odmenený diplomom. Veríme, 
že so zdravými zúbkami svojich 
ratolestí budú rodičia spokojní. 
Všetci chceme zlepšiť stav úst-
neho zdravia - a to najmä u na-
šich detí.

Mgr. G. Plišková, ZŠ J. M. Petzvala
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Čím žilo Denné centrum (klub dôchodcov) v Spišskej Belej roku 2018
   Náplňou denného centra 
(DC)  je riešiť  seniorov a obča-
nov s nepriaznivým zdravotným 
stavom so zameraním na ich 
záujmové aktivity,  na sociálno-
-právne, zdravotné  poradenstvo 
a iné aktuálne témy tejto skupiny 
obyvateľstva, so zohľadnením 
ich veku a zdravotného stavu.
     Členovia DC a seniori mesta 
sú mesačne informovaní písom-
nou formou v oznamovacích

tabuliach mesta o akciách a 
aktivitách organizovaných DC. 
Členskú základňu tvorilo v r. 
2018  70 členov, z toho 61 žien 
a 9 mužov.
   Centrom  našich aktivít je 
denné centrum, kde sa se-
niori stretávajú, svoje záujmy 
zameriavajú  na: kreatívne  ručné 
práce; využívanie dostupných
rehabilitačných pomôcok podľa 
individuálnych možností členov 

na rozvíjanie a posilnenie ich po-
hybovej aktivity, ako sú fit lopty, 
posilňovacie pruhy, loptičky, 
činky a iné pomôcky na posil-
ňovanie svalov; športové akti-
vity v letnom období v záhrade 
DC – petang, hod šípok na terč; 
vypožičiavanie kníh, časopisov, 
magazínov z výpožičného fondu 
DC, vytváraného a doplňované-
ho z vlastných, už prečítaných 
materiálov.

    Z ďalších oblastí spomenieme 
sociálno-právnu a zdravotnú 
oblasť. V rámci nich sme se-
niorom zabezpečili prednášku 
na tému Ako sa nedať oklamať 
podvodníkom a iným kriminál-
nym živlom, ktorú pripravil odbor 
prevencie kriminality kancelárie
ministra vnútra SR, pobočka 
Prešov. Sociálne poradenstvo 
vo forme prednášky  týkajúcej sa 
seniorov 

Úprava bocianieho hniezda na komíne mestského úradu
   Bocian biely je jeden z naj-
známejších vtáčích druhov, žije v 
blízkosti ľudí, v kultúrnych regió-
noch. Pred vznikom ľudských sídel 
bociany hniezdili v kolóniách luž-
ných lesov. Postupne ale vyhľadá-
vali hniezdenie na komínoch domov 
z dôvodu dlhodobej dobrej stability 
podkladu pre masívne hniezda a 
tiež z dôvodu umiestnenia hniezda 
v potrebnej výške. Po elektrifikácii 
začali bociany využívať na stavbu 
svojich hniezd aj stĺpy elektrického 
vedenia, s čím však prišiel problém 
úhynu vtáctva. Najmä mláďatá 
počas svojich prvých letov často 
narážali na elektrické drôty. Bocia-
nie hniezda teda ľudia postup-
ne začali premiestňovať z aktív-
nych stĺpov elektrického vedenia 
na samostatné stĺpy v blízkosti 
pôvodného miesta, prípadne vy-
tvárali umelé hniezdne pod-
ložky a vykladali ich na samo-
statné stĺpy, aby bociany mohli 
bezpečne vyhniezdiť. V ich ochrane 

pomohlo tiež budovanie tzv. eko-
zábran na elektrických stĺpoch.
   Úmrtnosť druhu je často spôsobe-
ná aj použitím chemikálií v poľno-
hospodárstve. Medzi ďalšie negatív-
ne faktory, ktoré bocianov ohrozujú, 
patrí aj padanie pomerne ťažkých 
a objemných hniezd pri ich dlho-
ročnom používaní. Hniezda stavajú 
oba jedince páru, pričom tie staršie 
hniezda dosahujú značnú hmotnosť.
   V marci 2018 mesto Spišská Belá 
v spolupráci so Štátnou ochranou 
prírody SR, Správou Pieninského 
národného parku realizovalo úpra-
vu hniezda na samostatne stojacej 
hniezdnej podložke na Ul. kpt. Nálep-
ku v Spišskej Belej. Obsah odstráne-
nej hniezdnej výstelky mal hmot-
nosť až 650 kg. Bociany hniezdo 
budovali približne 20 rokov a po 
prílete minulú jar v upravenom 
hniezde bez problémov opäť za-
hniezdili.
   Po tejto dobrej skúsenosti sa 
mesto Spišská Belá s odbornou

organizáciou ochrany prírody 
– Správou Pieninského národ-
ného parku, podujalo na úpravu 
najvyššie umiestneného hniez-
da v územnej pôsobnosti Správy 
PIENAP-u. Portál www.bociany.
sk, ktorý slúži ako atlas hniezd 
bociana bieleho na Slovensku
uvádza, že toto hniezdo bolo posta-
vené v roku 1955. Pôvodné hniezdo 
bolo však pri prestavbe budovy v 
roku 1971 aj spolu s komínom od-
stránené. Bociany sa k hniezdeniu na 
novom komíne vrátili až v roku 1972.
     Dňa 22. marca bolo hniezdo s 
dĺžkou 220 cm, šírkou 160 cm, 
výškou 120 cm a hmotnosťou 
1 120 kg, z dôvodu bezpečnosti 
po 47 rokoch jeho existencie sa-
nované. Na pôvodné miesto však 
bol uložený nový výplet z vŕbového 
prútia a výstelka. Upravené hniez-
do je teraz pripravené na bezpeč-
né hniezdenie. Rozmer nového 
hniezda je 125 cm a jeho výška 
je 20 cm. Akcia sa stihla práve včas, 

pretože bociany do Spišskej 
Belej už v nedeľu 24. marca 
prileteli.
  Okrem hliny, konárov a iných prí-
rodných materiálov boli v hniezde 
objavené aj rôzne káble, klinový 
remeň, šnúry či netkaná textília, 
ale aj fólie. Odpadky v hniezdach 
bránia v odtekaní zrážkovej vody 
z hniezda, a tak dochádza k ich 
zbytočnému preťažovaniu. Od-
stránením týchto materiálov sa 
okrem iného zlepší napr. aj mi-
kroklíma v hniezde. V mokrom 
hniezde sa totiž môžu vajíčka ale-
bo maličké bociany podchladiť.
   Bocianom sa v Spišskej Belej 
darí aj z dôvodu blízkosti za-
mokrených plôch, ktoré sú lov-
nými teritóriami pre bociany. Pria-
mo v meste sa nachádzajú štyri 
hniezda, z ktorých jedno bolo po-
stavené bocianmi len v roku 2017. 
V Strážkach je tiež jedno hniezdo 
na samostatne stojacej hniezdnej 
podložke.

Zasaď si svoj strom v dňoch 10. a 11. mája 2019
 Pre obnovu lesa organizujú Lesy 
Mesta Spišská Belá, s. r. o. v dňoch 
10. a 11. mája 2019 (piatok a sobo-
ta) v poradí už 4. ročník dobrovoľníc-
kej akcie Zasaď si svoj strom. Zraz
účastníkov bude o 7.00 hodine pri 
budove mestských lesov na Šar-
panci. Pre tých, ktorí nemajú vlast-
nú dopravu bude zabezpečený 
autobus s odchodom o 6.45 hodi-

ne z parkoviska pri DHZ v Spišskej 
Belej. Potrebné je doniesť si vedro 
na stromčeky a krompáč pre dvo-
jicu. Po ukončení akcie bude pre 
všetkých zúčastnených podávané 
občerstvenie. V prípade záujmu 
nahláste počet ľudí a možnosti 
vlastnej dopravy do 6.5.2019 na 
tel. čísle 0940 426943.
  Stromčeky budú opätovne vysádza-

né v lokalitách, kde bol lesný porast 
poškodený. Aj v marci 2019 silný 
vietor polámal a vyvrátil stromy v 
našich mestských lesoch. Prírodný 
živel napáchal škody na 1000 m³ 
drevnej hmoty, čo je spolu približne 
1500 stromov. Vietor, ktorý sa Slo-
venskom prehnal z nedele 10.3. 
na pondelok 11.3., z mestských le-
sov najviac poškodil Lesný obvod 

Ždiar. Znehodnotené lesné po-
rasty potrebujú byť nutne opä-
tovne zalesnené.
 V minulom roku dobrovoľníci v 
mestských lesoch vysadili spolu 
725 sadeníc. Tohtoročná akcia 
Zasaď si svoj strom bude prebie-
hať v lokalite Čierny potok a dob-
rovoľníci budú sadiť sadenice v 
druhovom zložení: smrekovec a 
buk. Tešíme sa na Vašu účasť!

Mesto Spišská Belá pokračuje v podávaní projektov na rozvoj nášho mesta
  Zapojili sme sa do projektu Nadá-
cie COOP Jednota, zameraného na 
podporu lokálnych komunít. Cieľom je 
podpora účasti občanov na miestnom 
a regionálnom rozvoji formou drob-
ných stavieb. Spišská Belá sa takto 
zapojila hneď s tromi vlastnými projek-
tami. Naše mesto sa uchádza o grant 
v hodnote 6 000 € v týchto projektoch:
1. Komunitná záhrada v Dennom 
centre pre seniorov v Spišskej Belej 
– chceme využiť existujúcu záhradu 
denného centra pre seniorov  a vy-
budovať v nej altánok s posedením

a vytvoriť okrasno-funkčnú záhradu.
2. Multifunkčná učebňa v prírode
– zámerom projektu ZŠ M. R. Šte-
fánika je vybudovať prírodovedné 
prostredie, v ktorom žiaci budú po-
zorovať, skúmať, tvoriť a pestovať. 
Priestor sa využije aj ako oddychová 
zóna pre rodiny žiakov, ako aj jej za-
mestnancov, deti zo školského klubu, 
detského domova i materskej školy.
3. Workout pre mladých – cieľom 
projektu Expression, o.z. je využiť 
priestranstvo Belianskeho rybníka a 
zmeniť ho na atraktívnejšiu viacúče-

lovú rekreačnú zónu dobudovaním 
workoutového ihriska pre mladých, 
aby sa podporil zdravý životný štýl a 
prevencia civilizačných chorôb mla-
dých.  Predpokladaný termín vyhod-
notenia žiadostí je apríl 2019. V prí-
pade úspešnosti bude prebiehať 
hlasovanie v belianskej predajni 
COOP Jednota v mesiaci máj 2019.
   V decembri 2018 mesto Spišská 
Belá podalo projektovú žiadosť na 
Obnovu fasády meštianskeho 
domu na Petzvalovej ul.č.16 v 
Spišskej Belej v rámci výzvy Mi-

nisterstva kultúry SR na  rok 2019, 
v programe Obnovme si svoj dom. 
Rozsah prác pozostáva z opravy/
obnovy poškodených vonkajších 
omietok hlavnej, bočnej a zadnej 
fasády pri zachovaní architektonic-
kého členenia fasády a profilácie 
vystupujúcich architektonických 
prvkov. Predpokladaný termín vy-
hodnotenia žiadostí je apríl  2019. 
Celková výška požadovanej dotácie 
je 45 700,00 €. Celkové náklady na 
obnovu fasády sú 48 204,00 €.
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za účelom konkrétnych objasnení  
situácií uskutočnili pracovníčky so-
ciálneho oddelenia.  MsÚ. Na pred-
náške zameranej na Alzheimerovu 
chorobu  sme sa zúčastnili v DC 
Kežmarok. V sociálnej oblasti med-
ziľudské vzťahy udržujeme návšte-
vou našich imobilných členov, účas-
ťou na 4-roch jubilejných akciách 
našich členov, kultúrnym progra-
mom na tieto akcie a tiež účasťou 
na akcii  Odprevadiť posledný raz.
 Denné centrum, to sú aj kultúr-
no-spoločenské aktivity: fa-
šiangová veselica, katarínske, 
mikulášske posedenie, Vianoce
u seniorov, to všetko s uplatnením 
charakteristických prvkov – ľudo-
vých a historických zvyklosti našich 
predkov. Nechýbali ani Deň matiek a 
akciu v Mesiaci úcty k starším pod-
porili kultúrnym programom aj žiaci 
ZŠ. V priebehu roka sme si pozreli 
8 divadelných predstavení v Spiš-
skom divadle  v Spišskej Novej Vsi. 
Aktívne spolupracujeme s mestskou 

knižnicou,  zorganizovali sme 2 stret-
nutia  v knižnici na tému rozhovory 
o literatúre a na tému nielen o lite-
ratúre. V rámci Spišského zemiakar-
ského jarmoku, Belianskych Vianoc 
sme sa prezentovali prevádzkova-
ním stánku so zemiakovými špecia-
litami, ako aj vianočnou kapustnicou 
a vianočným pečivom. . Počas Dní 
mesta sme  sa zapojili do súťaže vo 
varení gulášu. Pre Zariadenie pre

seniorov a zariadenie opatrovateľ-
skej služby Náruč v Kežmarku sme 
zabezpečili kultúrny program na ich 
fašiangové, katarínske posedenie, 
ako aj na jubilejné akcie ich klien-
tov – harmonika, ozembuch, spev, 
aj fašiangové masky. Zorganizovali 
sme zájazd do poľskej Muszyny, do 
kúpeľného mesta Krynica, do Nové-
ho Targu. Zúčastnili sme sa na zá-
jazdoch do Wadovíc a Nového San-

czu organizovaných DC Kežmarok. 
V Ružomberku sme navštívili Liptov-
ské múzeum, pozreli si galériu Ľu-
dovíta Fullu. Navštívili sme najstarší 
hotel vo Vysokých Tatrách, zrekon-
štruovaný hotel Lomnica v Ta-
transkej Lomnici. Činnosť nášho
DC sme prezentovali na vyhod-
notení dobrovoľníkov mesta
organizovaného Face Clubom.
  Členovia DC sa aktívne, až 
spontánne zapájajú do jednotli-
vých spoločenských, kultúrnych 
či športových akcií.  Preplnený 
priestor pri určitých poduja-
tiach svedčí o záujme o aktivity 
v našom dennom centre. Naši 
seniori priestor denného centra 
navštevujú preto, že sa  tu zbavu-
jú pocitu osamelosti, domáceho 
stereotypu; medzi sebou veľa ko-
munikujú v rôznych záujmových 
skupinách a aktívne sa interesujú 
o dianie nielen v našom meste.

Mariana Mačáková, predseda 
Denného centra v Spišskej Belej

O služby RTIC v Spišskej Belej je stúpajúci záujem
  Regionálne turistické a infor-
mačné centrum (ďalej len RTIC) 
prispieva k zvyšovaniu informo-
vanosti domácich a zahraničných 
turistov a návštevníkov mesta 
Spišská Belá o kultúrnych i prí-
rodných atraktivitách a možnos-
tiach kultúrneho a športového 
vyžitia v podtatranskom regióne.
   Okrem toho informuje obyva-
teľov mesta Spišská Belá pro-
stredníctvom mestského roz-
hlasu o kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatiach, 
predajných akciách a havarijných 
stavoch distribúcie vody a elektri-
ny, stratách a nálezoch poskytuje  
inzerciu miestnym podnikateľom.
     RTIC ponúka bezplatné mate-
riály ubytovacích zariadení, pro-
pagačné materiály o prírodných 
a kultúrnych zaujímavostiach

nášho regiónu; predaj turistických 
máp, automáp, publikácií venova-
ných prírodným krásam a kultúrnym 
zaujímavostiam Slovenska, predaj 
publikácií a pohľadníc mesta Spiš-
ská Belá, suvenírov a drobných 
darčekových predmetov. V RTIC 
môže návštevník nášho mesta i jeho 
obyvateľ požiadať o službu kopíro-
vania, zverejňovania oznamov pro-
stredníctvom mestského rozhlasu 
a k dispozícii je aj možnosť inzercie 
alebo reklamy v Spišskobelianskom 
spravodaji.
  Návštevníci RTIC majú najväčší zá-
ujem o materiály poskytované zdar-
ma – brožúry o meste, Belianskych 
Tatrách a cyklotrasách v okolí. V roku 
2018 mesto Spišská Belá uviedlo do 
predaja knihu Lesy mesta Spišská 
Belá – história a súčasnosť, knihu 
Etikety zo Spišskej Belej a Po-

pradu, knihu 140 rokov Dobro-
voľného hasičského zboru v 
Spišskej Belej, pexesá s motívmi 
nášho mesta, reklamné perá, ná-
poje s potlačou nášho mesta (pivo 
10°, pivo nealko, energy drink).
   Do RTIC za rok 2018  zavíta-
lo 2 390 turistov. Z toho 2 233 
slovenských a 157 zahraničných 
návštevníkov. Oproti minulému 
roku sme zaznamenali nárast 
o 48 návštevníkov. Najväč-
ší počet hostí sa spája s letnou 
turistickou sezónou, s mesiac-
mi apríl až september (1284 
záujemcov o služby RTIC). Naj-
väčšiu skupinu návštevníkov zo 
zahraničia  tvorili českí turisti (58) 
a poľskí turisti (42). Nasledujú 
turisti z takých krajín, ako sú Iz-
rael, Maďarsko, Veľká Británia, 
Nemecko, Rakúsko, Litva, Fran-

cúzsko, Rusko, Austrália, Lotyš-
sko, Brazília a Španielsko.
    Cykloturistika je v našom regi-
óne stále na vzostupe. Záujem bol 
o cykloturistické mapy, informácie 
o cyklotrasách pre horské bicyk-
le (Bachledova dolina). Rodiny s 
deťmi využívali trasu Spišská Belá 
– Tatranská Kotlina.
  Návštevníkov RTIC Spišská Belá 
zaujímalo aj Múzeum J. M. Petzva-
la a SNG Kaštieľ Strážky, informá-
cie o okolitých hradoch (Kežmarok, 
Stará Ľubovňa), o Belianskej jasky-
ni, o cestovných poriadkoch, o uby-
tovaní a jeho cenových reláciách v 
meste a okolí, o cenách lanoviek 
vo Vysokých Tatrách, informácie 
o detských a športových atrakci-
ách, o možnostiach kúpania sa, 
informácie o turistických trasách vo 
Vysokých a Belianskych Tatrách.

Kaštieľ Strážky a jeho nekonečné tajomstvá
  Špeciálna základná škola v 
Spišskej Belej plní celoročný 
projekt My a krásy belian-
skej prírody. Kaštieľ Strážky je 
národná kultúrna pamiatka na-
chádzajúca sa v meste Spišská 
Belá v miestnej časti Strážky. 
Je teda nádhernou historickou 
súčasťou nášho mesta a zaslúži 
si, aby sme spoznali jeho histó-
riu, naučili sa v jeho priestoroch 
vnímať umenie a vytvárať vlast-
né umelecké diela.
  Súčasťou projektu Kaštieľ 
Strážky a jeho nekonečné ta-
jomstvá sú aj tvorivé dielne pod 
vedením lektorov SNG Kaštieľ 
Strážky. Pri  jednotlivých na-
plánovaných  aktivitách sa po-
stupne striedajú všetci žiaci 
školy. Vďaka tomuto projektu po-
súvame hranice toho, čo môžu 

žiaci so zdravotným a sociálnym 
znevýhodnením  vidieť, zažiť a 
dokázať.
  Prvý vzdelávací program Malí 
muzikanti sa niesol v duchu milej 
detskej pesničky My sme mali 

muzikanti, my vieme aj pekne hrať… 
Opäť jeden netradičný deň, kedy sa 
žiaci stali malými muzikantmi, ktorí 
nepotrebujú bežné hudobné nástro-
je.  Zahrali si na nástrojoch, vlastno-

ručne vyrobených z odpadových ma-
teriálov, čím prispeli k ochrane 
životného prostredia a zároveň 
sa zhodli, že recyklácia a sepa-
rovanie odpadu nie je pre nich 
cudzie. Spoluúčinkovanie žiakov 

v rytmických, vokálnych, inštru-
mentálnych hrách a činnostiach 
realizovaných aktívnou formou 
muzikoterapie prispelo tiež k po-
silneniu sebadôvery žiakov  a eli-

minácii pocitu strachu či neistoty.
  Pri zvukoch sme ostali aj v 
ďalšom vzdelávacom programe 
Zvuky farieb. Niekedy, keď vidí-
me farby, predstavíme si zvuky a 
pri počúvaní hudby si predstaví-
me farby. Mnohokrát vidíme hud-
bu či počujeme obrazy? Náv-
števa galérie priniesla zážitok nie-
len pre oči, ale aj pre naše uši
a niesla sa v duchu myšlienky: 
„Jeden obraz vydá za tisíc zvu-
kov.“ Do vnímania výtvarných 
diel Ladislava Medňanského za-
pájali žiaci viacero zmyslových 
vnemov. Prínos spočíval v pô-
sobení frekvencie hudby, zvuku 
a farby na celkovú psychiku  a 
emócie žiakov.
   Tešíme sa na ďalšie programy 
v tvorivých dielňach.
Mgr. E. Modlová, ŠZŠ Spišská Belá
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Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš…
  O tom, že veta z titulku je ab-
solútne pravdivá, nás presved-
čili žiaci základných škôl nášho 
mesta a školského obvodu, ktorí 
sa zapojili do súťaže v prednese 
poézie a prózy. Prebiehala v pia-
tok 15. marca 2019 v priestoroch 
Mestského úradu Spišská Belá, 
kde mladí recitátori prezentovali 
svoje obľúbené diela od sloven-
ských autorov.
 Nie je veru pre mnohých ľahké 
stáť a prednášať pred svojimi 
spolužiakmi. Žiaci však svoju 
úlohu zvládli bravúrne. Nielenže 
svoje texty ovládali s prehľadom, 
ale dokázali sa povzniesť i nad 
trému a vniesť do svojich preja-
vov aj vlastné emócie, za čo im 
patrí veľké uznanie.
    Porota hodnotila nielen prednes 
ako taký, ale tiež komunikáciu

s publikom, gestá, mimiku, po-
rozumenie textu, rytmiku i to, či 
prednes korešpondoval s témou 
daného diela.

 Ďakujeme všetkým zúčastne-
ným a víťazom blahoželáme. 
Veríme, že i naďalej budú pes-
tovať svoju záľubu v čítaní a

prednese nielen tej „povinnej“ 
literatúry.
Poézia (1. – 4. ročník)
I. miesto: Natália Strakulová 

(ZŠ Toporec)
II. miesto: Sofia Chovaňáková 
(ZŠ M. R. Štefánika)
III. miesto: Antónia Dvorčáková

(ZŠ Lendak)
Poézia (5. – 9. ročník)
I. miesto: Marcela Ružena Var-
gová (ZŠ J. M. Petzvala)
II. miesto: Michaela Kaňuková 
(ZŠ M. R. Štefánika)
III. miesto: Simona Ferencková 
(ZŠ J. M. Petzvala)
Próza (1. – 4. ročník)
I. miesto: Samuel Klimek (ZŠ To-
porec)
II. miesto: Ema Čižíková (ZŠ 
Lendak)
III. miesto: Sonja Pohorelská (ZŠ 
J. M. Petzvala)
Próza (5. – 9. ročník)
I. miesto: Anna Nebusová (ZŠ M. 
R. Štefánika)
II. miesto: Lara Laufová (ZŠ J. M. 
Petzvala)
III. miesto: Anna Mária Budzáko-
vá (ZŠ Lendak)

Festival Jeden svet v Spišskej Belej
   Medzinárodný festival doku-
mentárnych filmov Jeden svet 
je jediným kultúrno-vzdelávacím 
podujatím na Slovensku, ktoré 
sa komplexne zaoberá ľudsko-
právnymi a globálnymi témami, 
či už v podobe sociálnych a 
environmentálnych otázok, ale 
prezentuje aj rôzne životné štý-
ly. Hlavným organizátorom fes-
tivalu Jeden svet je organizácia 
Človek v ohrození. Tento ročník 
festivalu nesie provokatívny 
podnázov SHUT UP!, ktorý však

práve naopak vyzýva spoloč-
nosť, aby nebola ticho. Je to už 
19 rokov, čo tento medzinárodný 
festival dokumentárnych filmov 
otvára témy slobody, demokra-
cie a ľudských práv.
    Počas mesiaca marec zorgani-
zovala Slovenská národná galé-
ria Kaštieľ Strážky v spolupráci s 
organizáciou Človek v ohrození 
už po deviatykrát premietanie 
dokumentárnych filmov domácej 
a zahraničnej produkcie pre žia-
kov základných škôl a študentov

stredných škôl.
   Občianske združenie Kobalt – 
kultúrna oblasť alternatívy, opäť 
v spolupráci s organizáciou Člo-
vek v ohrození a tiež v spolupráci 
s mestom Spišská Belá, prináša 
do kinosály v Spišskej Belej 
festival Jeden svet po prvý krát. V
mesiaci apríl budú pre verejnosť 
pripravené dva premietacie dni. 
Vstupné je dobrovoľné.
Dňa 6. apríla o 19 hod. na účast-
níkov festivalu čakajú dva filmy:
Bojovníčka s nenávisťou – 

Nemecko, Taliansko /2017 / 52 
min. / slovenské titulky
Aktivistka – Fínsko / 2017 / 57 
min. / české titulky
Dňa 13. apríla o 19 hod. budú v 
kinosále premietané tri filmy:
Zlodeji času – Španielsko, 
Francúzsko / 2018 / 84 min. / slo-
venské titulky
Európsky deň: Srbsko – Špa-
nielsko / 2018 / 19 min. / sloven-
ské titulky
Rodinné mäsiarstvo – Holand-
sko / 2017 / 15 min. / po česky

1. február 2019 
  Počas monitorovania kamero-
vým systémom mesta Spišská 
Belá bolo na Ulici SNP v pries-
tore za budovou OD Jednota 
zistené porušenie VZN mesta 
zakazujúce požívanie alkoholic-
kých nápojov dvomi neznámymi 
osobami. Po dostavení sa hliad-
ky MsP na tvar miesta bolo ziste-
né, že ide o občanov neďalekej 
obce Podhorany, ktorí si síce 
boli vedomí, že v meste Spišská 
Belá na verejnosti nesmú piť al-
kohol, ale porušenie zákona im 
zjavne nerobilo vrásky na čele. 
Uložená bloková pokuta ich už 
ale zamrzela.

6. február 2019
  Osadníci z okolitých obcí majú 
vo všeobecnosti problém s dodr-
žiavaním zákona. Aj preto mest-
ské lesy v okolí osady Rakúsy 
doslova miznú pred očami. Na-
priek každodenným policajným 
kontrolám sa do lesa hrnú húfy 
„nájazdníkov“, ktorí bez zábran 
rúbu všetko, čo aspoň trochu 
horí v ich pieckach. Bez toho, 
aby si uvedomovali závažnosť 
svojho konania, drancujú príro-
du v okolí svojich príbytkov. Toto

konanie samozrejme nezostáva 
bez následkov a aj tento mrazivý 
deň si policajná hliadka priviezla 
na oddelenie MsP úlovok, ktorý 
bude za výrub statnej jelše niesť 
dôsledky. 

11. február 2019
   Mať „dobrého“ suseda je nao-
zaj ,,za odmenu“. Ak je v sused-
stve naraz viac takýchto osôb, 
život sa zmení doslova na peklo. 
Večné poškodzovanie majetku, 
osočovanie, nadávky či vyhráž-
ky končia takmer vždy v podobe 
oznámenia o priestupku na polí-
cii. A po takomto oznámení začí-
na policajtom maratón v podobe 
zaisťovania stôp, vyhotovovania 
fotodokumentácie a vypočúva-
nia dotknutých osôb. Vyššie uve-
deného dňa  bola k podobnému 
prípadu privolaná hliadka MsP. 
Na chronicky známu adresu 
policajtov ich služobné vozidlo 
priviezlo aj bez GPS. Na mieste 
bolo vzápätí zistených niekoľko 
priestupkov súčasne, počnúc 
schválnosťami, majetkovým 
priestupkom až po hrubé sprá-
vanie. Po prácnom objasnení 
všetkých okolností bola vec po-
stúpená na doriešenie správne-

mu orgánu.

14. február 2019
 Napriek „pretechnizovanej“ 
dobe sa na Slovensku stále náj-
du miesta, kde ešte nedorazili 
novinky fungujúce vo väčších 
mestách. A tak dvaja mladí 
muži z malej dedinky od Prešo-
va, ktorí sa náhodou dostali do 
nášho mesta, netušili, prečo ich 
zadržala hliadka mestskej polí-
cie, keď si len tak popíjali tvrdý 
alkohol priamo v centre mesta. 
O VZN, ktoré zakazuje požívanie 
alkoholických nápojov na verej-
ne prístupných miestach nikdy 
nepočuli. Obaja boli na mieste 
vyriešení v zmysle priestupkové-
ho zákona. 

21. február 2019
   O pokútny predaj potravín po-
chybnej kvality sa pokúsil poľský 
občan, ktorý sa so svojou dodáv-
kou „zašil“ na Továrenskej ulici a 
prekladal tam tovar do vozidla 
„obchodníka“ z osady Rakúsy. 
Hliadka MsP, upozornená na 
podozrivý obchod okoloidúcim 
občanom, Poliaka zadržala a 
následne v súčinnosti z hliadkou

OO PZ otvorila nákladný priestor 
vozidla. Hromada potravín váľa-
júca sa v kope odpadkov policaj-
tov presvedčila, že takýto tovar 
na Slovensku nemá čo hľadať 
a zadržaný muž bol prejednaný 
v zmysle zákona a vykázaný z 
mesta.

27. február 2019
   Tri kamarátky sa po návšteve 
miestnych barov počas večernej 
sobotnej noci rozhodli na večer-
nú prechádzku ulicami mesta. 
Pri jednej z miestnych prevá-
dzok zbadali opretý bicykel. Tu v 
jednej zo slečien vzbĺkla myšlien-
ka, že sa na uvedenom bicykli 
povozí. Vzala bicykel, nasadla 
naň a začala sa na ňom voziť. 
Postupne sa pri vození na bicykli 
vystriedali všetky tri. S bicyklom 
sa presunuli na opačný koniec 
mesta. Po oznámení krádeže 
poškodeným vykonala MsP ob-
jasňovanie priestupku. Prezera-
ním v archíve kamerového sys-
tému sa podarilo uvedené osoby 
stotožniť a skutok objasniť. Oso-
by podieľajúce na danom skutku 
budú postihnuté v zmysle pries-
tupkového zákona.

Z denníka mestskej polície
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Detský kútik
Správne riešenia tajničiek nájdete na konci strany.

1.  Dvojsmerovka 2.  Pomôž nájsť mamičke páry ponožiek. Vyfarbi
     stále len dve rovnaké ponožky.

Správne riešenia:  3. 30 štvorcov,  4. tajnička: 1.hypotéka, 2.príjmy, 3.poštár, 4.rezervu, 5.bankár, 6.terminál, 7.poplatky, 8.trezor, 9.bankomat, 
10.vreckové, 11.poistenie - HYPERMARKET

3.  Zisti, koľko štvorcov je na obrázku.

4.  Tajnička:

1. Pôžička na zaplatenie bývania.
2. Peniaze, ktoré dostávame.
3. Babičke môže peniaze nosiť až domov.
4. Pri hospodárení si vytvárame finančnú ...
5. Človek, ktorý pracuje v banke.
6. Kartou v obchode môžeme platiť cez platobný ...
7. Mesačne rodičia platia elektrinu, plyn, atď. Týmto 
     výdajom sa hovorí...
8. Skrinka na bezpečné uloženie peňazí.
9. Zariadenie na vyberanie peňazí.
10. Peniaze, ktoré deti dostávajú pravidelne od rodičov.
11. V poisťovni poskytujú túto službu.

Autor: Mgr. B. Bieliková, ZŠ M. R. ŠtefánikaAutor: Mgr. K. Čížiková, ZŠ M. R. Štefánika

Autor: Mgr. B. Bieliková, ZŠ M. R. Štefánika

Autor: A. Miklas, ZŠ J. M. Petzvala
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Jarný crossový beh k Hubertovi
   Jarný crossový beh odštartoval 
16.marca tretím ročníkom be-
žeckej série Kežmarok Runnig 
tour 2019. Napriek mrazivému 
a veternému počasiu sa v Kež-
marku stretlo 226 pretekárov z 
celého Slovenska a Poľska. Bež-
ci mali pred sebou náročnú vý-
zvu vo forme zimného a ťažkého 
terénu. Pripravený bol boli 16 a 
6- kilometrový bežecký okruh 
a 6- kilometrová trať pre Nor-
dic Walking. Každý zúčastnený 
pretekár si odniesol medailu z 
originálnej série pripravenej špe-
ciálne pre Kežmarok Runnig tour 
2019. Svoje zastúpenie na behu 
mali aj belianski bežci, ktorí do-
siahli 2 pódiové umiestnenia.

  V kategórií muži od 18 do 39 
rokov sa umiestnil na 3. mieste 
Marek Podolinský z tímu Prete-
kaRYS. V kategórií muži nad 40 
rokov sa umiestnil na 4. mieste 
František Stanek z tímu Prete-
kaRYS, ktorému chýbalo len 30 
stotín sekundy na tretie miesto. 
V kategórií muži nad 60 rokov sa 
umiestnil na 1. mieste Ján Neu-
pauer.
  Všetkým pretekárom srdečne 
blahoželáme a prajeme im veľa 
ďalších športových úspechov v 
pokračovaní bežeckej série Kež-
marok Runnig tour 2019, ktorá 
bude pokračovať 28.6.2019 Night
Crossom – nočným behom.

Halový futbalový turnaj prípraviek U9, U10
V dňoch 22 až 23. 2. 2019 or-
ganizoval MŠK SLAVOJ Spiš-
ská Belá v telocvični ZŠ J. M. 
Petzvala 2 halové futbalové tur-
naje. Dňa 22.2.2019 bol turnaj 
určený pre kategóriu U 9 a dňa 
23.2.2019 pre kategóriu U 10 
ročník. Hralo sa podľa pravidiel 
halového futbalu systémom kaž-
dý s každým s počtom hráčov 
4+1 a hrací čas bol 1x20 minút.  
Každý zápas musel mať víťaza, 
a preto sa pri remíze kopali po-
kutové kopy. Víťazné mužstvo si 
pripísalo 2 body a zdolané muž-
stvo 1 bod. V kategórii U 9 sa na 
turnaji okrem domáceho MŠK 
zúčastnili mužstvá MŠK Podo-
línec, FK Plavnica, FK Lendak 
a TJ Baník Hôrka. Zápasy boli 
vyrovnané a v 4 zápasoch o vý-
sledku rozhodli pokutové kopy. 
Naša prípravka skončila  na cel-
kovom 3. mieste. Kategória U 10 
mala prívlastok medzinárodný, 
pretože sa na turnaji zúčastnili 
okrem slovenských mužstiev 
MŠK Slavoj,  MŠK Podolínec, 
FK Plavnica, FAM Poprad i muž-
stvo z Poľskej republiky UKS 
2 Zakopané. O víťazovi turnaja 
rozhodla nakoniec minitabuľka 
troch tímov MŠK Slavoj Spišská 
Belá, MŠK Podolínec a UKS 2 
Zakopané, ktoré získali zhodne

po 9 bodov. Z víťazstva sa nako-
niec radovali naši chlapci z MŠK 
Slavoj Spišská Belá. 
   Výsledky MŠK SLAVOJ U9 
a mladší:
MŠK Slavoj Spišská Belá – MŠK 
Podolínec       1:2 pk
MŠK Slavoj Spišská Belá – FK 
Plavnica          1:2 pk
MŠK Slavoj Spišská Belá – TJ 
Baník Hôrka    3:1
MŠK Slavoj Spišská Belá – FK 
Lendak            1:2
   Najlepší brankár turnaja: Lukáš 
Hanečák, (MŠK Podolínec)
Najlepší strelec turnaja: Michal 
Ťapušík, (TJ Baník Hôrka)
Náš hráč turnaja: Dominik Jur-
kovský, (MŠK Slavoj Spišská 
Belá)
  Konečné poradie:
1. MŠK Podolínec
2. FK Lendak
3.MŠK Spišská Belá
4. TJ Baník Hôrka
5.FK Plavnica
  Mužstvo MŠK SLAVOJ Spiš-
ská Belá U9 reprezentovali: 
Matej Pavličko, Tomáš Granda, 
Lukáš Malich, Martin Malich, 
Dominik Jurkovský, Rudolf Za-
jac, Marko Varga, Eva Ferenčá-
ková, Teodor Petrík, Ema Bočka-
yová a Marek Krajanec. 
Tréner: Mgr. Ján Pokrivčák 

   Výsledky MŠK SLAVOJ U10 a mladší:
MŠK Slavoj Spišská Belá – MŠK 
Podolínec       3:1
MŠK Slavoj Spišská Belá – FK 
Plavnica          6:0
MŠK Slavoj Spišská Belá – FAM 
Poprad            7:0
MŠK Slavoj Spišská Belá – UKS 
2 Zakopané    3:4
   Najlepší brankár turnaja: Tymo-
teusz Suchecki, (UKS 2 Zakopané)
Najlepší strelec turnaja: Tadeáš 
Dudzik, (MŠK Podolínec)
Náš hráč turnaja: Michal Oravec, 
(MŠK Slavoj Spišská Belá)
  Konečné poradie:
1.MŠK Spišská Belá
2. UKS 2 Zakopané
3. MŠK Podolínec
4.FK Plavnica
5. FAM Poprad
   Mužstvo MŠK SLAVOJ Spiš-
ská Belá U10 reprezentovali:

Lukáš Štefan Hudaček, Michal 
Oravec, Tadeáš Tomala, Tomáš 
Zamkovský, Marko Majerčák, Juraj 
Olekšák, Dominik Rojko, Matej Just, 
Michal Zamkovský, Tomáš Mazu-
rek, Matej Baran a Jakub Talár.
Tréner: Mgr. Ján Pokrivčák
   Obe naše prípravky odohrali kva-
litné stretnutia. Turnaj splnil svoje 
poslanie a hráči si zahrali do sýtosti. 
Hráčom ďakujem za futbalové vý-
kony a vzornú reprezentáciu nášho 
klubu. Poďakovanie pri organizácii 
turnaja patrí funkcionárom MŠK Sla-
voj p. Strakulovi, Novoroľníkovi, Pet-
rušovi, rodičom p. Oravcovi, Justovi, 
Justovej, Bočkayovej, Pokrivčákovej, 
Zamkovskej, ako aj ostatným rodi-
čom detí, ktorí prispeli finančne a ma-
teriálne. Ďakujeme sponzorom: mes-
tu Spišská Belá, p. Rasťovi Rojkovi, p. 
Marošovi Mešárovi, p. Martinovi Gro-
mannovi a p. Branislavovi Šperkovi.

,,Starí páni“  zo Spišskej Belej v Poľsku opäť víťazne

 16. februára 2019 sa mužstvo 
,,old boys“ zo Spišskej Belej 
zúčastnilo na tradičnom volejba-
lovom turnaji O pohár primátora 
mesta Ożarów. Na palubovke 
nášho poľského partnerského 
mesta sa spišskobelianskym 
volejbalistom darilo. Zo všetkých 
zúčastnených mužstiev preuká-
zali najväčšiu natrénovanosť a

športové šťastie a stali sa najú-
spešnejším tímom turnaja, ktorý 
si domov odniesol  víťaznú trofej.  

Celkové poradie mužstiev:

1. miesto: Spišská Belá
2. miesto: Staszów
3. miesto: Trzydniowe Dużi
4. miesto: Ożarów
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Jubilejný 10. ročník Memoriálu Ľubomíra Mačugu
  V nedeľu 17.3.2019 sme si 
uctili už tradičným turnajom žia-
kov nášho dlhoročného trénera 
mládeže Ľubomíra Mačugu. Za 
dekádu existencie turnaja sa 
stal už neodmysliteľnou súčas-
ťou v kalendári nášho klubu a je 
tradičným vyvrcholením zimnej 
prípravy.
    Po rokoch 2017 a 2018, kedy 
sa turnaj uskutočnil v priesto-
roch nášho futbalového štadió-
na, sme sa aj tento rok rozhodli 
pre štadión namiesto telocvične. 
Počasie nám tento rok, na roz-
diel od predošlých rokov, prialo. 
Preto sme radi, že si ho sem pri-
šli vychutnať dostatky divákov, 
ktorí boli v príjemnom počasí 
svedkami 20-tich mimoriadne 
kvalitných zápasov.
      Na turnaji sa zúčastnili druž-
stvá mladších žiakov (U13) a 
starších žiakov (U15) z klubov 
FAM Poprad, FK SŠ Lendak, 
MŠK Podolínec, TJ Tatran Ľubi-
ca a domáci MŠK Slavoj Spišská 
Belá. Hralo sa podľa pravidiel 
futbalu systémom každý s kaž-
dým, 1 x 25 min s počtom 6 hrá-
čov v poli a 1 brankár na zmen-
šenom ihrisku. Každá kategória 
mala vytvorené vlastné ihrisko, 
rozmery 68 m x 45 m. Zápasy

rozhodovali ligoví rozhodcovia – 
p. Vladimír Gavalier a p. Róbert 
Fabiny. Turnaj príhovorom oficiál-
ne otvoril Peter Tomas, dlhoroč-
ný mládežnícky tréner a po jeho 
skončení ho príhovorom ukončil 
prezident nášho MŠK, JUDr. 
Štefan Bieľak.
      Na záver bol vyhlásený v každej 

kategórii najlepší hráč, najlepší 
strelec a najlepší brankár. Po-
három a diplomom bolo ocene-
né  každé družstvo na prvom až 
treťom mieste, na štvrtom a pia-
tom mieste diplomom. Ocene-
nia hráčom po skončení turnaja 
odovzdal  JUDr. Štefan Bieľak.

Výsledky U15:

1. miesto: MŠK Slavoj Spišská Belá
2. miesto: FK SŠ Lendak
3. miesto: FAM Poprad
4. miesto: TJ Tatran Ľubica
5. miesto: MŠK Podolínec

Najlepší jednotlivci:
Najlepší hráč turnaja – Adrián 
ROMAŇÁK (TJ Tatran Ľubica)

Najlepší strelec turnaja – Andre-
as KRIŠÁK (MŠK Slavoj Spiš-
ská Belá)
Najlepší brankár turnaja – Marek 
HAMRÁK (FAM Poprad)

Výsledky U13:
1. miesto: FAM Poprad
2. miesto: FK SŠ Lendak
3. miesto: MŠK Slavoj Spišská Belá

4. miesto: TJ Tatran Ľubica
5. miesto: MŠK Podolínec

Najlepší jednotlivci:
Najlepší hráč turnaja –  Tomáš 
MALICH (MŠK Slavoj Spišská 
Belá)
Najlepší strelec turnaja – Filip 
MARKOČI (FAM Poprad)
Najlepší brankár turnaja – Dávid 
MAJERČÁK (FK SŠ Lendak)

   Keďže je za nami už okrúhly 
desiaty ročník, aspoň v krátkosti 
z histórie turnaja:
   Prvých 7 ročníkov sa odohralo 
v telocvični ako halový turnaj za 
účasti 4 družstiev. V roku 2017 
ich bolo 5 a minulý rok až 6 a 
presunuli sme ho na štadión s 
umelým povrchom rovnako ako 
tento rok.
Prehľad víťazov v kategórii 
U15:
MŠK Slavoj Spišská Belá – 4;  
1. MFK Kežmarok – 3; 
FK SŠ Lendak – 2; 
FAM Poprad – 1
Prehľad víťazov v kategórii 
U13:
FK SŠ Lendak – 4; 
FAM Poprad – 4; 
1. MFK Kežmarok – 1; 
FK Poprad – 1

Mariášový turnaj o pohár primátora 
mesta Spišská Belá
  Dňa 16.3.2019 sa v Belanskej 
vinárni uskutočnil Mariášový 
turnaj o pohár primátora mesta 
Spišská Belá. Turnaj sa konal aj 
za účasti primátora mesta Spiš-
ská Belá Jozefa Kunu a zúčastni-
lo sa na ňom 42 hráčov z rôznych 
kútov východného Slovenska.

Poradie jednotlivcov:
1. Zdeno Ambro – Michalovce
2. Emil Toporcer – Vysoké Tatry
3. Dušan Tkáč – Košice
Poradie družstiev:
1. Košice
2. Spišský Štvrtok
3. Spišská Belá

Bedmintonový turnaj amatérov pozná víťazov
  9. marca 2019 sa konal už 7. 
ročník Bedmintonového ama-
térskeho turnaja. Zúčastnilo sa 
na ňom spolu 13 hráčov v dvoch 
kategóriách. Štyri ženy si zahrali 
medzi sebou a vzišlo poradie:

1. Naďa Mačičáková – Mlynčeky
2. Alena Garanová – Kežmarok
3. Lenka Krempaská – Spišská 
     Belá

 Muži bojovali v dvoch skupi-
nách, z ktorých postúpili prví 
dvaja z každej skupiny a pobi-
li sa o umiestnenie. Výsledok 
mužskej kategórie:

1. Adam Olejár – Kežmartok
2. Matúš Biroščák – Košice
3. Ľubomír Tomaščák - Prešov

   Touto cestou sa chcem poďa-
kovať všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom podieľali na 
organizácii turnaja.
   Členovia bedmintonového od-
dielu MŠK sa pravidelne zúčast-
ňujú na rôznych turnajoch po 
celom Slovensku, kde naberajú 
skúsenosti. Aj tento rok sa druž-
stvo prihlásilo do 3. ligy východ. 
Taktiež v Centre voľného času 
Spišská Belá si deti obľúbili bed-
mintonový krúžok.
   Pozývame  všetkých záujem-
cov o bedminton každú nedeľu 
do telocvične J. M. Petzvala, kde 
ešte do Veľkej noci bude od 9.00 
do 12.00 hod. fungovať bedmin-
ton pre verejnosť.

Rasťo Lech
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Celomestské jarné upratovanie
    V našom meste prebehne 
počas štvrtka 04.04.2019 
zber komunálnych odpadov z 
domácností s obsahom škod-
livých látok, teda tzv. mobilný 
zber nebezpečných odpadov. 
Žiadame obyvateľov, aby včas 
ráno vyložili pred domy odpado-
vé náterové hmoty, rozpúšťadlá, 
pesticídy, oleje a tuky, batérie a 
akumulátory, žiarivky a iný od-
pad obsahujúci ortuť, vyradené 
zariadenia obsahujúce chlór-
fuórované uhľovodíky (chlad-
ničky, mrazničky atď.) a vyra-
dené elektrické a elektronické 
zariadenia – elektrospotrebiče

(počítače, televízory, monitory, 
žehličky, práčky, mixéry a pod.).
       Zároveň  oznamujeme,  že 
počas piatka 05.04.2019 a 
soboty 06.04.2019 budú kvôli
zberu objemného odpadu 
pristavené veľkoobjemové kon-
tajnery pre predmety z domác-
ností, ktoré nie je možné umiest-
niť do odpadových nádob pre 
ich rozmery. Nebezpečný odpad 
žiadame nevkladať do pristave-
ných kontajnerov!
Veľkoobjemové kontajnery 
budú umiestnené na týchto 
miestach v meste:
•  Družstevná ulica – pri DREPAL-e

• Tatranská ulica – pri bývalej 
    kolkárni
• pri Belianskych Kúpeľoch – 
    parkovisko
•  Ulica SNP (za bývalým liehovarom)
• Mierová ulica (pri materskej 
    škole)
• Letná ulica (pod budovou AT 
   TATRY)
• Slnečná ulica (pri potravinách 
   p. Gemzu)
• Krátka ulica - pri križovatke s 
   Novou ulicou
• Ulica osloboditeľov – Slnečná
• IBV Webera – Kaltsteinova ul.
•  Strážky – za bývalou hasičskou 
    zbrojnicou

• Strážky – pri trafostanici na 
    Popradskej ul.
•  Strážky – Ulica Nad kaštieľom
  Dôsledne žiadame obyva-
teľov, aby tzv. zelený odpad 
(konáre, kríky…) neukladali 
do veľkoobjemových kon-
tajnerov, ale aby ho uložili 
vedľa nich. Umožní sa tak ďal-
šie zhodnotenie tohto odpadu. 
Do objemových kontajnerov 
nepatrí bežný domový odpad a 
tieto kontajnery nie sú určené 
pre podnikateľov na zbavenie sa 
odpadu zo svojej podnikateľskej 
činnosti!

Odovzdaných je ďalších 119 nádob na zber bioodpadu
  V priebehu mesiaca február 
2019 bolo v meste Spišská Belá 
obyvateľom rodinných domov 
odovzdaných ďalších 119 ks 
nádob na zber bioodpadu vo 
veľkosti 240 l. Prebratie nádo-
by sa realizuje oproti podpisu 
žiadateľa. Od roku 2017 bolo 
záujemcom o zberné nádoby na 
bioodpad v našom meste odo-
vzdaných spolu už 593 ks týchto 
nádob (vo veľkosti 120 l alebo 
240 l). Plastové nádoby hnedej 
farby na zber biologicky rozloži-
teľného odpadu sú kupované z 
vlastných zdrojov mesta.
  Nádoby na bioodpad sú určené 
na odpad z domových záhrad 
(najmä pokosená tráva, kvety, 
štiepka, piliny, lístie, odpad z 
ovocia a zeleniny či burina). Do 
týchto nádob nepatrí živočíšny 

odpad (najmä z hygienických 
dôvodov). Vyprázdňovanie ná-

dob na zber bioodpadu je za-
bezpečované sezónne (v tzv. 
vegetačnom období) zberovou

spoločnosťou mesta – Mest-
ským podnikom Spišská Belá, 

s. r. o., v zmysle zverejneného 
harmonogramu.
   Mesto Spišská Belá má u

dodávateľa objednaných ešte 
ďalších 61 ks plastových nádob 
hnedej farby na zber bioodpa-
du. Ich dodanie sa očakáva už 
v blízkej dobe a následne dô-
jde opätovne k distribúcii podľa 
adries nahlásených záujemcov.
    Obyvatelia, ktorí majú záujem 
o takúto zbernú nádobu, (aby 
nemuseli bioodpad uskladňovať 
v plastových vreciach) a dopo-
siaľ sa neprihlásili na jej odber, 
majú naďalej možnosť kontak-
tovať mestský úrad – Bc. Danie-
lu Hudačekovú, tel.: 052/46 80 
508, osobne č. dverí 2 na príze-
mí mestského úradu alebo mai-
lom: hudacekova@spisskabela.
sk. U tejto zamestnankyne mes-
ta je vedený zoznam záujemcov 
aj tých, ktorým už bola nádoba 
poskytnutá.

Hudobné dedičstvo židovského príbehu Spiša ožíva vďaka MOJŠE BAND-u
  Jeruzalem, Krakov, Viedeň, 
Bratislava, Amstredam, Berlín..., 
to je len krátky výpočet metro-
pol, v ktorých si svoje publikum 
našiel MOJŠE BAND. V súčas-
nosti je táto  kapela jednoznač-
ne etablovaná na európskej 
hudobnej scéne vďaka inova-

tívnemu pohľadu na židovské 
dedičstvo z regiónov bývalého
Uhorska.  Autentické zoskupe-
nie trojice hudobníkov - Michal 
Paľko, František Kubiš a Jakub 
Stračina, ponúkajúce židovskú 
hudobnú tradíciu zo Slovenska, 
sa v sobotu 16. marca predsta-

vilo aj divákom v Spišskej Belej.  
Vystúpenie tu a teraz nebolo ná-
hodné.
    Práve teritóriu Spiša a mapo-
vaniu židovského hudobného de-
dičstva tohto regiónu sa venujú v 
ostatnom čase, čoho výsledkom 
je aj album ZIPSERIM (Spišiaci) – 

OBERZIPS (Horný Spiš) zo série 
Musica Iudaica Monarchie I. (Ži-
dovská hudba monarchie I.), ktorý 
vyšiel vďaka podpore Fondu na 
podporu umenia.
   V priateľskom prevedení hau-
skonzertu sa poslucháči zapo-
čúvali do autentických melódií a 
textov, ktoré jednoznačne definujú 
teritórium vzniku v huncovskom 
rabináte. Popri jidiš textoch mnohé 
skladby obsahujú aj prvky jazykov 
ďalších národov žijúcich v 17.-19. 
storočí na tomto multietnickom 
území vedľa seba – nemčiny, 
goralčiny či spišského dialektu. 
Svedčia o tom aj názvy niektorých 
skladieb Kazak, Wygoda tanz, 
Matka. Muter či W jom tew!
 Poslucháči spišskobelianskeho 
koncertu sa mohli utvrdiť v tom, 
že muzikantské majstrovstvo
MOJŠE BAND-u  robí dobré 
meno nášmu mestu, regiónu aj 
tým, že siaha ku koreňom a pra-
meňom nášho kultúrneho i spo-
ločenského dedičstva.
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Akcelerujeme
mladých
  V priebehu marca prebehli pod 
záštitou občianskeho združe-
nia Expression dva zaujímavé 
workshopy na  tému timema-
nažmentu a podnikania, ktoré 
boli otvorené širokej verejnosti. 
Workshopy boli súčasťou väč-
šieho rozvojového programu 

- Teen akcelerátor, do ktorého 
sa mali možnosť zapojiť mladí 
nášho mesta a spoločne naštar-
tovať svoje nápady.
  Rozvojový program bol otvorení 
na jeseň minulého roka a doko-
py sa doňho zapojilo 20 mladých 
ľudí, ktorí prešli vzdelávaním na 
témy projektového manažmen-
tu, rozvojom charakteru, dobro-
voľníctva, timemanažmentu a 
podnikania. Taktiež prešli prak-
tickou časťou projektovej logiky 
a boli sprevádzaní od hľadania 
problému, plánovania, až po re-
alizáciu a hodnotenie vlastných 
projektov.
   Cieľom rozvojového programu
bolo inšpirovať a aktivizovať 
mladých ľudí nášho mesta a 
okolia, ukázať im, že už aj v mla-
dom veku je možné pracovať na 
vlastných nápadoch a pretvá-
rať ich na skutočnosť. Program 
v nich má zrodiť myšlienku, že 
práve oni sa môžu stať hrdi-
nami súčasnosti a prinášať 
zmenu.
  Teen akcelerátor však nekončí 
pri pilotnom ročníku, plánuje sa 
nový, do ktorého sa budú môcť 
zapojiť ďalší, a tak naštartovať 
seba a svoje nápady. Projekt 
bol podporený Nadáciou pre 
deti Slovenska z fondu Hodina 
deťom.

Tím Expression, o.z.


