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    Prechodným domovom na 3 dni sa pre našich žiakov zo ZŠ J. M. 
Petzvala stali rodiny v nemeckom partnerskom meste Brück. Práve 
tam si od 10-teho do 13-teho marca 2019 na vlastnej koži otestovali 
multikultúrne prostredie, svoje jazykové schopnosti a získali nenahra-
diteľné zážitky.

     Nielen priaznivci výtvarného kumštu L. Mednyánszkeho a hudobné-
ho majstrovstva učiteľov a bývalých absolventov ZUŠ L. Mednyánsz-
keho, ale aj zberatelia si prišli na svoje 17. apríla v Kaštieli v Strážkach. 
Na pamiatku 100-tého výročia úmrtia umelca bola k dispozícii aj príle-
žitostná pečiatka s podobizňou umelca. 

   Zub času sa podpísal pod kamenno-betónovú reguláciu Belian-
skeho potoka.  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. – Správa po-
vodia Dunajca a Popradu, ako správca toku, začína s opravou opev-
nenia vodného toku v intraviláne mesta v dĺžke 210 m. 

   Spišskobelianski dobrovoľní hasiči zasahovali koncom marca pri 
požiaroch lesa a suchej trávy – v katastrálnom území Tvarožná a Ža-
kovce - a pri požiari maringotky a suchej trávy na ploche 750 m² v 
Spišskej Belej. Vďaka za rýchly a účinný zásah!

    Marek Podolinský z OZ PretekaRYS 31. marca obsadil 1. miesto na 
6,6-kilometrovej trati Sparťan ŠPRINT v kategórii mužov age group v 
maďarskom meste Nagykanizsa. Vybojoval si tak účasť na Majstrov-
stvách Európy v Spartan race v Dolomitoch Alleghe-Civetta (IT) 29. 
júna 2019. Srdečne blahoželáme!

    Po nedeli 14. apríla 2019 je všetko jasné - Spišská Belá sa po piaty-
-krát právom pýši titulom majstra Slovenska v hokejbalovej extralige v 
kategórii U16! Ďakujeme hráčom i trénerovi Mgr. Miroslavovi Burdíč-
kovi za špičkové výkony.
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   Mesto Spišská Belá zabezpečilo dňa 16. apríla 2019 odborne re-
alizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Mierová. Regulácia 
hlodavcov s vysokou reprodukčnou schopnosťou sa realizuje najmä 
za účelom ochrany ľudského zdravia. Pokládka návnad sa urobí aj na 
prelome mesiacov apríl a máj.

    Najlepšie mažoretky - roztlieskavačky do 9 rokov v Prešovskom kraji 
máme v Spišskej Belej! Potvrdili to víťazstvom v krajskom kole súťa-
že Deň tanca 4. apríla 2019 a postupom do celoslovenského kola, 
ktoré sa uskutoční v Žiari nad Hronom. Blahoželáme a prajeme ďalšie 
úspechy. 

     Alarmujúce štatistiky o nedostatku pohybu už aj u detí viedli k inicio-
vaniu metodického dňa pre učiteľove telesnej a športovej výchovy. Te-
locvikári zo ZŠ z mesta i okolia získali 9. apríla 2019 v novej telocvični 
v Toporci tipy na  netradičné pohybové aktivity a inovatívne metódy v 
telesnej a športovej výchove.

    Na 6. strane si prečítate bilanciu hospodárenia v Lesoch Mesta 
Spišská Belá, s.r.o., v roku 2018. Na fotografií Zlomená 130-ročná 
jedľa v lokalite Fľak, kočiš Daniel Vida z Lendaku.
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej zo dňa 28.3.2019
    Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej sa na svojom zasad-
nutí 28.3.2019 venovalo najmä 
nasledovným témam: 

Hospodárenie a ročná účtov-
ná závierka Lesov mesta Spiš-
ská Belá s. r. o., Továrenská 
30, Spišská Belá za rok 2018

  MsZ prerokovalo správu o 
hospodárení a ročnú účtovnú 
závierku  Lesov mesta  Spišská 
Belá s.r.o., Továrenská 30, Spiš-
ská Belá za rok 2018.
MsZ  odporúča Valnému zhro-
maždeniu Lesov mesta  Spišská 
Belá s.r.o.:
1. schváliť ročnú účtovnú závier-
ku Lesov mesta  Spišská Belá 
s.r.o. za rok 2018,
2. schváliť výročnú správu Lesov 
mesta  Spišská Belá s.r.o. za rok 
2018,
3. schváliť hospodárenie  Lesov 
mesta  Spišská Belá s.r.o. za rok 
2018 a vysporiadanie dosiahnu-
tého hospodárskeho výsledku 
(zisku vo výške 4.080,- eur po 
zdanení) podľa návrhu podniku, 
MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu konateľa Lesov mesta 
Spišská Belá s.r.o. o hospodár-
skom pláne na rok 2019.

Schválenie VZN mesta Spiš-
ská Belá v oblasti sociálnych 
služieb mesta

   VZN mesta Spišská Belá č. 
2/2019 o poskytovaní jednora-
zovej dávky, 
VZN mesta Spišská Belá č. 
3/2019  o poskytovaní príspevku 
na podporu a úpravu rodinných 
pomerov dieťaťa,
VZN mesta Spišská Belá č. 
4/2019 o poskytovaní sociálnych 
služieb na území mesta Spišská 
Belá a o úhradách za tieto so-
ciálne služby.

Okružná križovatka a obsluž-
ná komunikácia k areálu MU-
BEA

  MsZ schválilo zámer na 
budúci odpredaj pozemkov v 
k.ú. Strážky pre účely umiestne-
nia stavby prístupovej (cestnej) 
komunikácie a okružnej križovat-
ky na ceste č. 1/66 pre účely prie-
myselného areálu MUBEA Auto-
motive Slovakia s.r.o. Kežmarok 
v k. ú. Strážky za dohodnutú 
kúpnu cenu 3 eurá/m², presná 
výmera pozemkov bude určená 
podľa geometrického plánu po-

realizačného zamerania stavby, 
ktoré dá vyhotoviť mesto Kež-
marok na svoje náklady, 
    MsZ tiež schválilo bezodplat-
né zriadenie vecného bremena  
na  pozemky v prospech mes-
ta Spišská Belá, spočívajúce v  
práve prejazdu, prechodu cez 
budúcu obslužnú komunikáciu k 
areálu MUBEA.
   MsZ schválilo zámer mesta 
Spišská Belá na budúce od-
kúpenie pozemkov pre účely 
výstavby cyklochodníka a chod-
níka pre peších v k.ú. Strážky od 
spoločnosti AGROSTAV Poprad,
  MsZ schválilo zámer na  
budúcu zámenu pozemkov 
pre účely výstavby cyklochod-
níka a chodníka pre peších v 
k. ú. Strážky medzi mestom 
Spišská Belá a Zuzanou Havira 
Bóryovou,  bytom Suchá hora 
1736/29, Kežmarok.

Zriadenie vecného bremena

   MsZ schválilo zriadenie vec-
ného bremena  na zriadenie pre-
vádzky a údržby chodníka k IBV 
Okružná  v k. ú. Spišská Belá v 
prospech mesta Spišská Belá 
od spoločnosti TESCO STORES 
SR a. s. Bratislava. Vecné breme-
no spočíva v povinnosti vlastníka  
vyššie  uvedených pozemkov 
strpieť na týchto pozemkoch ulo-
ženie chodníka, jeho prevádz-
ku a údržbu a strpieť vjazd, pre-
chod a prejazd zamestnancov a 
vozidiel oprávneného z vecného 
bremena. Vecné bremeno sa 
zriaďuje za odplatu za jednora-
zovú náhradu vo výške 2210, 00 
eur bez  DPH .
  MsZ schválilo bezodplatné 
zriadenie vecného bremena na 
dobu neurčitú v prospech PVS 
a. s., Hraničná 17, Poprad pre 
realizáciu stavby Spišská Belá 
vodovod – rozdelenie tlakových 
pásiem RŠ1Sintra - na umiest-
nenie novostavby redukčnej 
šachty na vodovode OC DN 200 
a potrebné pripojenie pri objekte 
Sintry v Spišskej Belej.

Zámer mesta na zámenu po-
zemkov

  MsZ schválilo zámer na zá-
menu pozemkov z dôvodu rea-
lizácie IBV Strážky lokalita Nad 
kaštieľom 2. a 3. etapa a občian-
skej vybavenosti v k. ú. Strážky 
medzi mestom Spišská Belá a 
Helenou Matfiakovou, bytom
Tulská 5491/24, Martin. Uvede-

ná zámena pozemkov bude bez-
odplatná.
   MsZ schválilo zámer na zá-
menu pozemkov v k. ú. Spišská 
Belá, medzi mestom Spišská 
Belá a   Matúšom Slodičákom, 
bytom Osloboditeľov 583/26, 
Spišská Belá v rámci komuniká-
cie na Ulici osloboditeľov v Spiš-
skej Belej.

Predĺženie doby nájmu po-
zemku pod vodojemom

   MsZ schválilo predĺženie 
doby nájmu o ďalších 5 rokov v 
prospech nájomcu Podtatranská 
vodárenská spoločnosť, Hranič-
ná 662/17, Poprad za dohodnu-
té nájomné vo výške 1 €.

Zmena predmetu nájmu poľ-
nohospodárskych pozemkov

  MsZ schválilo zmenu predme-
tu nájmu poľnohospodárskych 
pozemkov prenajatých pre ná-
jomcu PD TATRY Spišská Belá 
v k. ú. Spišská Belá. Vypúšťa 
pozemky, ktoré boli predme-
tom zámeny a odpredaja medzi 
mestom Spišská Belá a vlast-
níkmi rodinných domov na 
Okružnej ulici, ďalej vypúšťa z 
predmetu nájmu pozemok parc. 
č. KN „E“ 1493/1, druh pozemku 
trvalý trávny porast o výmere 92 
m², nakoľko tento pozemok je vo 
vlastníctve fyzických osôb  zapí-
saných v LV 3042  a do nájomnej 
zmluvy zahrnutý omylom.
   MsZ schválilo zmenu predme-
tu nájmu poľnohospodárskych 
pozemkov prenajatých pre ná-
jomcu AGRO KMK, Školská 
ulica 9, Ľubica  v k. ú. Strážky.  
Vypúšťa z predmetu nájmu po-
zemok, ktorý slúži na športovo-
-rekreačné účely mesta a je na 
ňom postavené Denné centrum.

Výsledky hodnotenia projek-
tov participatívneho rozpočtu 
mesta Spišská Belá pre rok 
2019

  MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o vý-
sledkoch hodnotenia projektov 
participatívneho rozpočtu mesta 
Spišská Belá pre rok 2019.

Program hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja mesta Spiš-
ská Belá na roky 2016 - 2023

  MsZ vzalo na vedomie vyhod-
notenie akčného plánu za r. 2017

a za r. 2018 Programu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja mes-
ta Spišská Belá na roky 2016 a 
aktualizáciu akčného plánu 
Programu hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja mesta  Spišská 
Belá na roky 2016 - 2023.

Program odpadového hospo-
dárstva mesta Spišská Belá

  MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu o schválení Programu od-
padového hospodárstva mesta 
Spišská Belá.

Z činnosti hlavnej kontrolórky

   MsZ vzalo na vedomie infor-
mácie hlavnej kontrolórky mes-
ta o vykonaných kontrolách za 
uplynulé obdobie.

Predaj pozemkov mesta v Tat-
ranskej Kotline

1. MsZ schválilo predaj pozem-
ku v Tatranskej Kotline žiada-
teľovi Petrovi  Jašňákovi, Škol-
ská 825/34, Lendak,  z dôvodu 
majetkovoprávneho vysporiada-
nia pozemku – prístupu  k ob-
jektu vo vlastníctve žiadateľa za 
kúpnu cenu 30 eur/m².
2. MsZ schválilo predaj pozem-
kov v Tatranskej Kotline  Mirosla-
vovi Havrilovi, Lesnícka 12, Pre-
šov a Miroslave Patakyovej, rod. 
Patakyová, Ždiar 671, z dôvodu 
majetkovoprávneho vysporia-
dania pozemku – prístupu k ob-
jektu vo vlastníctve žiadateľa za 
kúpnu cenu 30 eur/m².

Elektronická aukcia

  MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o účasti 
mesta Spišská Belá v elektronic-
kej aukcii, ktorá je vyhlásená na 
11.4.2019.

Úprava výmerov v zmluvách o 
prenájme bytov na Zimnej uli-
ci č. 46 v Spišskej Belej

  MsZ vzalo na vedomie zosúla-
denie výmery od 1.4.2019 v 
Zmluvách o prenájme bytu v by-
tovom dome Zimná 46 s výmera-
mi uvedenými v kúpnej zmluve.

Rokovací poriadok komisií pri  
MsZ Spišská Belá 

  MsZ odročilo schválenie zme-
ny č. 1 Rokovacieho poriadku 
komisií pri MsZ Spišská Belá.

Viac aktuálnych informácií a článkov nájdete na webe  www.spisskabela.sk
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Podanými projektmi chce radnica podporiť šport, knižnicu aj priestory Face Clubu
   Mesto Spišská Belá sa aj v 
roku 2019 uchádza o poskyt-
nutie finančných prostriedkov 
z Fondu na podporu umenia. 
Podali sme projekt s celkovým 
rozpočtom 3000 € a spolufi-
nancovaním 150 €. V prípade 
úspechu opätovne rozšírime po-
nuku knižných titulov v mestskej 
knižnici o jazykové a výkladové 
slovníky, encyklopédie, populár-
nu, odbornú a náučnú literatúru, 
detskú literatúru,  slovenskú 
pôvodnú tvorbu a knihy vydané 
s podporou Fondu na podporu 
umenia. Predpokladaný termín 
vydania rozhodnutia o schválení 
žiadosti je koncom mája 2019.
  Podpora rozvoja športu v 
Spišskej Belej
   Mesto Spišská Belá sa zapojilo 
do výzvy Úradu vlády SR v pro-
grame Podpora rozvoja športu 
na rok 2019 vyhlásenej v polo-
vici januára. Naše mesto žiada

financie na tieto aktivity:
1. Výstavba multifunkčného 
ihriska v Strážkach s rozmermi 
33x18 m s umelým trávnikom, 
mantinelmi a osvetlením. 
2.  Vybudovanie detského ihriska 

pri elokovanom pracovisku Ma-
terskej školy na Letnej ulici č. 5.
3. Modernizácia športového 
areálu pri Základnej škole J. M. 
Petzvala - atletickej bežeckej 
dráhy.

4. Zakúpenie športového vyba-
venia pre základné školy v meste.
  Celková suma požadovanej 
dotácie je vo výške 74 500,00 
EUR. Celkové náklady žiadosti 
na všetky projekty sú vo výške 

134 304,00 EUR. Predpoklada-
ný termín vydania rozhodnutia 
o schválení žiadosti je koncom 
júna 2019.
    Dotácia z rozpočtu PSK pre 
rok 2019

   O dotáciu sa uchádzame aj z 
výzvy Prešovského samospráv-
neho kraja. Mesto Spišská Belá 
požiadalo o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu PSK pre rok 2019 s 
projektom: Dobudovanie elektro-
inštalácie podkrovných priesto-
rov nízkoprahového centra Face 
club Spišská Belá. Hlavným 
zámerom mesta je prostredníc-
tvom stavebnej úpravy podkrov-
ných priestorov nízkoprahového 
centra Face club Spišská Belá 
vytvoriť zázemie na realizáciu 
preventívnych aktivít a eliminá-
ciu dopadov sociálno-patologic-
kých javov ohrozujúcich mládež 
miestnej komunity, predovšet-
kým v oblasti závislostí, vysokej 
nezamestnanosti a prejavov 
extrémizmu. Žiadame o dotácie 
vo výške 4000,00 EUR. Pred-
pokladaný termín vyhodnotenia 
žiadostí je jún 2019.

Vydarený výmenný pobyt žiakov v Brücku
   V dňoch 10.-13. apríla 2019 
sa prechodným domovom pre 
našich deviatakov stali na 3 noci 
nemecké domácnosti s novými 
kamarátmi. Lara Laufová s Rad-
kou Pavelčákovou sa ubytovali 
u (Ernes)Tine Leschbor. Marie-
-Christine Rahn prijala Patríciu 
Monkovú a Jakuba Vargu. Di-
ana Beskydová a Slavomír Zu-
bal sa zoznámili s rodičmi Leona 
Zeidlera. Farhad Shariffi ukázal 
zvyky afgánskej rodiny Adriáno-
vi Miklasovi. Sofia Scholtzová a 
Martina Staviarska sa zoznámili 
s Kurdkou Slavou Habch a Sa-
muela Šimkuláka prijal Jannek 
Pennewiß. Jakub Reľovský 
spoznal vďaka Jozsefovi Balo-
ghovi pohostinnosť rumunských 

Maďarov. V sprievode p. Ro-
landa Hoffmanna, potomka 
nemeckej rodiny vysídlenej zo 
Slovenska v roku 1946, sme 
sa prešli po cyklochodníku R1,

ktorý je súčasťou 3600 km 
dlhej trasy z francúzskeho Ca-
lais do St. Petersburgu v Rus-
ku. Navštívili sme prírodný park 
Hoher Fläming, v ktorom sa

vďaka ochranárom darí ohroze-
nému druhu dropa veľkého.
   Prezreli sme si historické lie-
čebne na ochorenia pľúc Bee-
litz-Heilstätten, ponad ktoré 
vo výške 320 m vedie chodník 
v korunách stromov. Navštívili 
sme záhrady zámku Sanssouci 
v Postupime, kde nás zaujali tzv. 
„šepkajúce lavičky“ s výnimoč-
ným akustickým javom.
  Vďaka krátkemu, ale na zá-
žitky veľmi bohatému pobytu 
žiaci skutočne zažili multikultúr-
nu spoločnosť, pochopili nevy-
hnutnosť učiť sa cudzie jazyky 
a uvedomili si nenahraditeľnosť 
vlastnej skúsenosti.

Mgr. S. Dudášová, Mgr. Z. 
Tyborová, ZŠ J.M. Petzvala

Voľby do Európskeho parlamentu 2019
  Voľby do Európskeho parla-
mentu na území Slovenskej re-
publiky 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 kona-
nia volieb dovŕši 18 rokov veku 
a občan iného členského štátu 
Európskej únie (ďalej EÚ), ktorý 
má na území SR trvalý pobyt a 
najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku.
   Právo voliť do Európskeho 
parlamentu na území SR má aj 

občan SR, ktorý nemá na území 
SR trvalý pobyt, a ani na území
iného členského štátu EÚ, naj-
neskôr v deň konania volieb do-
vŕši 18 rokov veku a v deň kona-
nia volieb sa zdržiava na území 
SR.
     Voliť do Európskeho parla-
mentu v tých istých voľbách 
možno len v jednom členskom 
štáte EÚ.
    Občana iného členského štátu 
EÚ, ktorý má na území SR trva-
lý 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 voli-
čov zaniká.
    Volič, ktorý požiada pre voľ-
by do Európskeho parlamentu 
o zápis do zoznamu voličov v 
inom členskom štáte EÚ a záro-
veň požiada o zápis do zoznamu 
voličov v SR sa dopustí priestup-
ku, za ktorý mu bude uložená 
pokuta 100 eur.
   Volič, ktorý nebude môcť voliť 
v mieste svojho trvalého pobytu 

vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný, 
môže osobne požiadať obec 
podľa svojho trvalého poby-
tu, najneskôr posledný pracov-
ný deň pred konaním volieb (t.j. 
najneskôr  24. 5. 2019) v úrad-
ných hodinách obce, o vydanie 
hlasovacieho preukazu.
  Hlasovací preukaz oprávňuje 
na zápis do zoznamu voličov v 
ktoromkoľvek volebnom okrsku.
  Pri samotnej voľbe prevzatie 
hlasovacích lístkov a obálky 
potvrdí volič v zozname voli-
čov vlastnoručným podpi-
som.
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Z participatívneho rozpočtu mesta bude podporených 9 projektov
   Mesto Spišská Belá prišlo aj v 
roku 2019 s možnosťou partici-
pácie svojich občanov na rozho-
dovaní o verejnom živote. Už po 
tretí krát mesto podporí malé ko-
munitné projekty, ktoré boli pred-
ložené v termíne do 15.3.2019 
v zmysle výzvy schválenej 
Mestským zastupiteľstvom dňa 
31.1.2019. Koncom marca za-
sadala hodnotiaca skupina par-
ticipatívnej komunity a viedla ju 
Mgr. Katarína Hradická, ktorá je 
kontaktnou osobou participatív-
neho rozpočtu mesta.
  Hodnotiaca skupina sa po 
odprezentovaní jednotlivých 
projektov dohodla na nasledov-
nom prerozdelení schválených 
finančných prostriedkov z par-
ticipatívneho rozpočtu mesta 
Spišská Belá na rok 2019.
   Projekt Konferencia Mladí 
mladým – zástupkyňa Expre-
ssion o.z., Helena Zadžorová, 
predstavila 4.ročník konferencie, 
ktorej cieľom je prostredníctvom 
prezentácie životného príbehu 
7 inšpiratívnych ľudí vzbudiť v 
mladých ľuďoch nášho mesta 
angažovanosť a ukázať im mož-
nosti, ktoré majú a tiež spôsoby, 
ako dosiahnuť vytúžené ciele. 
Cieľom je ,,zobudiť” mladých z 
pasivity, nezáujmu a uzatvore-
ného myslenia. Konferencia sa 
uskutoční 8. júna 2019 v pries-
toroch kinosály mesta. Program 
konferencie je obohatený o rôz-
ne súťaže, vystúpenia, offstage 
aktivity.
   Projekt Denný letný futba-
lový kemp – tréner malých fut-
balistov kategórie U9, U10 Ján 
Pokrivčák, predstavil myšlienku 
organizovania 2. ročníka denné-
ho letného tábora. Ide o dvojtur-
nusový kemp v počte detí 12+12 
v období letných prázdnin 15.-
19. júla 2019 a 22.-26. júla 2019. 

Pre deti bude počas kempu za-
bezpečený celodenný program 
od 9.00-16.00 hod. Zámerom 
kempu je, aby deti na sebe stále 
pracovali, zmysluplne sa im vy-
plnil voľný čas, aby sa zlepšovali 
v technike a reprezentovali naše 
mesto vo futbale.
   Projekt Súťaž malá odstreľo-
vačka – tréner Streleckého klu-
bu Strážky, Marcel Tobis, priblížil 
tradíciu streleckého klubu v his-
tórii Spišskej Belej, jeho fungo-
vanie a činnosť. Súťaž je určená 
pre každého občana mesta – do-
spelých a deti od 12 rokov (v do-
provode dospelej osoby) aj bez 
zbrojného preukazu a tiež pre 
členov klubu. Cieľom je prilákať 
k športovej streľbe čo najviac 
ľudí a postupne odstrániť pomy-
selné zábrany voči streľbe.
   Projekt Kaštieľne hry 2019 – 
zástupca o.z. Poeta Naturae, Lu-
káš Lisý, predstavil cieľ projektu 
– podporiť 21. ročník Kaštieľnych 
hier 2019, ktoré sa budú konať 
29.-30. júna 2019. Vďaka tomuto 
podujatiu sa rozširuje kultúrno-
-spoločenské povedomie náv-
števníkov akcie a prispieva sa aj 
k propagácii regiónu.
   Projekt SWAP – Beliansky 
bazár oblečenia a doplnkov 
– zástupkyňa o.z. Trochu inak, 
Viktória Sisková, predstavila 
myšlienku vzájomnej výmeny 
oblečenia, doplnkov a menších 
predmetov do domácnosti na 
princípe „príď-prines dobré veci-
-vymeň-odnes“. Oblečenie musí 
byť v dobrom stave. Množstvo je 
limitované na 20 ks. V rámci dňa 
budú organizované aj worksho-
py zamerané na upcykláciu 
(proces premeny nepotrebných 
materiálov a produktov na nové, 
ale s vyššou kvalitou a pridanou 
hodnotou) a osvetové aktivity. 
Akcia sa uskutoční 3. augusta

2019.
   Projekt Pumprock – zástup-
covia projektu z o.z. Kobalt – kul-
túrna oblasť alternatívy a o.z. pre 
rozvoj horskej cyklistiky, Matej 
Miko a Martin Siska, predstavili 
myšlienku založiť tradíciu orga-
nizovania športovo-hudobného 
podujatia s názvom Pumprock 
na vybudovanom pumptracku 
pri Belianskom rybníku. Cieľom 
je podnietiť záujem mladých ľudí 
o adrenalínovú aktivitu, akou 
je jazda na tejto dráhe. Dôleži-
tou ambíciou nultého ročníka 
je dostať sa v budúcom roku 
do kalendára Slovenského po-
hára v pumptracku. Na akcii sa 
predstavia špičky v jazde na 
pumptracku, ktoré budú inšpirá-
ciou a motiváciou pre domácich 
jazdcov zostať pri tomto športe 
a zlepšovať sa. Úspešným zor-
ganizovaním tohto podujatia 
dôjde k spropagovaniu jazdy na 
pumptracku a tiež k propagácii 
mesta Spišská Belá. Podujatie 
sa uskutoční 8. júna 2019.
    Projekt Renovácia umelej 
lezeckej steny – tréner lezec-
kého krúžku pri Centre voľného 
času, Michal Grivalský, predsta-
vil hlavný cieľ projektu – zvýše-
nie bezpečnosti a estetizácia 
umelej lezeckej steny, ktorá 
bola postavená v roku 2005 v 
telocvični ZŠ J.M. Petzvala. Táto 
stena sa aktívne využíva už 14 
rokov a jej súčasný stav si vy-
žaduje kompletnú demontáž 
umelých chytov, ich vyčistenie, 
odmastenie, odhrdzavenie po-
škodených plôch, ďalej nový 
náter celej drevenej konštrukcie 
steny a výmenu celty, ktorá slúži 
na uzamykanie steny.
    Projekt Jaskyniarsky týždeň 
Belianske Tatry 2019 – zástup-
ca Jaskyniarskej skupiny Spiš-
ská Belá, Ján Zibura, priblížil po-

dujatie – organizáciu 60. ročníka 
Jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa 
uskutoční 3.-7. júla 2019 v Ždiari 
– Bachledovej doline. Táto akcia 
prichádza do Belianskych Tatier 
po 14 rokoch. Každý deň bude 
pre účastníkov pripravený boha-
tý program: prehliadky toho naj-
zaujímavejšieho, čo náš región 
ponúka z hľadiska speleológie, 
krasológie a ochrany prírody. Ve-
čer budú prebiehať prednášky a 
diskusie popredných speleoló-
gov a odborníkov. Pridanou hod-
notou bude prezentácia činnosti 
skupiny, regiónu na celosloven-
skej úrovni.
    Projekt Jánske blato 2019 – 
zástupca o.z. Jánske blato, Peter 
Tetemonte, predstavil obľúbené 
adrenalínové a športové poduja-
tie v Strážkach. V tomto roku sa 
bude konať jeho 6.ročník, a to 
22. júna 2019 na bývalom futba-
lovom ihrisku. Počas celého dňa 
bude zabezpečený sprievodný 
program: hudobné vystúpenia, 
bubnová show, občerstvenie.
   Projekt Beliansky dráčik – 
predseda Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Spišskej Belej, 
Maroš Vaverčák, sa z účasti na 
prezentácii ospravedlnil.
Projekt Samuel Weber – his-
tória mesta Spišská Belá do 
roku 1892 – zástupca o.z. Be-
lianky sa na prezentácii nezú-
častnil.
     Na svojom zasadnutí dňa 28. 
apríla 2019 Mestské zastupi-
teľstvo v Spišskej Belej preroko-
valo závery hodnotiacej skupiny 
pre čerpanie participatívneho 
rozpočtu mesta a uznesením 
č. 71/2019 vzalo na vedomie 
financovanie 9 z 11 projektov. 
Celkovo bude medzi podpore-
né projekty prerozdelená suma 
5 070 eur.
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Nebezpečenstvo vypaľovania suchej trávy stále trvá!
   Napriek sústavnému zdôrazňo-
vaniu nebezpečnosti vypaľova-
nia suchej trávy v jarnom období 
každoročne narastá počet 
požiarov i následných škôd. 
Takýmto konaním dochádza k 
poškodzovaniu okolitého pro-
stredia a zdravia obyvateľov. Poč-
ty výjazdov hasičov k požiarom 
tráv majú však naďalej stúpajú-
cu tendenciu! Plošné vypaľova-
nie trávy a porastov ohrozujúce 
životné prostredie pritom za-
kazuje v slovenskej legislatíve 
viacero zákonov. Okrem záko-
na o odpadoch je to aj zákon 
o ochrane prírody a krajiny a v 
neposlednom rade tiež zákon o 
ochrane pred požiarmi.
    Okresné riaditeľstvo Hasičské-
ho a Záchranného zboru v Kež-
marku prostredníctvom mesta 
Spišská Belá preto vyzýva ob-
čanov, aby dbali na dodržiavanie 
predpisov o ochrane pred po-
žiarmi. Predovšetkým apeluje-
me na to, aby nedochádzalo k 
vypaľovaniu suchých poras-

tov. Taktiež je dôležité nezakla-
dať oheň na miestach, kde by 
sa mohol šíriť. Obzvlášť nebez-
pečné je to počas dlhotrvajúce-
ho suchého počasia. V prípade 
porušenia predpisov o ochrane 
pred požiarmi je pokuta pre ob-
čana do 331 € (vypaľovanie, za-
kladanie ohňa) a podnikateľa do 
výšky 16 596 €.
  Aj členovia Dobrovoľného ha-

sičského zboru v Spišskej Belej 
zasahovali koncom marca pri 
dvoch požiaroch lesa a suchej 
trávy. 30.3.2019 pomáhali pri  
hasení na ploche 20 000 m² v 
katastrálnom území Tvarožná 
a Žakovce. Pri tejto akcii spolu-
pracoval Hasičský a Záchranný 
zbor z Kežmarku a Popradu, 
ale tiež DHZ Ľubica a Tvarožná. 
Dňa 31.3.2019 naši dobrovoľní

hasiči likvidovali v spolupráci s 
HZZ Kežmarok požiar marin-
gotky a suchej trávy na ploche 
750 m² v Spišskej Belej. Vďaka 
za rýchly a účinný zásah patrí 
členom v zložení: Maroš Vaver-
čák, Lukáš Hlavenka, Andrej 
Kovačik, Štefan Želonka, Jo-
zef Lorenčík, Mário Britaňák, 
Matúš Dlubáč a Metod Ková-
čik.

Európsky dohovor o krajine sa dotýka aj nás
  Estetický krajinný obraz či 
charakteristický vzhľad krajiny 
je potrebný pre všetkých. Pro-
stredníctvom pohľadu na krajinu 
sa dokážeme napr. orientovať a 
jej zmenu vnímame najčastejšie 
prostredníctvom prirodzeného 
striedania sa ročných období. 
Ochrana charakteristického 
vzhľadu krajiny spočíva v zacho-
vaní charakteristických znakov, 
ktoré ju reprezentujú. Ich záni-
kom sa mení celý jej vzhľad.
  Členské štáty Európskej únie si 
uvedomujú dôležitosť rozmani-
tosti jednotlivých krajín. Dohovo-
rom o krajine ustanovili dôležitý 
nástroj zameraný na starostli-

vosť o krajinu. Prijatý bol vo Flo-
rencii v roku 2000 a Slovensko 
ho ratifikovalo už v roku 2005. V 
konkurencii ostatných krajín je 
prístup Slovenska ku krajine vý-
nimočný. Na ocenenie hodnot-
nej a kvalitnej krajiny Slovensko 
organizuje napr. súťaž Cena Slo-
venskej republiky za krajinu. V 
roku 2017 bolo na toto prestížne 
ocenenie nominované aj mesto 
Spišská Belá s projektom Ob-
nova rašelinísk v katastri mesta 
Spišská Belá. Slovensko oce-
ňuje aj vidiecku krajinu v súťaži 
Dedina roka a mestskú krajinu 
v súťaži Enviromesto. Každo-
ročne, už 22 rokov, Slovenská

agentúra životného prostredia 
v spolupráci s Ministerstvom 
životného prostredia pripravuje 
odbornú konferenciu Krajina-
-Človek-Kultúra. V minulom roku 
bola konferencia sprievodným 
podujatím medzinárodného fil-
mového festivalu Ekotopfilm – 
Envirofilm – tradičného festivalu 
filmov o trvalo udržateľnom roz-
voji.
   Dňa 19. marca 2019 sa v pries-
toroch Slovenskej lesníckej a 
drevárskej knižnice vo Zvolene 
konal Informačný deň k Európ-
skemu dohovoru o krajine 2019. 
Pozvánku na toto podujatie ob-
držalo aj mesto Spišská Belá. 

Na zaujímavých a podnetných 
odborných prednáškach sa za 
naše mesto zúčastnila Paula 
Grivalská z oddelenia životné-
ho prostredia mesta a František 
Pisarčík – konateľ spoločnosti 
Lesy mesta Spišská Belá, s. r. 
o. K výstupom patrí napr. odkaz 
pre samosprávy, že pre dobro 
krajiny a pohodu ľudí, ktorí 
v nej žijú, je potrebný vyvá-
žený rozvoj infraštruktúry zo-
hľadňujúci ochranu prírody a 
udržateľné riešenia. Nástro-
jom pre plánovanie v krajine pre 
mestá a obce je územnopláno-
vacia dokumentácia.

Hospodárenie Lesov Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2018
  V mestských lesoch bola v 
uplynulom roku hlavnou úlohou 
obnova kalamitou zničených 
lesných porastov – zalesňova-
ním, spracovanie vetrovej kala-
mity (december 2017 až január 
2018 a november 2018) a pod-
kôrnikovej kalamity spôsobenej 
počasím v letnom období, a na 
základe udelenia výnimky v po-
rastoch s 5. SOP. Ďalej sa robili 
prebierky do 50 rokov a rubná 
úmyselná ťažba, účelovým vý-
berom sa z dôvodu spracovania 
kalamity vykonávala len v mini-
málnom rozsahu (približne 150 
m³).
Plánovaná ťažba na rok 2018 
bola vo výške 12 000 m³ . 
Plánovaná priemerná realizačná

cena :  46,75 € za m³.
Skutočná ťažba v roku 2018 
bola vo výške 13 920  m³, 
Skutočná priemerná realizačná 
cena :  47,80 € za m³, t. j.  pre-
kročenie plánovaných objemov 
v  m³, v  objeme finančných pro-
striedkov predstavuje v porovna-
ní na :
Plán : tržby za vlastné výrobky a 
tovar :  450 000   €
Skutočnosť : tržby za vlastné vý-
robky a tovar :  664 302  €.                  
   V roku 2018 sa v mestských 
lesoch najviac podieľalo na čer-
paní finančných prostriedkov 
v externých (dodávateľských) 
prácach vo výške 443 991 € 
a služieb Mestského podniku 
Spišská Belá, s. r. o., a to vo

výške 63 283 €. Najvyšší objem 
vynaložených finančných prost-
riedkov v Lesoch Mesta Spišská 
Belá, s.r.o., bol na pestovnú 
činnosť a spracovanie kala-
mity – komplexná výroba dreva. 
Umelou obnovou lesa bolo za-
lesnených 43,63 ha s priemer-
ným  nákladom na 1 ha  1582,63  
€.  V rámci prípravy priestoru 
pre umelú obnovu lesa boli 
vyčistené plochy na zalesňova-
nie  na 84,23  ha s priemerným 
nákladom na 1 ha 638,61  €.
   Pri ochrane mladých les-
ných porastov proti burine 
sa ošetrilo 166,51 ha s priemer-
ným nákladom na 1 ha  160,53 
€. Mladé lesné porasty sa 
proti zveri chránili na výmere

304,68  ha s  priemerným nákla-
dom na 1 ha 63,08  €. Oplôtky 
proti zveri na  mladých lesných 
porastoch sa urobili na území  
2,03 km s priemerným nákla-
dom na 100 bm 220,20 €.
   Ďalšími nákladmi boli pre-
čistky na ploche 192,34  ha  s 
priemernými nákladmi na 1 
ha  201,83  €. Na ochranu lesa 
bolo vynaložených 10 417,15 €, 
hlavne na ochranu proti podkôr-
nemu hmyzu. Na ostatné pes-
tovné práce bolo vynaložených 
1175,42 €, hlavne na údržbu 
priekop a vyznačovanie ťažby. 
Na lesné škôlky sa použilo 8 
299,15 €, hlavne na výrobu a 
starostlivosť o sadenice.
Ing. F. Pisarčík
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Časť regulácie Belianskeho potoka budú vodohospodári opravovať
   Beliansky potok má v cen-
trálnej časti mesta vybudovanú 
úpravu v podobe opevnenia 
svahov koryta kameňmi s betó-
nom. V priebehu času je toto 
opevnenie postupne poško-
dzované a na niektorých mies-
tach aj deštruované. Slovenský 
vodohospodársky podnik, š. p. 
– Správa povodia Dunajca a Po-
pradu, ako správca toku, sa uve-
denú úpravu Belianskeho poto-
ka snaží pravidelne udržiavať. V 
tomto kalendárnom roku bude 
prostredníctvom zhotoviteľa re-
alizovať opravu opevnenia vod-
ného toku v intraviláne mesta v 
riečnom kilometri 1,582 – 1,792. 
Ide o časť Belianskeho potoka 
od premostenia pri elokovanom 
pracovisku Základnej školy M. R. 

Štefánika na Štefánikovej ulici č. 
39 (budova jedálne) vyššie sme-

rom proti prúdu vodného toku v 
dĺžke 210 m.

    Mesto Spišská Belá vydalo po-
čas stretnutia účastníkov výrob-
ného výboru pre akciu Spišská 
Belá, ZP, Beliansky potok, r.km 
1,582 – 1,792, oprava opevne-
nia súhlas so vstupom na po-
brežné pozemky vo vlastníctve 
mesta. Na rokovaní sa zúčast-
nili zástupcovia Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, 
š. p., Štátnej ochrany prírody SR 
– Správy PIENAP a mesta Spiš-
ská Belá. Práce sa začnú reali-
zovať po oboch brehoch potoka 
v období po Veľkej noci. Úpravu 
a opravu opevnenia je potrebné 
vykonať z dôvodu ochrany kory-
ta a územia v súbehu s Belian-
skym potokom pred prípadnými 
povodňovými prietokmi. Týmto 
žiadame obyvateľov o trpezli-
vosť a pochopenie.

Svetový deň vody
   Aj voda má svoj deň - je ním 
22. marec.  Cieľom Svetového 
dňa vody je pripomenúť tým 
šťastnejším, že existujú krajiny, 
kde pitná voda nie je samozrej-
mosť, oboznámiť všetkých bez 
rozdielu, aká vzácna voda je a 
zdôrazniť jej význam nielen pre 
človeka, ale aj ekosystémy a cel-
kovú vyspelosť krajiny.
   V tomto duchu sa niesol 21. 
marec na našej škole, kedy  
sme si pripomínali Svetový deň 
vody. Preto sme prišli oblečení 
v modrej farbe. Prostredníctvom 
zaujímavých pokusov, výtvar-
ných  a zmyslových aktivít sme 
poodhalili  rôzne „tajomstvá a 
záhady vody“. Žiaci piateho roč-
níka oslávili Svetový deň vody 
na hodine anglického jazyka 
prostredníctvom tvorby plagátu 
s názvom Kvapky vody. Posol-
stvo celej aktivity spočívalo v 
tom, aby si žiaci uvedomili, aké 

dôležité je šetriť vodu. Heslo 
plagátu znelo „Každá kvapka sa 
počíta.“

    Žiaci šiesteho a siedmeho roč-
níka si pozreli krátku rozprávku o 
tom, v ktorých krajinách je nedo-

statok vody. Nasledovala krátka 
diskusia. V nej sa žiaci rozprá-
vali o dôležitosti vody a rôznych 

spôsoboch jej šetrenia. Na záver 
ich čakal kvíz, v ktorom tipovali 
a rátali, koľko vody je potrebnej

pri výrobe rôznych potravín a ná-
pojov. Žiaci 7.C sa  pri príležitosti 
Svetového dňa vody zúčastnili 
na exkurzii v čistiarni odpado-
vých vôd v Spišskej Belej. Zau-
jímavými aktivitami boli pohybo-
vé aktivity na hodinách telesnej 
výchovy s cieľom motivovať 
žiakov k pohybu a športu. Žia-
ci ôsmeho ročníka predvádzali 
a vysvetľovali proces čistenia 
vody,  zisťovali prítomnosti rôz-
nych chemických látok vo vode. 
Cez prestávku sa žiaci mohli 
osviežiť, pretože  bola  priprave-
ná ochutnávka minerálnych vôd.
    A na záver: Čo máme robiť, 
aby nám čistá voda z vodovodu 
chutila, aj keď ju práve nutne 
nepotrebujeme? Pripravíme si 
mentolové osvieženie. Do po-
hára s čistou vodou si pridáme 
lístky čerstvej mäty. Na zdravie!

MVDr. Viera Košická, ZŠ J. M. 
Petzvala

Spotreba vody pod kontrolou
   Každému z nás sa iste aspoň 
raz stalo, že nekontrolovane 
pretekala batéria v kuchyni či v 
kúpeľni, alebo ste niekoho vyto-
pili vy či niekto vytopil vás...  Ale-
bo sa možno divíte, aké vysoké 
účty za vodu platíte, a pritom 
nemusíte vedieť, že máte úni-
ky vody v rozvodoch – v stene, 
v zemi, v podlahách alebo vám 
preteká toaleta či hadička z 
práčky... Možností je viac a všet-
ky prináša bežný život.
   V súčasnosti už existujú elek-
tronické automatické systémy, 
ktoré nonstop monitorujú neh-
nuteľnosť, aby nedošlo k vyto-

peniu z vodovodných rozvodov 
a nechceným únikom vody zo 
všetkých zariadení napojených 
na vodovodný rozvod. Technic-
ké možnosti takýchto systémov 
využívajú bezdrôtové WiFi a 
oprávnený užívateľ tak môže 
zariadenie nastavovať, ovlá-
dať i kontrolovať z akéhokoľvek 
miesta na svete. Už samotné 
sledovanie výstupov z tohto 
elektronického systému  dáva 
užívateľovi informácie, v akom 
stave je celý vodovodný rozvod 
a ako sa v domácnosti či vo fir-
me, inštitúcii  s vodou hospodári. 
Užívateľ tak získava nástroj na

prijatie úsporných opatrení a 
uskutočnenie prípadnej zmeny
návykov vzniknutých z nezna-
losti spotreby vody v čase.
 Systém vzdialenej správy tie-
to ,,spotreby“ zobrazí a dá sa 
nastaviť tak, že mechanizmus 
uzavrie prívod vody, a tak sa prí-
vodu vody do objektu zabráni. 
Užívateľ je o uzavretí vody alebo 
nadlimitnej spotrebe vody podľa 
systémových nastavení infor-
movaný e-mailom, SMS alebo 
oboma spôsobmi.  Podrobnejšie 
informácie o kontrole spotreby 
vody si môžete naštudovať na 
www.evodnik.sk.

   Mesto Spišská Belá zabezpečilo 
prostredníctvom spoločnosti Dera-
tox Bio, dňa 16. apríla 2019 odborne 
realizovanú deratizáciu okolia byto-
viek na sídlisku Mierová v Spišskej 
Belej. Deratizácia (regulácia hlodav-
cov s vysokou reprodukčnou schop-
nosťou) bola vykonaná najmä za 
účelom ochrany ľudského zdravia.
   Prostriedky na deratizáciu v podo-
be mäkkej návnady boli vkladané 
priamo do potkaních dier, čím sa 
predchádza vzniku nežiaducich ot-
ráv. Z preventívneho hľadiska bol jed 
na potkany umiestnený aj v priesto-
roch kotolne. Pokládka návnad sa 
opätovne realizovala o dva týždne.

Celoplošná deratizácia
sídliska Mierová
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Spomienkový večer na par excellence umelca Ladislava Mednyánszkeho
   V súvislosti so 100. výročím 
úmrtia jedného z najvýznamnej-
ších stredoeurópskych maliarov, 
Ladislava Mednyánszkeho 
(1852 – 1919), Slovenská ná-
rodná galéria – Kaštieľ Strážky 
v spolupráci so Základnou ume-
leckou školou Ladislava Med-
nyánszkeho v Spišskej Belej a 
mestom Spišská Belá pripravili 
podujatie, ktorého cieľom bolo 
pripomenúť si túto výnimočnú 
osobnosť a vzdať je zaslúženú 
poctu. V stredu 17. apríla 2019, 
na deň presne ako vo Viedni v 
roku 1919 zomrel L. Mednyánsz-
ky, čakal na návštevníkov bohatý 
sprievodný program.
   Spomienkový večer otvorila 
svojím príhovorom galerijná pe-
dagogička Mgr. Daniela Kost-
ková, ktorá srdečne všetkých 
prítomných privítala a priblížila 
výnimočnosť osobnosti Ladis-
lava Mednyánszkeho. Potom 
nasledovala krásna pieseň Me-
nuet z Melodiária Anny Szirmay 
– Keczer, ktorú interpretovali 
pedagógovia ZUŠ Michal a An-
namária Paľkovci hrou na flaute 
a viole. Lukáš Lisý vo svojom 
predslove pripomenul, že 17. 
apríla si „nepripomíname len ge-
niálneho výtvarníka, ale predo-
všetkým aj mimoriadne pozoru-
hodného človeka, ktorý dokázal 
nesmierne trpieť i milovať, uve-
domoval si ťarchu nekonvenč-
ných životných situácií, napriek 
tomu ich vyhľadával a intenzív-
ne prežíval.“ Následne Zuzana 
Suchá a Zdeno Suchý citlivým 
výberom z dochovaných denní-
kových záznamov preniesli po-

etickým spôsobom prítomných 
do vnútorného sveta Ladislava 
Mednyánszkeho. Posledným 
bodom spomienkového večera 
bol neopakovateľný koncert pe-
dagógov a bývalých absolventov 
Základnej umeleckej školy Ladis-

lava Mednyánszkeho v Spiš-
skej Belej.
   Koncert sa niesol v tónoch 
štvorručných hier z diel autorov 
M. Ravela, A. Dvořáka či C. Sain-
-Saënsa v podaní vyučujúcich 
klavíra Lenky Blanárovej, Lucie 
Kosturovej, Zuzany Kosturko a 

Miroslavy Nestorovičovej. Di-
váci mali možnosť vypočuť si aj 
akordeónové trio v podaní vy-
učujúcej hry na akordeón Ľud-
mily Grichovej, ktorá si pozvala 
dvoch svojich súčasných žiakov, 
aby spoločne zinterpretovali

Wals. Odznela aj strhujúca só-
lová skladba v prevedení kon-
zervatoristu Michala Štupáka v 
hre na gitare, ale aj duo v hre na 
gitare za doprovodu jeho učiteľa 
Petra Strelu. Sólistka Radoslava 
Čekovská, študentka konzer-
vatória v hre na klavíri, zinterpre-

tovala klavírne dielo od J. Brah-
msa a Zuzana Strelová, ktorá 
študuje spev, potešila divákov 
áriou zo svojho repertoáru.
     O tom, že aj učitelia majú viac-
rozmerný repertoár nás pre-
svedčili vyučujúci Terézia a Ma-
rián Leskovjanskí, ktorí piesňou 
Most prěs minulost obohatili 
tento koncert. Učitelia Michal 
a Annamária Paľkovci v záve-
re koncertu preniesli publikum 
hrou na viole a cimbale do tónov 
Bukoliky od poľského autora Lu-
toslawského.
   Potlesk, ktorým účinkujúcich 
diváci odmenili, dal všetkým 
pocit istoty, že hudba a slovo, 
ktoré odzneli na počesť maliara 
MEDNYÁNSZKEHO, odzneli v 
správnom čase a na správnom 
mieste.
    Súčasťou akcie pri príležitosti 
100. výročia úmrtia L. Mednyán-
szkeho bola príležitostná pečiat-
ka s podobizňou umelca, ktorú 
vydala Slovenská pošta a ktorú 
graficky pripravil, špeciálne pre 
spomienkový večer, významný 
slovenský rytec Mgr. art. Jozef 
Česla (na fotografií).
     Spomienkové podujatie svo-
jím programom oslovilo mno-
hých Spišskobeľanov, Strážťa-
nov i návštevníkov z blízkeho či 
vzdialenejšieho okolia. Medzi 
hosťami v hľadisku nechýbal ani 
starosta obce Beckov (rodisko 
Ladislava Mednyánszkeho) Da-
niel Hladký, keďže aj táto obec 
má záujem o rozvíjanie tradície 
hrdosti na výtvarné majstrovstvo 
L. Mednyánskeho.

Noc v škole
  Nebýva zvykom, aby žiaci 
prichádzali do školy v čase, keď 
deň sa mení na noc. V posled-
nom čase sa stalo populárnym, 
že deti s netradičnou školskou 
výbavou prichádzajú večer do 
škôl. 
     V piatok 22. marca o 18.45 
aj 41 žiakov 4. a 5. ročníka našej 
školy stálo pred školou s kufra-
mi, spacími vakmi a karimatka-
mi. V triedach ich namiesto lavíc 
čakali rozložené žinenky, ktoré 
tentokrát nahradili postele. Po 
úvodnej eufórii z provizórnych 
nocľahární žiaci odišli do triedy, 
kde ich čakala aktivita s názvom 
Čarovné čítanie s ponožkou ale-
bo Neobyčajné čítanie o obyčaj-
ných veciach pod vedením p. 
učiteľky Urbanovej a p. učiteľky 
Fodorovej, ktoré si pripravili hra-
vé cvičenia na rozvoj čitateľskej 
gramotnosti a rozvoj digitálnych 
zručností. Po tejto aktivite sa deti

posilnili ľahkou večerou a dob-
rým čajom, ktorý nám prichys-
tali naše upratovačky. Následne 
sme sa vybrali na deťmi oča-

kávanú prechádzku nočným 
mestom. Po prevetraní sa ten-
tokrát triedy zmenili na herne, 
kde si žiaci mohli zahrať rôzne

spoločenské hry alebo kino, kde
na nich čakala rozprávka. Po 
vykonaní osobnej hygieny deti 
okolo polnoci zaliezli do spacích 
vakov a pri počúvaní rozprávky 
o Popolvárovi zaspali. Ráno sa 
deti zobudili ešte trošku unave-
né, no nás veľmi teší, že sa pý-
tali: „Kedy opäť budeme v škole 
nocovať?“ 
   Príjemný nočný čas so žiakmi 
strávili aj p. riaditeľka Anna Ro-
thová, p. zástupca Emil Valek a 
pedagógovia  M. Česánková, J. 
Jendrichovská, M. Richterová a 
J. Tomeček. Touto aktivitou sme 
sa snažili aj o pozitívnu motivá-
ciu k čítaniu a o budovanie dob-
rých vzájomných vzťahov medzi 
žiakmi. Myslíme si, že žiaci si od-
niesli mnoho skvelých zážitkov, 
skúseností a radostí z prežitých 
chvíľ v škole.
Dr. Juraj Tomeček, ZŠ J. M. 
Petzvala
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Mažoretky Belanky pokračujú vo víťaznom ťažení
    4. apríl 2019 sa stal pre naše 
malé mažoretky z CVČ zlatým 
dňom. Na krajskom kole súťa-
že Deň tanca v Poprade po 
marcovom víťazstve v okresnej 
súťaži opäť siahli po najvyššom 
ocenení. Získali zlaté pásmo, 
a tým si vybojovali postup na 
celoslovenské kolo súťaže, 
ktoré bude 14.5.2019 v Žia-

ri nad Hronom. Mažoretky sa 
zo svojho víťazného ťaženia 
veľmi tešia, pretože ho získali 
v silnej konkurencii viacerých 
tanečných klubov s dlhoročnou 
tradíciou. ,,Krajské kolo tejto 
tanečnej súťaže malo veľmi vy-
sokú úroveň s dobre zvládnutou 
organizáciou,“ uviedla vedúca 
mažoretiek Zuzana Knapiková. 

,,Pre dievčatá to bola nenahradi-
teľne dobrá skúsenosť. Sú nad-
šené z víťazstva a z postupu, 
majú zasa motiváciu trénovať a 
vytrvať v nácvikoch, lebo vidia 
zmysel svojej námahy a úsilia. 
Je to pre nich súčasne záväzok 
ešte viac sa zdokonaľovať, aby 
obstáli aj v celoslovenskej kon-
kurencii,“ skonštatovala Zuzana

Knapiková.
   Mažoretkám blahoželáme! 
Ďakujeme za reprezentáciu 
nášho mesta a prajeme veľa síl 
do ďalších tréningov a úspech 
v celoslovenskom kole súťaže 
Deň tanca.

Mgr. A. Schurdaková

Telocvikári zo ZŠ si vymieňali skúsenosti 
   Málo pohybu je z globálneho 
hľadiska štvrtý najdôležitejší 
rizikový faktor predčasných 
úmrtí. Statický model života je 
ako začarovaný kruh, ktorý sa 
uzatvára tým, že deti neaktív-
nych rodičov majú menšiu šan-
cu a motiváciu byť pohybovo 
aktívne a skracujú si tým život 
v priemere o 5 rokov. Škola s jej 
vplyvom má v tomto smere ne-
zastupiteľné miesto.
  Práve preto Školský úrad 
Spišská Belá v spolupráci so 
ZŠ Toporec zorganizoval 9. ap-
ríla metodický deň pre učiteľov 
telesnej a športovej výchovy 
na 2. stupni základných škôl 
vo svojej pôsobnosti. Na Slo-
vensku sa v súčasnosti telesná

a športová výchova vyučuje po-
vinne na 1. aj na 2. stupni ZŠ v 
každom ročníku po 2 hodiny 
týždenne. Každá škola však má 
vo svoje kompetencii z dispo-
nibilných hodín pridať práve na 
vyučovanie telesnej a športovej 
výchovy. Témou stretnutia boli 
Netradičné pohybové akti-
vity a inovatívne metódy v 
telesnej a športovej výcho-
ve.  Otvorenú hodinu so žiakmi 
– chlapcami  8. ročníka - reali-
zoval Mgr. Marek Kuruc zo ZŠ 
Toporec.
   Po vyučovacej hodine nasle-
doval rozbor hodiny a diskusia 
učiteľov telesnej a športovej vý-
chovy o využívaní  netradičných 
pohybových aktivít a inovatív- 

nych metód v telesnej výcho-
ve. Zúčastnení telocvikári si 
vymieňali skúsenosti z praxe v 
našom regióne, upozorňovali 
na úskalia a riziká vo vyučo-
vaní tohto predmetu v našich 
školách, keďže mnohé z nich 
nemajú vôbec telocvičňu a niek-
torí pracujú s marginalizovanou 
rómskou komunitou. Učitelia 
ďalej upozornili, že vnútorná 
motivácia žiakov hýbať sa aj v 
rámci hodín telesnej výchovy  
má klesajúcu tendenciu (hlavne 
u dievčat na 2. stupni ZŠ), čo si 
vyžaduje zvýšené úsilie na moti-
váciu žiakov. Práve preto ocenili 
inšpirácie z otvorenej hodiny, 
ktorej dominoval funkčný tréning

zložený z jednoduchých cvičení
posilňujúcich celé telo, v ktorom 
sa spájajú prvky gymnastiky, 
rýchlosti a silového tréningu. 
   Problémom vo vyučovaní te-
lesnej výchovy sa ukazuje aj ne-
dostatočné, resp. opotrebované 
materiálno-technické zabezpe-
čenie kabinetov telesnej výcho-
vy na väčšine škôl. O to viac je 
chvályhodné, že na základe 
kooperácie štátu a obce sa v 
Toporci podarilo dokončiť, vy-
baviť a sprevádzkovať 15 rokov 
rozostavanú telocvičňu, čo istot-
ne zvýši kvalitu výučby žiakov v 
tomto predmete a v neposled-
nom rade sa skvalitnia pohybové 
návyky mladej generácie.

Belianska ZUŠ-ka gestorom metodického dňa pre učiteľov hudby na 1. stupni  ZŠ 
   Nemusíme patriť do kategórie 
talentov, aby sme mali od det-
stva potrebu spievať, tancovať 
či hrať na nejakom hudobnom 
nástroji, alebo len tak podupávať 
nohou do rytmu.
     Systém všeobecného hudob-
ného vzdelávania na Slovensku 
v súčasnosti sa začína v mater-
skej škole, pokračuje základnou, 
strednou školou a končí sa na 
vysokých školách umelecké-
ho zamerania. Slovensko má v 
sústave škôl aj školy pre talento-
vaných jedincov v oblasti hudby 
(ale aj výtvarného, tanečného či 
literárno-dramatického umenia) 
– základné umelecké školy či 
konzervatóriá.
  Základná umelecká škola 
Ladislava Mednyánszkeho v 
Spišskej Belej  pripravila na 
12. apríla stretnutie učiteľov 
hudobnej výchovy na 1. stupni 
základných škôl v pôsobnosti 
Školského úradu Spišská Belá. 
V rámci metodického dňa na 
tému Didaktické hry a využitie 
programov informačno-ko-
munikačných technológií na 
1. stupni základnej školy sa
stretlo 10 hudobníčok – elemen-
taristiek. Lektorkami školenia 
boli pedagogičky ZUŠ L. Med-
nyánszkeho Mgr. J. Šavelová, 

Mgr. M. Jakubčová a Mgr. T. Les-
kovjanská.
  Cieľom vyučovania hudobnej 
výchovy v ZŠ je utvárať estetic-
kú gramotnosť žiakov, zabezpe-
čiť rovnováhu racionálnej a emo-
cionálnej stránky života, rozvíjať 
zmyslové vnímanie (najmä zra-

kovú, sluchovú a hmatovú cit-
livosť), predstavivosť, fantáziu 
a obrazotvornosť; podnecovať 
originalitu, ktorej prirodzeným 
dôsledkom je budúca schop-
nosť nezávislosti myslenia; pod-
porovať samostatnosť, zmyslu-
plné záujmy, motiváciu;  objaviť

schopnosť prejaviť radosť nielen
zo svojho umeleckého výtvoru, 
ale tešiť sa aj z tvorby svojich 
rovesníkov; posilňovať sebao-
vládanie na základe zvládnutia 
vlastných negatívnych emócií a 
v neposlednom rade  na základe
hlbokého estetického zážitku 

vyvolávať stav harmónie a po-
hody, a tak posilňovať celkovú 
psychickú vyrovnanosť človeka.
   Od roku 2008 sa podľa Štát-
nych vzdelávacích programov v 
základných školách na Sloven-
sku učí hudobná výchova od 1. 
po 8. ročník 1 hodinu do týždňa. 

Školy si môžu túto dotáciu vo 
svojich školských vzdelávacích 
programoch navýšiť z disponibil-
ných hodín.
   Zúčastnení pedagógovia sa 
počas metodického dňa opäť 
vrátili do školských lavíc a vy-
skúšali si cvičenia, ktoré im pri-
pravili lektorky. Precvičili si úlohy 
na určovanie rytmu, výšky nôt, 
intonácie skladieb, dynamiku 
skladby či určovanie taktov. Do
rúk chytili aj netradičné hudob-
né nástroje a na záver školenia 
si v sprievode klavíra zaspievali 
slovenskú ľudovú pieseň Mo-
čila konope, močila. Získané 
metodické materiály môžu vy-
učujúci používať v praxi, a tým 
aplikovať nové poznatky na 
svojich hodinách hudobnej vý-
chovy s prvákmi až štvrtákmi.
   V rámci diskusie účastníčky 
metodického dňa v ZUŠ-ke oce-
nili vysokú profesionalitu lekto-
riek, vyzdvihli kvalitu pracovných 
listov, ktoré dostali aj v digitálnej 
podobe a potvrdili, že žiaci, ktorí 
sa rozvíjajú v hudobných zruč-
nostiach, dosahujú lepšie vý-
sledky vo viacerých smeroch. Pri 
speve si obohacujú slovnú záso-
bu, lepšie čítajú, zdokonaľujú sa 
v spoločenských aj prírodných 
vedách. 
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Trendy optimálneho stravovania pre deti zo začiatku 20. storočia
   Začiatky organizovanej zdra-
votno-sociálnej starostlivosti o 
tehotné ženy, matky a deti do 6 
rokov siahajú na Slovensku do 
obdobia krátko po skončení 1. 
svetovej vojny. Po roku 1918 si 
štát uvedomoval riziká, ktoré sa 
spájali s nedostatočnou zdravot-
nou a sociálnou úrovňou oby-
vateľstva v mnohých regiónoch 
novovzniknutej Československej 
republiky. Preto podporoval (aj 
finančne) mnohé spolky,  ktoré 
mali vo svojej agende podporu 
– finančnú, sociálnu, zdravotnú 
- tých najzraniteľnejších – žien 
a detí. Takýmto spolkom, ktorý 
časom na seba začal preberať 
aj povinnosti, ktoré musel plniť 
štát, bola aj Okresná starostli-
vosť o mládež (OSM). Postupne 
OSM vznikali v mnohých okre-
soch republiky a v 30-tych ro-
koch sa naplno rozvinula činnosť 
kežmarskej OSM. 
   Jej prvým odborom, ktorý 
hneď od začiatku rozvíjal svoju 
činnosť, bol odbor na ochranu 
matiek a dojčiat. V teréne okre-
su zriadil poradne pre matky a 
dojčatá – postupne v Kežmar-
ku, Spišskej Belej, v Lendaku 
a v Ždiari. O tom, ako v nich fun-
govala zdravotná starostlivosť, 
sme písali v Spišskobelianskom 
spravodaji č. 1/2019. Tentoraz sa 
sústredíme na sociálne aktivity 
poradní pre matky a dojčatá.
    V rámci nich mala poradňa 
organizovať rôzne kurzy, bese-
dy, prednášky s premietaním 
pre matky, ženy a dievčatá, aby 
sa pripravovali na materstvo, 
oboznámili sa so základnými 
pravidlami hygieny v tehotenstve 
a po pôrode, so správnymi zása-
dami ošetrovania a stravovania 
dieťaťa.
   V poradniach boli nástenky s 
informáciami, letákmi pre matky, 
neraz od producentov potravín 
či syntetických potravinových 
doplnkov. V prehľadných tabuľ-
kách boli napr. uvedené denné 
počty a druhy jedál (aj s recep-
tami) pri príkrmoch dojčaťa v 
závislosti od veku dieťaťa, napr. 
kaša z mrkvy, kaša zo špená-
tu, sladká zemiaková kaša, 
kaša zo suchárov, kompót či
kaša z MAIZENY. V poradniach

mali fungovať výstavky vzorovej 
základnej výbavy pre dieťa, prí-
klady strihov na detskú bielizeň a 
šaty, vzory správnych a jednodu-
chých jedálnych lístkov pre deti.
    Informácie o výžive pre dojča-
tá a batoľatá upozorňovali aj na 
potrebu doplnkov výživy alebo 
náhrady materského mlieka vo 
forme výživového doplnku a di-
etetika, vyrobeného z kukurice 
- MAIZENA.  Toto dietetikum ob-
sahovalo približne 87% čistých 
sacharidových uhľohydrátov na 
100 g a v tom istom množstve 
malo výživovú hodnotu 360 
kalórií. Podávať sa odporúča-
lo rozmiešané v zvieracom 
(kravskom) mlieku. Samotné 
kravské mlieko sa dojčatám 
neodporúčalo konzumovať, 
nakoľko už v 30-tych rokoch 20. 
storočia veda upozorňovala, že  
obsahuje trojnásobok bielkovín 
a štvornásobok soli  a obsahuje 
oveľa menej uhľohydrátov než 
aké má materské mlieko a než
aké potrebuje dojča. Pridaním 
kukuričného dietetika do krav-
ského mlieka sa  dieťaťu v žalúd- 
ku mali tvoriť rovnaké vločky ako
pri konzumácii materského 
mlieka, čím, podľa vtedajších 
odporúčaní, nedošlo k črevným 
poruchám. Lekársky odporúča-
ná MAIZENA sa dala kúpiť v le-
kárňach, drogériách a predajná 
cena bola za 250 g 6 Kč, za 500 
g balenie sa platilo 11 Kč. Do 
poradní pre matky a dojčatá sa 
zasielali spolu s informáciami aj

bezplatné vzorky produktu.
   Sociálna pracovníčka mala v 
poradni demonštrovať správne 
ošetrovanie dieťaťa – kúpanie, 
obliekanie, polohovanie atď. Ďal-
šou povinnosťou poradne bolo  
spolupracovať   so školami pri 
výchove dievčat k rodičovstvu. 
Poradňa prideľovala stravova-
cie poukážky pre najchudob-
nejšie deti v rámci stravovacej 
akcie, ktorú organizovala OSM 
(písali sme o nej v Spišsko-
belianskom spravodaji 02/2019). 
Nemajetným a chudobným mat-
kám požičiavala v prípade po-
treby tzv. putovné výbavičky, 
dobrovoľné sociálne pracovníčky
vypomáhali v domácnostiach s
novonarodenými deťmi. V nut-
nom prípade poradňa mohla
poskytnúť zdarma lieky chorým 
chudobným deťom. Spolupraco-
vala so ženskými spolkami (napr. 
Živena), ktoré boli ochotné vyro-
biť najnutnejšie oblečenie pre 
chudobných novorodencov. 
   Poradne zápasili s personál-
nymi a finančnými  problémami. 
Chýbali skúsené sociálne pra-
covníčky z povolania, školené 
pôrodné asistentky, niekedy aj 
lekári. Problémom v kežmar-
skom okrese bolo aj nájdenie 
vhodných priestorov a vybavenia 
pre poradňu, ale aj trieštenie ka-
pacít na národnostnom základe.
   Ako sociálna pracovníčka z 
povolania pracovala pre odbor 
ochrany matiek a dojčiat sloven-
skej OSM v Kežmarku Mária Vod-

ňanská - funkciu v OSM prebrala 
už ako sociálna pracovníčka pre 
ČSČK, keďže bol nedostatok 
vyškolených žien. Aj pre tieto 
dvojité funkcie pravdepodobne 
nemohla kvalitne vykonávať svo-
ju prácu, ale až od 1.9.1938 sa 
ju podarilo nahradiť 28-ročnou 
vyštudovanou Bělou Hofmano-
vou (absolventka 2-ročnej školy 
pre sociálno-zdravotnú starost-
livosť v Turčianskom svätom 
Martine) z Vysokého Mýta.
   Poradne pre matky, teda aj 
lekárov a sociálnu pracovníčku, 
boli platené zo subvencií Mini-
sterstva sociálnej starostlivosti 
ČSR. Obec pre poradňu poskyt-
la zdarma vhodnú miestnosť, 
hradila náklady na jej čistenie, 
vykurovanie, osvetlenie a ces-
tovné pre lekára. Nedostatok 
peňazí neumožnil podporovať 
zdarma liekmi ani väčší počet 
detí (v roku 1937 to bolo v okre-
se napr. len 10 detí).
    Aj napriek problémom, s ktorý-
mi sa päť slovenských poradní 
OSM v Kežmarku stretávalo, sa 
im podarilo rokmi zvyšovať po-
čet zaevidovaných detí a rozbeh-
núť svoju činnosť do najväčšej 
možnej miery OSM v Kežmarku 
dokonca patrila k tým, ktoré mali 
najväčší počet poradní na Slo-
vensku.
(Do májového čísla pripravujeme 
článok o oslavách Dňa matiek v 
1. ČSR v našom meste.)

PhDr. Edita Svocáková

Viac na strane 4
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Pozor na fiktívnych sociálnych pracovníkov 
  Mesto Spišská Belá dostalo pod-
net od  rodinného príslušníka seni-
ora, že sa po Strážkach pohybujú 
dve ženy, ktoré sa predstavili ako 
sociálne pracovníčky. Zaujímali sa o 
rodinné pomery dôchodcu, jeho príj-
mové pomery (aký má dôchodok), 
kto sa oňho stará (či žije sám).
     Mesto Spišská Belá upozor-
ňuje obyvateľov nášho mesta, 
predovšetkým dôchodcov, aby 
neposkytovali informácie ani 
žiadne osobné údaje, rodinné, 
príjmové a majetkové pome-
ry ľuďom, ktorí sa podvodne 
predstavujú  ako zamestnan-
ci riešiaci sociálne otázky.
   Takíto klamári môžu svoje pracovné 
zameranie meniť, preto upozorňuje-
me na zvýšenú obozretnosť. Ak si 
senior nie je istý, či osoba, ktorá s 
ním komunikuje a vyžaduje od neho

osobné údaje, je naozaj kompe-
tentná v danej veci konať, nech sa 
ihneď obráti na najbližších prí-
buzných, ktorí by mohli oprávnenosť 
osôb overiť na príslušných úradoch. 
Prípadne kontaktujte priamo 
kompetentné úrady alebo políciu.
   Mesto Spišská Belá vyzýva 
všetkých občanov nášho mesta k 
všeobecnej všímavosti vo svojom 
okolí a k vnímavosti na ľudí okolo 
seba. Mnohí dôchodcovia žijú sami, 
v komunikačnej a sociálnej izolácii, 
bez denného kontaktu s blízkou ro-
dinou. Informujete ich, prosíme, čo 
sa deje v ich okolí. Žiaľ, podvodníci 
skúšajú rôzne prefíkané metódy, ako 
nájsť cestu k dôverčivým a ústreto-
vým seniorom. Nedovoľme pod-
vodníkom svojou ľahostajnosťou 
ubližovať našim spoluobčanom!

Dôležité telefonické kontakty:

Mestský úrad Spišská Belá – oddelenie sociálnych vecí
- kontaktná osoba Ing. Anna Mlaková, t. č. 052 46 80 518;
- terénny sociálny pracovník Mgr. Vladimír Šelep, t. č. 0919 399 508.
Mestská polícia Spišská Belá: t. č. 052 45 91 555, 0915 905 638.
Obvodné oddelenie PZ Spišská Belá: 158, 052/458 13 33.

Na projekt Tajomstvá prírodných javov príde do ZŠ M. R. Štefánika 600 €
    Spoločnosť Tesco oslávila svoju 
piatu a najúspešnejšiu edíciu pro-
gramu Vy rozhodujete, my po-
máhame. Tento grantový program 
počas doby svojho trvania zabez-
pečil finančnú pomoc na realizáciu 
693 komunitných projektov. Záme-
rom projektov predkladaných ne-
ziskovými organizáciami je najmä 
skrášľovať okolie, pomáhať zlep-
šovať životy ľudí či podporovať deti 
a mládež vo voľnočasových aktivi-
tách po celom Slovensku. 
   Po aktuálne ukončenej edí-
cii bude prerozdelených spolu

takmer 170-tisíc eur medzi 231 ne-
ziskových organizácií. O rozdelení 
grantu rozhodli zákazníci hlasova-
ním v predajniach prostredníctvom 
vyše 3,3 milióna žetónov. Do hla-
sovania sa počas januára a febru-
ára tohto roka zapojilo vyše 40 % 
zákazníkov, čo je doterajší rekord. 
Zákazníci v piatej edícii programu 
ocenili najviac projekty zamerané 
na zdravie a šport (37 %), vzdelá-
vanie a rozvoj (23 %) a rozvoj ko-
munitného života a kultúry (21 %).
   O grant sa uchádzala aj Zák-
ladná škola M. R. Štefánika

zo Spišskej Belej s projektom 
Tajomstvá prírodných javov. 
Cieľom tohto projektu je zozná-
miť žiakov s prácou meteorológa 
– bádateľa a teoreticky i prakticky 
si ju vyskúšať. Základná škola má 
zámer vytvoriť na školskom dvore 
ekopark s priestorom na pestova-
nie rastlín a bylín s meteorologickou 
stanicou. Prínos projektu spočíva v 
tom, že žiaci budú pozorovať prírod-
né javy, počasie a zaznamenávať 
údaje do tabuliek a grafov, pričom 
nadobudnuté vedomosti využijú 
aj v reálnom živote. Za tento pro-

jekt hlasovali zákazníci Tesca v 
predajni v Spišskej Belej a v Starej 
Ľubovni, ktorí mu odovzdali spolu 
7 364 hlasov. Projekt sa umiest-
nil v našom regióne na druhom 
mieste a získa na realizáciu aktivít 
sumu 600 eur.
  Keďže spoločnosť Tesco sa snaží 
dlhodobo prispievať k zlepšovaniu 
života ľudí tam, kde pôsobí, bude 
v programe pokračovať aj naďalej, 
pretože aj malé veci môžu mať 
veľký význam. Šiesta edícia sa 
spustila už v apríli 2019.

Uzavrel sa premiérový ročník festivalu Jeden svet
   V sobotu 13. apríla 2019 sa v 
kinosále nášho mesta skončil 
druhým premietacím dňom fil-
mový festival Jeden svet, ktorý 
sa po prvý-krát konal priamo v 
Spišskej Belej. Podujatie v spo-
lupráci s organizáciou Človek 
v ohrození a mestom Spišská 
Belá zorganizovalo Občianske 
združenie Kobalt – kultúrna ob-
lasť alternatívy.

   Medzinárodný festival doku-
mentárnych filmov Jeden svet sa 
už 19 rokov komplexne zaoberá 
ľudskoprávnymi a globálnymi 
témami.
   Počas dvoch premietacích 
dní si účastníci pozreli 5 za-
hraničných filmových snímok: 
Bojovníčka s nenávisťou, Akti-
vistka, Európsky deň: Srbsko, 
Rodinné mäsiarstvo a Zlodeji 

času. Návštevníci festivalu sa 
zhodli na tom, že posledný z 
menovaných filmov niesol veľ-
mi zaujímavý odkaz. Analyzoval 
vzácny zdroj: čas, a to z rôz-
nych uhlov pohľadu. Uvedený 
španielsko-francúzsky film z 
roku 2018 preto odporúčame.
   Sprievodným podujatím fes-
tivalu bola plagátová výstava
Shut up! Hlas demokracie

v ohrození. Ideový rámec vy-
chádzal z reakcie grafických di-
zajnérov na vraždu investigatív-
neho novinára a jeho snúbenice 
v roku 2018 na Slovensku. Na 
plagátoch sa objavujú grafické 
prvky v podobe pera, terča či 
mikrofónu, teda univerzálne mo-
tívy, ktoré sú symbolmi slobody.

RNDr. Paula Grivalská

Poďte s nami do rozprávky
  Kde bolo, tam bolo.... ,,Kde bolo?“ 
V materskej škole na Mierovej ulici 
sa dňa 17.4.2019 uskutočnili aktivity 
pre deti pod názvom Z rozprávky do 
rozprávky. Pani učiteľky dvoch tried 
(Motýlikovia a Lienky) pripravili pre 
deti rozprávkové aktivity, ktorými pre-
chádzali triedy so svojimi učiteľkami 
a v každej rozprávke plnili zaujímavé 
aktivity. V rozprávke o Červenej Čia-
počke triedili do košíka pre babičku 
potraviny na zdravé a nezdravé a skla-
dali rozprávku podľa deja. V príbehu O 
troch prasiatkach spoznávali a triedili 
materiály, z rozstrihaných tvarov lepili 
prasiatko, v rozprávke Hrnček var plnili 
hrnček geometrickými tvarmi. 

Jankovi Hraškovi pomáhali zbie-
rať rozsypaný hrach (staršie deti 
pinzetou a mladšie deti kliešťovým 
úchopom). V rozprávke o Snehu-
lienke skladali ,,rozbité zrkadlo,“ 
na ktorom mohli vidieť obraz zlej 
kráľovnej. Poslednou aktivitou boli 
rozprávkové hádanky. Každá splne-
ná aktivita bola odmenená prísluš-
nou pečiatkou z rozprávky.
   Aj takouto hravou formou sme pl-
nili úlohy dané Štátnym vzdelávacím 
programom a s rozprávkovým do-
poludním vyjadrili spokojnosť nielen 
dti, ale aj pedagógovia.

Ivana Šimoňáková, MŠ Mierová 1
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Konferencia oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade
     Dňa 23. marca 2019 sa usku-
točnila konferencia oblastného 
výboru Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov (SZPB) 
v Poprade. Na konferencii sa 
zúčastnili aj hostia z Ústred-
nej rady SZPB Bratislava,  a to 
predseda Ing. Pavel Sečkár, 
PhD., tajomník doc. PhDr. Viliam 
Longauer, CSc.,  ako aj bývalý 
primátor mesta Spišská Belá a 
poslanec prešovskej župy JUDr. 
Štefan Bieľak. Medzi delegátmi 
konferencie boli aj traja členo-
via za našu miestnu organizáciu 
SZPB Spišská Belá.
   Konferencia SZPB preroko-
vala činnosť oblastného výboru 
za obdobie rokov 2015 – 2019, 
kde sa uvádzali aktivity všet-

kých organizácií patriacich pod 
Oblastný výbor v Poprade, ako 
napríklad príprava súťaže žia-

kov Medzníky II. svetovej vojny, 
starostlivosť o hroby I. a II. sve-
tovej vojny, ako aj pamätníkov

a pamätných tabúľ. Pozor-
nosť sa venovala prijímaniu 
členov z radov mladých, spo-

lupráci so základnými ško-
lami formou besied s histo-
rikmi a funkcionármi SZPB, 

hlavne informovanosti žiakov o
skutočnej histórii protifašistic-
kého odboja.
    Na konferenkcii sa udeľo-
vali ocenenia a veľmi nás teší, 
že medzi ocenenými bola aj  
členka našej MO SZPB p. Da-
niela Vargová, ktorá si prevzala 
vyznamenanie za dlhoročnú 
obetavú  a mimoriadne zásluž-
nú prácu v prospech zväzu a 
spoločnosti. Zároveň si aj náš 
JUDr. Štefan Bieľak prevzal 
čestné uznanie za dlhodobú 
spoluprácu a podporu miestnej 
organizácie SZPB, ako aj za 
pomoc pri obnove hrobu ne-
známeho sovietskeho vojaka 
na mestskom cintoríne v Spiš-
skej Belej.

Medzníky 2. svetovej vojny
     Oblastný výbor Zväzu pro-
tifašistických bojovníkov v Po-
prade usporiadal 12. ročník 
súťaže Medzníky 2. svetovej 
vojny. Na Kežmarskom hrade si 
zmerali sily žiaci 22 škôl podta- 

tranského regiónu. Jednotlivé
kolá boli zamerané na dejiny 2. 
svetovej vojny, obdobie SNP a 
oslobodzovanie podtatranské-
ho regiónu. ZŠ J. M. Petzvala 
reprezentovali Adam Škvarek, 

Jakub Ulbrich a Ján Istojko.
Títo žiaci sa v silnej konkurencii 
dvoch okresov umiestnili na vý-
bornom 2. mieste. Odmenou 
za skvelý výkon bude exkurzia 
hradená Oblastným výborom

zväzu protifašistických bojov-
níkov do Múzea holokaustu v
Seredi. Súťažiacim touto cestou 
ďakujeme za vzornú reprezentá-
ciu školy.
Dr. Juraj Tomeček, ZŠ J. M. Petzvala

Trojnásobný úspech na biologickej olympiáde
    Dňa 16. apríla 2019 sa usku-
točnila súťaž na tému VODY A 
ICH OKOLIE. Žiačky našej ško-
ly Lenka Selepová, Dominika 
Halčinová, Veronika Tobisová, 
Anna Nebusová  súťažili v odbo-
re botanika a zoológia v okres-
nom kole biologickej olympiády. 
Súťaž mala tri časti. Prvá časť 
bola zameraná na vedomosti 
žiakov z biotopov, v druhej čas-
ti poznávali rastliny a živočíchy
podľa zamerania a v tretej časti 
boli hodnotené herbáre a zbier-
ky, ktoré si žiačky na súťaž pri-
pravili. Naše žiačky sa svojou 
svedomitou prípravou umiestnili

na prvých miestach.
   V odbore botanika sa na 1. 
mieste umiestnila Lenka Se-
lepová, žiačka 7.A triedy  a 
Dominika Halčinová, žiačka 
7. A triedy, získala 2. miesto. 
Obidve žiačky si takto vybojovali
postup na krajské kolo. V od-
bore zoológia získala Veronika 
Tobisová 3. miesto.
    Všetkým dievčatám zo srdca 
ďakujeme a tešíme sa na ich
ďalšie úspechy i vedomostné 
napredovanie.

Ing. Ľudmila Brincková, ZŠ 
M. R. Štefánika
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Noc múzeí a galérií 2019
  Spoločenská akcia plná 
workshopov, zábavy a poznávania 
„od svitu do mrku“. Aj tak možno 
charakterizovať celoeurópske po-
dujatie Noc múzeí a galérií, ktoré 
sa už stalo neoddeliteľnou súčas-
ťou aj Slovenskej národnej galérie – 
Kaštieľa Strážky. Podujatie je svojím 
programom nastavené na aktivity, 
ktoré nie sú bežné, ale tým sú výni-
močné a umožňujú spoločnosti na-
hliadnuť „kultúrnej kuchyne“ múzeí 
a galérií.
    Tradične bohatý a originálny 
program Noci múzeí a galérií sa 
tento rok verejnosti v Strážkach 
predstaví 18. mája 2019. Po ot-
vorení kaštieľa (10.00 – 18.00) 
nadšenci umenia nazrú do pries-
torov, kde budú mať hlavné slovo 
lektori galérie. Tí tradične pútavo 
oboznámia návštevníkov s dejinami 
strážskeho kaštieľa a s osudmi jeho 
bývalých majiteľov. V ďalšej fáze
predstavíme výnimočnú osobnosť

európskeho maliarstva na prelome 
19. a 20. storočia, Ladislava Med-
nyánszkeho (1852 – 1919), ktorého 
obrazy sú vďaka stovkám použitých 
farebných odtieňov stále živé a pô-
sobivo reálne. Renesančný kaštieľ 
v Strážkach je dodnes vnímaný ako 
pamätník ľudských hodnôt jeho po-
slednej majiteľky, Margity Czóbelo-
vej (1891 – 1972). Zaslúženú pozor-
nosť vzbudí aj historický mobiliár a 
humanistická knižnica, ktorej fond 
obsahuje približne 8500 zväzkov.
    Poobedný program (13.30 – 
16.00) sa bude niesť v znamení 
„zvukov a fotografie“ a svojím ob-
sahom osloví najmä rodiny s deť-
mi. V prvom tvorivom workshope s 
názvom Zvuky cez ruky (od 13.30  
do 14.30) sa deti prenesú do pro-
stredia anglického parku, v ktorom 
sa započúvajú do šumu vody a stro-
mov. Následne sa originálnym spô-
sobom zachytené zvuky prírody 
aplikujú na pôsobivo živé obrazy

L. Mednyánszkeho. Druhý rodinný 
workshop s názvom Pieseň lesa 
(14.30 – 16.00) nás presvedčí, že 
sa príroda dá fotiť aj bez použitia 
fotoaparátu. Pomocou techniky fo-
togramu, vlastnej fantázie a koná-
rikov, kamienkov či listov vytvoríme 
nádherné lesné inscenácie či priam 
rozprávkové postavičky.
     Večerná prehliadka (19.00) 
Zvedavé oči sľubuje rodinám a 
deťom zábavu zahalenú do rúška 
tajomstva. V čase, keď väčšina sedí 
v pohodlí domova, sa návštevníci 
oboznámia, čo si o sebe a o nás 
„šuškajú“ nemé tváre. Hovoríme my 
o nich alebo oni o nás? Aj na túto 
zaujímavú otázku budú musieť zod-
povedať naši „najmenší.“
   Večerný program pre dospe-
lých bude prebiehať v čase od 
20.00 – 24.00. Lektori kaštieľa si 
pre záujemcov o kultúru pripra-
vili prehliadku s názvom Aj taký
bol. V dvoch za sebou násled-

ne idúcich časových cykloch (od 
20.00 – 21.00, 21:00 – 22.00) 
sa odpovie na otázku „Aký bol 
v skutočnosti Ladislav Med-
nyánszky?“ Odpovede nájdeme v 
laickej verejnosti nie tak známych 
spomienkach umelcovej sestry 
Margity „Miri“ Czóbel, rod. Med-
nyánszkej, ktoré sú studnicou prí-
behov a anekdot o jej bratovi.
  Nenechajte si ujsť večernú od-
bornú prednášku vedúceho kurá-
tora Zbierok starého umenia SNG, 
Mgr. Dušana Burana, PhD., s náz-
vom „Kult Svätej Anny v nesko-
rom stredoveku“, ktorá sa začne o 
22.00 hod. a  svojím obsahom za-
sadí patrónku katolíckeho kostola 
v Strážkach do širokého kontextu.
     Aj tento ročník podujatia Noci 
múzeí a galérií 2019 ponúkne 
bohatý a originálny program. Stačí 
prísť!

Lukáš Lisý

3. miesto na dejepisnej olympiáde
  Aj tento školský rok sa naša 
škola zapojila do okresného kola 
dejepisnej olympiády, kde si žia-
ci preverili svoje vedomosti z his-
tórie. Najväčší  úspech dosiahla 
žiačka Michaela Fudalyová, 
ktorá vo svojej kategórií získala 
3.miesto. Žiaci Patrik Pataky, 

Simona Fiamčíková, Terézia 
Navrátilová a Ján Grich sa sta-
li úspešnými riešiteľmi.
  Z úspechu sa veľmi tešíme a 
žiakom blahoželáme.

Mgr. Fudalyová, ZŠ M. R. Šte-
fánika
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Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!
  Na Slovensku ovláda teó-
riu podania prvej pomoci 30 
– 40% populácie. Ale iba 5% 
ľudí reálne chce a vie prvú 
pomoc v praxi aj poskytnúť. 
Každý človek sa môže ocit-
núť v situácii, kedy bude prvú 
pomoc potrebovať od niekoho 
iného, alebo ju bude musieť 
poskytnúť sám. Ak pomáha-
me, vytvárame tak pomyselnú 
reťaz života. Každý jeden člá-
nok reťaze predstavuje jedné-
ho človeka, ktorý je ochotný a 
schopný poskytnúť prvú po-
moc. A môže to byť aj dieťa.
     A to bol hlavný dôvod zor-
ganizovania besedy 10. aprí-
la 2019 so záchranárkou Bc. 
Kristínou Michlíkovou, ktorá 
nám ukázala, že nezáleží na 
veku a vzdelaní, ale na ši-
kovnosti a duchaprítomnosti 
každého z nás bez ohľadu na 
to, či je to dieťa alebo dospelý 
človek.
    Riešenie každého náhle 
vzniknutého stavu, ktorého 
riešenie  vyzerá na prvý po-
hľad ťažko, začína správne 
zrealizovaným telefonátom. 
Záchranárka nám názorne 
predviedla, čo všetko máme 
pri volaní liniek 155/112 po-
vedať. Pretože platí jedno 
dôležité pravidlo. Ak je dieťa 
svedkom úrazu, nehody, akej-
koľvek situácie, ktorá vyústila 
do poškodenia zdravia zú-
častnených, nech sa v prvom 
rade snaží privolať dospelú 
osobu alebo pomoc na ties-
ňovej linke 155 alebo 112.
 Následne sme si pozreli 
edukačné video o zvládaní 
dopravných nehôd laikmi, kde 
nám záchranárka zdôraznila, 
že často poskytnutie pomo-
ci nepotrebujú najviac tí, čo 
kričia o pomoc, ale tí, ktorí 
sú nehybní a tichí. V prvom 
rade však musíme myslieť na 
vlastnú bezpečnosť, či už za-
stavením vozidla v bezpečnej 
vzdialenosti, jeho zabezpeče-
ním, označením miesta neho-
dy výstražným trojuholníkom 
a oblečením reflexnej vesty 
ešte pred vstupom na vozov-
ku. Všetky tieto kroky vedú k 
tomu, aby sa z prítomného  
záchrancu nestal ďalší rane-
ný.
    Na záver besedy prišiel naj-
zaujímavejší bod programu. 
Deti mohli prakticky vyskúšať 
uloženie  človeka do stabili-
zovanej polohy  a KPR, inými 
slovami kardiopulmonálnu 
resuscitáciu. V reáli to zna-
menalo, že si deti vyskúšali 
stláčanie hrudníka na cvičnej 
figuríne, napojenej na počítač, 

ktorý im následne  vyhodnotil 
kvalitu ich resuscitácie. Mnohí 
zistili, že stláčanie hrudníka je 
fyzicky veľmi náročná činnosť 
a v televízii vyzerá veľmi jed-
noducho.

Mgr. Viera Michlíková, ZŠ J. 
M. Petzvala
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1. marec 2019 
   Počas kontroly lesov mestskí policajti 
zvyčajne naháňajú nelegálnych drevo-
rubačov, ale tentoraz ich čakalo pre-
kvapenie. Na čistine neďaleko osady 
Rakúsy hliadka spozorovala mladíka, 
ktorý ležal pri ohni, popíjal lacné vín-
ko a  z mobilu počúval hlasnú hudbu. 
Na jeho počínaní by v podstate nebolo 
nič zlé, keby sa oheň založený mimo 
riadneho ohniska pomaly nešíril k 
blízkej kope haluziny. Policajti v snahe 
zabrániť požiaru pristúpili k mladíkovi 
s úmyslom uhasiť šíriace sa plamene 
a poučiť ho o bezpečnej manipulácii 
s otvoreným ohňom. Ten však v pude 
sebazáchovy, ktorý je všetkým osad-
níkom vlastný, vyskočil ako gazela a 
po niekoľkých skokoch smerom k osa-
de sa stratil v húštine. Výzvy policajtov, 
aby zostal stáť, mali na utečenca opač-
ný efekt a už nebolo sily, ktorá by ho 
zastavila. Na prenasledovanie vlast-
ne ani nebol dôvod.  Mladík totiž na 
mieste zanechal mobilný telefón  plný 
svojich selfie, takže hliadke už stačilo 
zájsť do osady, ukázať obyvateľom 
pár obrázkov a mladistvého páchateľa 
im o pár minút za uši dotiahla mama 
previnilca. Po náležitom poučení bola 
páchateľovi uložená bloková pokuta.

2. marec 2019
     Ak sa to pri príjemnom pose-
dení v bare preženie s alkoholom,

následky bývajú rôzne. Podnapití ľudia 
sa vtedy zvyknú meniť na nekoneč-
ne múdrych, blúdivých Holanďanov 
či agresorov. A niektorým to len „zle 
sadne“ a sú nútení zbaviť sa obsahu 
žalúdka... Presne to sa stalo nešťastné-
mu mladíkovi pred jedným z podnikov 
v našom meste a jeho večera zjedená 
pred pár hodinami skončila na chodní-
ku. Takéto znečistenie verejného pries-
transtva je však v zákone označené ako 
priestupok, a tak mladík bol za svoje 
konanie riešený okoloidúcou hliad-
kou MsP. Naše mesto si predsa „rozvra-
cať“ nedáme.

7. marec 2019
  Fajčenie je nesporne jednou z metiel 
ľudstva, ale napriek tomu, že evident-
ne poškodzuje naše zdravie, behá po 
svete stále veľa fajčiarov. Ak sa niekto 
rozhodne dobrovoľne hazardovať so 
svojím zdravím a oddáva sa nikotíno-
vému opojeniu, je to jeho vec... Ale 
ničiť zdravie nefajčiarov kúdoľmi mod-
rého dymu v spoločných priestoroch 
je absolútne neprípustné. Našťastie 
zákon pamätá aj na takéto bezoh-
ľadné správanie a výslovne zakazuje 
fajčenie na presne vymedzených mies-
tach. Mladý muž pristihnutý pri fajčení 
v prístrešku SAD tak bol hliadkou MsP 
zmysle uvedeného zákona za svoje 
konanie prejednaný uložením blokovej 
pokuty.

8. marec 2019
  Ani Medzinárodný deň žien, ktorý by 
mal byť sviatkom pre nežnejšiu časť 
populácie, neodradil našu „trvalku“, 
nazvime ju Helenka, od vyberania od-
padu z kontajnerov. Počas pochôdzky 
na Družstevnej ulici ju už po „x-tý“ krát 
z nádoby na odpad vytiahla hliadka 
MsP. Helenka po výzve, aby k svoj-
mu konaniu podala vysvetlenie, opäť 
nevedela uviesť racionálny dôvod, 
prečo to robí. Podľa jej tvrdenia ju pri 
prechádzaní okolo smetnej nádoby 
do kontajnera odrazu vtiahne nezná-
ma sila a ona sa jej nevie vzoprieť... 
Nakoľko bola páchateľka duševne 
zdravá, policajti nemali dôvod brať jej 
výhovorku vážne a tiež sa neubránili 
uloženiu blokovej pokuty dotyčnej. 
Pohľad na rozhádzané šatstvo a od-
padky po uliciach nášho mesta totiž 
neteší nikoho z nás.

15. marec 2019
   Počas monitorovania priestoru v 
okolí Hasičskej zbrojnice bolo zistené 
zaparkovanie motorového vozidla na 
parkovisku takým spôsobom, že zad-
nou časťou zasahovalo do susedného 
boxu a znemožnilo tak výjazd vedľa 
zaparkovanému vozidlu. Keď sa vodič 
dodávky o nejaký čas vrátil k svojmu 
vozidlu, už ho tam čakala hliadka MsP. 
Na výzvu policajtov, aby im vysvetlil, 
prečo tak bezohľadne zaparkoval, 

muž zo susednej obce reagoval pod-
ráždene, bol k hliadke arogantný. S 
prihliadnutím na toto nemiestne sprá-
vanie bol podozrivý predvedený na 
oddelenie MsP, kde mu bol poskytnu-
tý ďalší priestor na podanie vysvetle-
nia k priestupku. Tam však muž najprv 
pokračoval vyhrážkami typu: „Viete, 
kto som ja?“... Potom sa zastrájal, že 
policajtov obviní z rasizmu, lebo riešia 
len cigánov. Napokon sa k spácha-
nému priestupku vyjadril, ale nebol 
ochotný s mestskou políciou ďalej 
čokoľvek riešiť.  Podľa jeho tvrdenia 
sa ničoho nedopustil, lebo vodič za-
blokovaného vozidla predsa môže 
počkať, kým si on nevybaví svoje veci. 
Priestupok bol nakoniec postúpený 
na doriešenie správnemu orgánu. 

1.-31. marec 2019
  V priebehu celého mesiaca bolo 
riešených niekoľko priestupkov, tý-
kajúcich sa voľného pohybu psov. 
V jednom prípade dokonca došlo k 
závažnej udalosti, keď psy vnikli na 
susedný pozemok, kde najprv ohro-
zovali obyvateľov domu a následne 
im roztrhali zajace, ktoré chovali na 
dvore. Vec je vzhľadom na svoju zá-
važnosť v štádiu riešenia, ostatní ma-
jitelia zatúlaných psov boli prejednaní 
v zmysle zákona blokovými pokutami.

Kolektív MsP

Z denníka mestskej polície

Divadelné dopoludnie so škôlkarmi
   V stredu 27. marca sa naša 
telocvičňa zaplnila deťmi z 
materskej školy. Žiaci 4. roční-
ka pod vedením pani učiteliek 
Gotzmannovej a Lešundákovej 
pripravili pre nich divadelné do-
poludnie Z rozprávky do roz-
právky.
      Herecký talent našich žiakov 
sa ukázal v Šípkovej Ruženke a v 
Pampúšikovi. Deti so zatajeným 
dychom sledovali príbehy oboch

rozprávok. Na záver  vystúpil náš  
folklórny súbor Zvonček  a vese-
lé pesničky zo Spievankova. Te-
locvičňou sa ozýval veselý spev 
a veľký potlesk.
        Ďakujeme škôlkarom a pani 
učiteľkám z materských škôl v 
Spišskej Belej a Vojňanoch za 
návštevu a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu.

Vedenie ZŠ M. R. Štefánika

29. mája sa opäť celé mesto rozhýbe

  Milí priatelia, aj tohto roku sa 
mesto Spišská Belá zapojí do 
Medzinárodného dňa pohybu 
–  WORLD CHALLENGE  DAY, 
ktorý sa uskutoční dňa 29. mája 
2019, t. j. v stredu, na území 
mesta Spišská Belá.
   Mesto Spišská Belá bude re-
gistrované v národnom kole 
súťaže. Naše mesto vytvára 
pre šport priaznivé podmienky
a patrí k tradičným účastníkom

Challenge Day. Vyzývame preto
všetkých, ktorí majú záujem o 
propagáciu športu a aj o propa-
gáciu svojej organizácie, aby tak 
urobili 29. mája 2019 na svojich 
pracoviskách, v školách, športo-
vých kluboch, športových objek-
toch a zariadeniach, na voľných 
priestranstvách, doma, aby sa 
zapojilo čo najviac občanov, ale 
i návštevníkov mesta do ľubo-
voľnej športovej aktivity trva-
júcej bez prerušenia najmenej 
15 minút a mali z toho príjemný 
zážitok.
   Svoje výkony príďte zaregistro-
vať počas celého dňa (29.mája 
2019) do Regionálneho turis-
tického a informačného centra, 
Petzvalova 18, Spišská Belá. 
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Detský kútik
Správne riešenia tajničiek nájdete na konci strany.

1.  Precvič sa v angličtine a vymaľuj lupienky kvetu podľa farby,
     ktorá je tam napísaná.

2.  Zlož písmenká v tulipánoch do slov.

Správne riešenia:  2. snežienka, televízia, slnko, čiara, kvietok, čiapka  3. nbnzcjartlnkvietokbrautojndjsnežienkajylastovičkyhzbnbocianyfhzveľká-
noculspišskábelánby  5. tajnička: 1.Francúzsko, 2.Stalin, 3.Čatloš, 4.Mussolini, 5.ZSSR, 6.Nemecko, 7.Okupácia, 8.Osvienčim - FAŠIZMUS

4.  Vymaľuj obrázok. Každé číslo má svoju farbu. Veľa šťastia.

5.  Tajnička:

1. Kto okrem Anglicka vyhlásil tzv. čudnú vojnu počas 2. 
     svetovej vojny?
2. Kto vládol Rusku po smrti Lenina?
3. Kto bol generálom slovenskej armády a v rokoch 1939-
    1944 minister obrany Slovenského štátu?
4. Kto vládol Taliansku počas 2. svetovej vojny?
5. Aká je skratka Zväzu sovietskych socialistických 
     republík?
6. Ktorá krajina vyvolala 2 svetovú vojnu?
7. Ako sa volá násilné obsadenie iného štátu?
8. Kde sa nachádza najznámejší koncentračný tábor
     v Poľsku?

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

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

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

Autor: A. Miklas, ZŠ J. M. Petzvala

3.  Nájdi v celom reťazci písmen rôzne slová. Zakrúžkuj si ich.

nbnzcjartlnkvietokbrautojndjsnežienkajylastovičkyhzbnbocianyfhzveľkánoculspišskábelánby

Autor: Mgr. B. Bieliková, ZŠ M. R. Štefánika
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Prvotina detskej ľudovej hudby BELAVE - PERVE
  Od uvedenia do života na via-
nočnom koncerte ZUŠ Ladisla-
va Mednyánszkeho v decembri 
2018 si svoj úspešný hudobný 
život žije prvý CD-nosič Detskej 
ľudovej hudby BELAVE, ktorá 
funguje pri Základnej umeleckej 
škole L. Mednyánszkeho v Spiš-
skej Belej.

  CD-čko s 11-timi piesňami 
dostalo nie náhodou názov 
PERVE. Ide skutočne o histo-
rickú prvotinu nielen tohto zos-
kupenia, ale aj školy. O tom, ako 
vznikal jedinečný hudobný pro-
jekt, sme sa pozhovárali s Mgr. 
M. Paľkom, pedagógom a auto-

rom myšlienky viesť žiakov k cí-
teniu a rozvíjaniu hudobných ko-
reňov, tradícií teritória, na ktorom 
žijú. ,,Som presvedčený o tom, 
že hudobník sa stáva hudobní-
kom vtedy, keď sa stretáva s iný-
mi hudobníkmi a spolu hrajú. V 
kapele sa  spoluhráči navzájom 
vnímajú, rýchlo reagujú a nauče-

né dokážu pretaviť do praxe,“ 
vysvetľuje M. Paľko. Aj preto ini-
cioval v Školskom vzdelávacom 
programe zaradenie predmetu 
hra v ľudovom orchestri. Výsled-
kom práce  siedmich mladých 
muzikantov a spevákov a 1 spe-
váčky - priekopníkov rozvíjania

hudobných ľudových tradícií, je 
prvotina PERVE.
   ,,Nahrávanie s deťmi je vždy 
špecifický proces, lebo nejde 
o profesionálnu prácu. Deti sa 
stretávajú v rámci vyučovania 
predmetu raz týždenne, niektoré 
prídu, iné nie, a tak sa CD-čko 
dávalo dokopy vyše roka. Od 
novembra 2017 do decembra 
2018 počas asi 4 nahrávacích 
dní," konštatuje M. Paľko. Zhro-
maždený materiál obsahoval 
pestré žriedlo multietnicity fol-
klóru Spiša – nemeckého, go-
ralského, rusínskeho i okolitých 
regiónov – Šariša, Liptova či 
Podpoľania. ,,Na Podpoľaní som 
sa narodil, ako dieťa som sa  
všetky tamojšie ľudovky učil hrať 
a podľa mňa patria k všeobec-
nému repertoáru ľudovkárov na 
Slovensku,“ priznáva M. Paľko. 
Zaujímavosťou je zaradenie ru-
munských piesní. Na nich sa žia-
ci naučili vnímať a hrať nepárne 
takty, netypické pre náš stredo-
európsky hudobný priestor, kto-
rý je založený na párnych čís-
lach. M. Paľko sa teší, že mnohé 
nápady priniesli žiaci, pri nahrá-
vaní sa iba korigovali.
   ,,Piesne zo Spišskej Belej? To 
bol tvrdý oriešok,“ zamýšľa sa

M. Paľko. V minulosti väčšino-
vý nemecký kultúrny element 
v meste nebol a nie je preskú-
maný, rovnako ako goralský či 
rusínsky folklór na Spiši. Siahol 
teda po zápiskoch S. Webera  a 
M. Greisigera, tie však neobsa-
hujú notopisy; ďalším zdrojom 
bola nemecká bibliotéka karpat-
ských Nemcov, ktorá však vznik-
la až po 2. svetovej vojne. Ako 
textovú zvláštnosť na CD Perve 
vníma M. Paľko bilingválnu spiš-
sko-nemeckú pieseň Die Bande 
zo zbierky S. Webera. V nej sa 
plynule strieda text v nemčine 
a slovenčine. Zaujímavé je, že v
tomto prípade nejde o preklad, 
ale o  pokračovanie nemeckého 
textu v slovenčine. Aj tento prí-
klad je dôkazom, že dvojjazyč-
nosť bola bežnou praxou našich 
predkov, ktorí medzi sebou ply-
nule komunikovali vo viacerých 
jazykoch.
     Pri otázke, či bude mať hu-
dobná prvotina Perve nasledov-
níka, sa M. Paľko usmeje:,, Há-
dam hej. Hádam aj ďalšie deti 
budú chodiť do ZUŠ-ky a bude 
aj druhé CD-čko. Hoci neviem, 
aké meno mu dáme, lebo perve 
je perve.“

Vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO nás baví
  Nedávno prebehol na našej 
škole veľký súboj o najmúdrej-
šieho medzi najbystrejšími - 
VŠETKOVEDKO. Zúčastnilo sa 
na ňom 26 žiakov našej školy z 
druhého, tretieho a štvrtého roč-
níka. Žiaci riešili 30 úloh. Vybe-
rali jednu správnu odpoveď zo 
štyroch možností. Cieľom tejto 
súťaže je:
•  dopriať deťom radosť z hry, 
súťaženia a úspechu,
•   umožniť im predviesť, čo všet-
ko vedia,
•  dať im možnosť skúsiť, ako si 
poradia v neznámej a záťažovej 
situácii,
•   overiť, ako sa dokážu v správ-
nej chvíli sústrediť a podať čo 
najlepší výkon.
  VŠETKOVEDKO obsahuje 
otázky zo všetkých oblastí, s

ktorými sa žiaci doteraz stretli – 
vlastiveda, prírodoveda, sloven-
ský jazyk a literatúra, matemati-
ka, anglický jazyk, informatická, 
dopravná, hudobná a výtvarná 
výchova.
     Všetci žiaci našej školy získali 
titul Všetkovedkov učeň. Traja 
žiaci si v tejto súťaži počínali mi-
moriadne dobre a získali tak titul 
Všetkovedko. Sú to žiaci: Filip 
Olekšák z II.A, Katka Odu-
morková z III.A a Barborka 
Olekšáková zo IV.A. 
   Titul Všetkovedko školy 
získal však iba jeden z nich, a 
tým je Filip Olekšák z II.A.
 Všetkým súťažiacim srdečne 
blahoželáme!

Mgr. K. Čížiková, ZŠ M. R. Šte-
fánika
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Extraligový majstrovský titul v hokejbale U16 patrí po piaty-krát Spišskej Belej
  V nedeľu 14.4.2019 sa usku-
točnilo posledné kolo Slovens-
kej hokejbalovej extraligy U16 vo 
Vrútkach. Družstvo MŠK Spiš-
ská Belá vyhralo oba zápasy 
a získalo v poradí 5. titul maj-
stra Slovenska. V záverečnom 
zápase súťaže sa rozhodujúcou 
stala výhra Spišskej Belej nad 
Košicami. Beľania zdolali Košice  
2:1. Víťaznému tímu blahoželá-
me a prajeme veľa zdravia, síl a 
športového nadšenia aj do ďal-
ších sezón.
Zostava: Marko Pavlikovič, 
Kristián Svitana, Andrian Kubis, 
Kristián Burdíček, Sebastián 
Kiska, Peter Knapik, Dávid No-
vajovský, Samuel Zibura, Peter 
Kostka, Maroš Mešár, Maroš 
Vaverčák, Lukáš Kubis, Lukáš 
Pajer, Denis Kuchta, Ján Grich, 
Samo Škvarek.
Tréner: Mgr. Miroslav Burdíček
  Slovenská hokejbalová ex-
traliga (SHbE) U16 2018/2019
    6. turnaj 14. 4. 2019 – Ihrisko: 
Vrútky:
ŠK 98 Pruské – HBK Kometa 
Vrútky   1: 4  (1:1,0:3)
Góly: M. Šatka – Siakeľ 2, Sever, 
Záhora

1. MŠK Spišská Belá 12 68:6 23
2. HBC Košice             12 44:11 19
3. HBK Medokýš Martin12 49:21 16
4. HBK Kometa Vrútky 12 38:38 11
5. Jokerit Juniors Pezinok 12 37:25 11
6. HBK Adler Trebišov 12 9:94 2
7. ŠK 98 Pruské           12 8:58 2
    O poradí na 4. a 5. mieste a 6. 
a 7. mieste rozhodli body a skóre 
zo vzájomných zápasov.

Belianski hokejbalisti U19 postúpili do semifinále extraligy
   V sobotu 13. apríla v 1. kole 
play off Slovenskej hokejbalovej 
extraligy v kategórii U19 spiš-
skobelianski hokejbalisti odohra-
li rozhodujúci 3. zápas. Domáci  
MŠK Spišská Belá zdolal HBK 
Adler Trebišov 5:2 a postúpil do 
semifinále, kde sa stretne s Po-
važskou Bystricou.
   SEMIFINÁLE PLAY OFF : 1. 
zápas sa odohrá 27. apríla v 
Považskej Bystrici, druhý zá-
pas 28. apríla v Spišskej Belej 
o 10.00 hod. a prípadný tretí zá-
pas 1. mája v Považskej Bystrici. 
(Dátumy zápasov sú uvádzané v 

čase redakčnej uzávierky, aktu-
álne výsledky zápasov nájdete 

na www.spisskabela.sk.)
1. kolo play off – 3 zápasy:

  MŠK Spišská Belá – HBK 
Adler Trebišov  5:2 (1:0, 2:2, 

2:0)
Góly: Pitoňák 3, D. Pajer, K. Svi-

tana – Dudurič, Jožiov
Na zápasy: 2:1, postupuje MŠK 
Spišská Belá
   ŠK Bukovinka Zvolen – MŠK 
HMHK Bauska Vranov n/T 4:1 
(1:0, 2:0, 1:1)
Góly: Blahovský 2, Valko, Nociar 
– Majerník
Na zápasy: 2:1, postupuje ŠK 
Bukovinka Zvolen
 SEMIFINÁLE PLAY OFF (27., 
28. 4., prípadne 1. 5. 2019)
  HBC Košice – ŠK Bukovinka 
Zvolen
   HBC DT Považská Bystrica – 
MŠK Spišská Belá

Marek Podolinský na Sparťan RACE ŠPRINT 2x víťazne
    Členovia OZ PretekaRYS 
Marek Podolinský a Michal Jur-
čo sa počas posledného mar-
cového víkendu zúčastnili na 
pretekoch SPARŤAN v maďar-
skom mestečku Nagykanisza. V 
sobotu 30. marca sa konali prvé 
preteky SPARŤANA CEU série. 
Obaja naši zástupcovia súťažili 
v mužskej kategórii Age group 
(35-39 rokov). Marek Podolinský 
zdolal trať  v čase 1:31:47, čo 
mu nakoniec vynieslo 5. miesto 
v kategórii a celkovo skončil z 
3332 pretekárov na 60. mieste. 
Michal Jurčo dosiahol na 23. 
miesto s časom 1:43:19 a cel-
kovo sa umiestnil v kategórii na

161. mieste.
     V nedeľu 31. marca sa štar-
tovalo na trati Sparťan RACE 
ŠPRINT. Marek Podolinský bez 
jedinej chybičky zdolal 6,6-ki-
lometrovú trať v kategórii Age 
group s časom 38:45, a tak si 
odniesol víťazstvo a kvalifikoval 
sa tak na Majstrovstvá Európy 
v Spartan race, ktoré sa budú 
konať v Dolomitoch Alleghe-
-Civetta (IT) dňa 29. júna 2019. 
Celkovo to stačilo na 15. miesto.
    13. a 14. marca sa bojovalo 
v českej Kutnej Hore. V sobotu 
sa tu bežal SPRINT, trať dlhá 
6,7 km s 20 prekážkami a pre-
výšením 265 m. Bolo to zároveň 

2. kolo bodovaného preteku 
CEU série. Marekovi Podolin-
skému vyšiel SPRINT bez zavá-
hania a umiestnil sa na 1. mies-
te vo svojej kategórii. Michalovi 
Jurčovi nevyšla lezecká stena 
a oštep, ktorý mu zobral draho-
cenné minúty, no aj napriek 2 
trestom sa umiestnil na krásnom 
26. mieste vo svojej kategórii.
     V nedeľu pokračoval Spartan 
race pretekmi SUPER  (trať dlhá 
13,7 km,  27 prekážok, prevý-
šenie 4 44 m). Na štart sa po-
stavil už len Marek Podolinský, 
po dobrom bežeckom výkone, 
keď ho už od cieľa delilo len pár 
stovák metrov, prišla séria 3 po-

kazených prekážok a nakoniec 
dobehol do cieľa po zemiakovú 
medailu.

Najbližšie preteky CEU série

Zakopane Spartan SPRINT 
18.5.2019 (PL)

Poiana Brasov Spartan SUPER 
3.8.2019 (RO)

Valčianska Dolina Spartan 
BEAST   7.9.2019 (SK)

HBK Medokýš Martin – HBC 
Košice   1: 1  (0:1,1:0)
Góly: Haviar – Spišák 
Jokerit Juniors Pezinok – MŠK 
Spišská Belá   0: 3  (0:1,0:2)
Góly: Kiska, A. Kubis, Svitana
HBK Adler Trebišov – HBK 
Medokýš Martin   2: 8  (2:3,0:5)
Góly: R. Zamborský 2 – Kubík, 
Becík po 2, Haviar, M. Ursíny, 
Škoda, Kollár

HBC Košice – MŠK Spišská 
Belá   1: 2  (1:0,0:2)
Góly: Čuchran – Kiska  2
Jokerit Juniors Pezinok – HBK 
Kometa Vrútky   0: 3  (0:3,0:0)
Góly: Siakeľ 2, Sever                          
ŠK 98 Pruské – HBK Adler Tre-
bišov   1: 0  (0:0,1:0)
Gól: M. Šatka                                                
   KONEČNÁ TABUĽKA PO 6. 
TURNAJI
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Označovanie obalov kvôli správnemu triedeniu odpadov

   V zmysle zákona o obaloch sú výrobcovia a dovozcovia obalov alebo balených výrobkov povinní zabezpečiť označenie obalu informáciami:
-  o materiáloch, z ktorých je obal vyrobený,
-  o tom, či ide o opakovane použiteľný obal alebo zálohovaný obal,
-  o spôsobe nakladania s obalom.

   Značka, ktorá znamená, že obal je možné zhodnotiť (opätovne použiť) je všeobecná značka, ktorá je 
doplnená o spresňujúce písomné a číselné informácie pre konkrétny druh obalu. Pri kúpe a po použití 
jednotlivých výrobkov si však málokto všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka 
značkám na obaloch ale vieme, ako správne triediť odpad. Nižšie preto uvádzame jednoduchý prehľad 
najčastejšie používaných značiek:

     Zálohované, opakovane použiteľné obaly (vratné obaly, ako napr. obaly na pivo, minerálku a pod.) sa označujú textom Návratný obal.
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