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   Na svoje si prišli priaznivci rôznych hudobných žánrov. Kabát RE-
VIVAL ROCK THERAPY roztancoval všetky generácie pod pódiom.    Pohodovú atmosféru nám priniesol Michal Tučný REVIVAL BAND.

     Dni mesta Spišská Belá  od 31.5. do 2.6.2019 presvedčili aj dážď, aby konečne ustúpil slnečným lúčom! Víkendu v meste dominovala poho-
da, zábava a úsmevy v skvelej atmosfére priateľských stretnutí. Bohatý program zaplnil námestie do posledného miesta.

   31. mája 2019 sa v parku pri evanjelickom kostole v Spišskej Belej uskutočnilo slávnostné odhalenie sochy Milana Rastislava Štefánika. 
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Viac aktuálnych informácií a článkov nájdete na webe  www.spisskabela.sk

   Mesto Spišská Belá prostredníctvom Mestského podniku Spišská 
Belá, s. r. o., realizuje stavebné práce na cintoríne. Robia sa trasy 
chodníkov v navrhovanom lúčovitom osadení k oploteniu cintorína.  

    Stavebné práce na Dennom centre v Strážkach pokračujú. Finišuje 
sa so zatepľovaním a podhľadmi. Ukončenie všetkých prác na tomto 
objekte je plánované do konca tohto roka. 

    S Face Clubom sme oslávili Medzinárodný deň detí.

    11 družstiev zo ZŠ z nášho mesta i okolia sa stretlo 6. júna v Kaštieli 
Strážky na tradičnej súťaži Spoznaj svoj región.  V rámci 8. ročníka 
spoznávali aj  odevnú kultúru nášho regiónu.

   Hokejbalisti U15 MŠK Spišská Belá na Pilsen CUP obhájili minu-
loročné prvenstvo. V konkurencii šiestich tímov z Čiech, Nemecka, 
Kanady a zo Slovenska naši hráči potvrdili svoje kvality. Gratulujeme! 

    Nultý ročník PumpRock–u je po 8. júni 2019 úspešne za nami. Na 
pumptrackovej dráhe pri Belianskom rybníku súťažilo 33 pretekárov, 
spokojní boli aj milovníci rockových koncertov.
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej zo dňa 30.5.2019
  Mestské zastupiteľstvo v 
Spišskej Belej (ďalej len MsZ) 
sa na svojom zasadnutí dňa 
30. mája 2019 venovalo aj 
týmto témam:

Pridelenie uvoľnených ná-
jomných bytov

•  Poslanci schválili pridelenie 
3-izbového mestského ná-
jomného bytu na  Družstevnej 
ulici č. 68 v Spišskej Belej do 
nájmu Martine Smikovej,  bytom 
Spišská Belá, Štefánikova č. 42 
a pridelenie 2-izbového mest-
ského nájomného bytu na ulici 
Štefánikovej č. 42 v Spišskej Be-
lej do nájmu Nikole Duchnitzkej,  
bytom Spišská Belá, Krátka 6.

Dotácia na obnovu mest-
ských lesov

• MsZ schválilo poskytnutie do-
tácie z rozpočtu mesta Spišská 
Belá pre rok 2019 vo výške 50 
000,- € žiadateľovi spoločnosti 
Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o. 

Pozemky na výstavbu okruž-
nej križovatky v k.ú. Strážky

• Poslanci odročili odpredaj 
pozemkov v k.ú. Strážky pre 
účely umiestnenia stavby prístu-
povej (cestnej) komunikácie a 
okružnej križovatky na ceste č. 
1/66 pre účely priemyselného 
areálu MUBEA Automotive Slo-
vakia, s.r.o., Kežmarok do doby 
doriešenia napojenia, resp. vy-
riešenia prístupu k novej IBV 
Strážky nad kaštieľom II. a III. 
etapa.

Prenájmy, predaje, zámeny a 
kúpy pozemkov

• MsZ schválilo odkúpenie 
pozemkov pre účely výstavby 
cyklochodníka a chodníka pre 
peších v k.ú. Strážky v prospech 
mesta Spišská Belá od spoloč-
nosti AGROSTAV Poprad; 
•  MsZ schválilo zámenu po-
zemkov pre účely výstavby 
cyklochodníka a chodníka pre 
peších v k. ú. Strážky medzi 
mestom Spišská Belá  a p.  Zu-
zanou Havira Bóryovou,  bytom 
Suchá hora 1736/29, Kežmarok ;
•    MsZ schválilo zámer na pre-
nájom časti pozemku na účely 
zriadenia letnej terasy k pre-
daju zmrzliny nachádzajúceho 
sa pred prevádzkou v Spišskej 
Belej na Hviezdoslavovej č. 1 v 
prenájme nájomcu Jusufi Nadr, 
bytom Záborského 29, Poprad;
• MsZ schválilo zámenu po-
zemkov medzi Matúšom Slodi-
čákom, Osloboditeľov 583/26,  

Spišská Belá a mestom Spišská 
Belá nachádzajúcich sa pred  
plánovaným rod. domom žiada-
teľa a zeleným pásom, rozdiel 
výmery doplatí mesto Spišská 
Belá Matúšovi Slodičákovi za 
kúpnu cenu 10 EUR /m². V da-
nom prípade ide o záujem mes-
ta majetkovoprávne vysporiadať 
zámenou pozemok pod miest-
nou komunikáciou a chodníkom 
na Ulici osloboditeľov.
•   MsZ schválilo zámer na zria-
denie vecného bremena na po-
zemku spočívajúcom v práve 
prechodu a prejazdu v k. ú. Ta- 
transká Lomnica – osada Tatran-
ská Kotlina v prospech Slavka 
Mitráša a manželky Libuše Mi-
trášovej, rod. Bílej, trvale bytom 
Železník, súp. č. 135;
•  MsZ schválilo zámenu po-
zemkov z dôvodu realizácii IBV 
Strážky lokalita Nad kaštieľom 
2. a 3. etapa medzi mestom 
Spišská Belá a Helenou Matfia-
kovou,  bytom Tulská 5491/24, 
Martin, ide o vzájomnú zámenu 
kvalitatívne porovnateľných po-
zemkov. Uvedená zámena po-
zemkov bude bezodplatná.
•   MsZ schválilo budúci odpre-
daj žiadateľke Alene Zavackej, 
T. Kotlina 2 pre účely zarovna-
nia pozemku v k. ú. Tatranská 
Lomnica – osada Tatranská Kot-
lina, za kúpnu cenu 40 EUR / m² 
s podmienkou  odkúpenia okoli-
tého  pozemku vily Mária od ŠL 
–TANAP-u  a schválilo zatiaľ pre-
nájom časti pozemku na dobu 10 
rokov za nájomné vo výške 3€/
m² ročne. Mesto Spišská Belá si 
vyhradzuje právo nájom ukončiť  
výpoveďou s 3-mesačnou výpo-
vednou lehotou v prípade, ak by 
mesto potrebovalo pozemok na 
iný účel. V danom prípade ide o 
pozemok nachádzajúci sa pod  
objektom (drevárkou) vo vlast-
níctve žiadateľky.
•   MsZ odročilo žiadosť PVE, 
s.r.o., Moskovská 8, Spišská 
Belá na budúcu zámenu pozem-
kov pre účely apartmánových 
polyfunkčných domov v lokalite 
Okružnej ulice do predloženia 
projektovej dokumentácie a vy-
jadrení jednotlivých správcov sie-
tí a štátnych orgánov a inštitú-
cií týkajúcich sa navrhovaných 
apartmánových domov.
•  MsZ schválilo odkúpenie 
pozemku v k. ú. Strážky lokalita 
Kapušnice od vlastníkov, za do-
hodnutú kúpnu cenu 10 €/m²;
• MsZ neschválilo zámenu 
pozemkov vo vlastníctve Petra 
Jašňáka a manželky Evy Jašňá-
kovej, rod. Gallikovej, Školská 
825/34, Lendak z dôvodu, že po-
zemky vo vlastníctve žiadateľov 
v k. ú. Spišská Belá sú roztrúse-

né po rôznych častiach extra-
vilánu mesta, kým pozemky vo 
vlastníctve mesta Spišská Belá v 
k. ú. Lendak tvoria ucelené celky.
•  MsZ neschválilo zámenu  
pozemkov vo vlastníctve Milana 
Džadoňa, bytom Medňanské-
ho 87 Spišská  Belá, Strážky s 
Mestom Spišská Belá, nakoľko 
časť pozemkov je definovaná 
ako lesné pozemky a zároveň 
ide o pozemok, ktorý má mesto 
prenajatý a zámer záujemcu je 
v rozpore so záujmami mesta v 
danej lokalite.
•    MsZ schválilo zámer na  pre-
nájom pozemku pre účely poľno-
hospodárskej výroby v prospech 
AGRO – KMK, s.r.o., Ľubica  v k. 
ú. Spišská Belá, na dobu 5 rokov. 
Ide o pozemky nachádzajúce sa 
v susedstve pozemkov, ktoré má 
žiadateľ v nájme.
•    MsZ schválilo spoluprácu  s 
realitnou kanceláriou RECOMP, 
s. r. o., Námestie sv. Egídia č. 60 
so sídlom v  Poprade na inžinier-
sku činnosť – analýza územia 
lokalita IBV Samuela Webera II. 
etapa podľa predloženej ceno-
vej ponuky a vznesených pripo-
mienok zo strany mesta Spišská 
Belá.
•   MsZ schválilo predaj časti 
pozemku v k. ú. Spišská Belá na-
chádzajúceho sa pred garážou 
na Ulici 1. mája v Spišskej Belej, 
kde je žiadateľ Ľubomír Kučera 
vlastník bytu v bytovom dome 
a garáže, v tomto prípade ide o 
majetkovoprávne vysporiadanie 
dlhodobo užívaných pozemkov.

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ 
v meste

•  Poslanci vzali na vedomie 
informáciu primátora mesta o 
výsledkoch zápisu do 1. roční-
ka základných škôl v Spišskej 
Belej.

Nová riaditeľka v materskej 
škole v Spišskej Belej

•  Poslanci vzali na vedomie 
informáciu primátora mesta o 
výsledku výberového konania 
na funkciu riaditeľa Materskej 
školy, Mierová 1, Spišská Belá.

Informácia hlavnej kontrolórky 

•  Poslanci vzali na vedomie 
informáciu hlavnej kontrolórky 
mesta o priebežne vykonaných 
kontrolách za uplynulé obdobie.  

Zmeny a doplnky č. 3 Územ-
ného plánu mesta Spišská 
Belá

•   MsZ vzalo na vedomie  Sprá-

vu o prerokovaní návrhu Zmien 
a doplnkov č. 3 Územného plánu 
mesta Spišská Belá, súhlasilo  
s vyhodnotením pripomienok z 
prerokovania návrhu Zmien a 
doplnkov č. 3 Územného plánu 
mesta Spišská Belá a schválilo 
Zmeny a doplnky č. 3 Územné-
ho plánu mesta Spišská Belá a 
schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta č. 5/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Spišská Belá č. 9/2008 
v znení VZN č. 1/2014 a VZN 
č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť Územného plánu 
mesta Spišská Belá. 

Odvolanie riaditeľa/konateľa  
Mestského podniku Spišská 
Belá, s.r.o.

• Na návrh primátora mesta 
Spišská Belá poslanci odvolali 
z funkcie Bc. Petra Novajovské-
ho, konateľa/riaditeľa  spoloč-
nosti Mestský podnik Spišská 
Belá, s.r.o., ku dňu 31.5.2019 a 
od 1.6.2019 menovali do funkcie 
Ing. Miroslava Petreka, bytom 
Kežmarok, Huncovská 323/6 do 
funkcie konateľa/riaditeľa spo-
ločnosti Mestský podnik Spišská 
Belá s.r.o., na dobu do vymeno-
vania nového konateľa/riaditeľa  
v zmysle výberového konania; 
• MsZ požiadalo primátora 
mesta, aby mesto Spišská Belá 
uskutočnilo výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa 
- konateľa spoločnosti Mestský 
podnik Spišská Belá, s.r.o., a 
aby víťazný uchádzač bol navrh-
nutý na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Spišskej Belej.

MsZ prerokovalo žiadosti 
o zmenu Územného plánu  
mesta Spišská Belá :

  1. Žiadosť rímskokatolíckej cirk-
vi, Farnosť Sv. Antona Pustovní-
ka, Spišská Belá o zmenu účelu 
využitia pozemkov v k.ú.. Spiš-
ská Belá z pôvodných druhov 
pozemkov na pozemky určené 
na funkciu individuálnej bytovej 
výstavby. Stanovisko mestského 
zastupiteľstva: MsZ navrhovanú 
zmenu doporučuje na násled-
né schválenie.
  2. Žiadosť  Ing. Jána Segľu  a 
Michala Segľu, Spišská Belá  o 
zmenu územného plánu   z funk-
cie záhrady na funkčné využitie 
– individuálna bytová výstavba. 
Stanovisko mestského zastupi-
teľstva: MsZ navrhovanú zmenu 
berie na vedomie a po oslovení 
správcov sietí zo strany mesta  v 
danom území  a ich súhlasnom 
vyjadrení k napojeniu sietí v da-
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Slávnostné odhalenie sochy Milana Rastislava Štefánika 31. mája 2019
  Dni mesta Spišská Belá boli 
tohto roku historicky jedinečné. 
Po 47 rokoch sa totiž v rám-
ci tohto podujatia do parku pri 
evanjelickom kostole opäť vráti-
la socha M. R. Štefánika. V roku 
1972 bola socha, žiaľ, z tohto 
miesta odstránená. V minulosti 
predstavovala v našom meste 
dôležitú dominantu a bola sved-
kom významných spoločen-
ských a kultúrnych podujatí. Jej 
pohnutý osud sa riešil na trikrát.
  V roku 1939 ju naši predkovia 
umiestnili medzi mestským úra-
dom a zvonicou. Autorom jej 
návrhu bol akademický sochár 
Pavol Bán a zhotovili ju z bieleho 
umelého mramoru, podstavec 
bol z umelého kameňa. Pomník 
sa skladal zo 140 cm vysokého 
podstavca so šírkou 70×70 cm a 
na menšom podstavci s rozmer-
mi 50×50 cm bola umiestnená 
socha gen. Štefánika s výškou 
2,30 m. V 50-tych rokoch však 
bola z tohto miesta odstránená 
kvôli totalitnej celospoločenskej 
socialistickej ideológii, ktorá túto 
osobnosť nerešpektovala. Druhý 
život dostala socha v roku 1968 
počas politického odmäku.
   Študenti sochárstva na Vysokej 
škole výtvarných umení v Prahe, 
Imrich Svitana a Ivan Lipták, 
popolom a uhlím zdevastovanú 
sochu zrekonštruovali a z kotol-
ne Mestského úradu v Spišskej 
Belej ju vytiahli na svetlo sveta. 
Tentoraz už do parku pri evanje-
lickom kostole. Stála tu len krátko,

do roku 1972, keď sa pod jej 
príbeh opäť podpísali politické 
okolnosti. Mocní vtedajšieho 
sveta ju dali zhodiť a odviezli ju 
do vojenského obvodu Javorina. 
Tam ju podľa očitých svedkov 
zlikvidovali.
  21. storočie nezmazalo sto-

pu M. R. Štefánika v srdciach 
pamätníkov. Tí túžili po tom, 
aby táto významná osobnosť 
priekopníka slovenskej štátnos-
ti, svojbytnosti a slobody bez 
akéhokoľvek cudzieho útlaku, 
definitívne našla svoj domov v 
Spišskej Belej.

     Na podnet občianskej iniciatívy 
sa v roku 2015 zrodila myšlienka 
znovuobnovenia a znovuosade-
nia sochy gen. Štefánika v na-
šom meste. Po rozhovoroch M. 
Vdovjaka, J. Pisarčíka, M. Cho-
mu s vtedajším vedením mesta 
sa s touto myšlienkou stotožni-

lo aj Mestské zastupiteľstvo v 
Spišskej Belej, ktoré v roku 2017 
prijalo uznesenie o realizácii toh-
to projektu. Autorom návrhu mo-
delu novej sochy bol akademic-
ký sochár Štefan Húdzik, ktorý ju 
chcel odlievať z bronzu, ale pre 
náhle úmrtie tento projekt ne-

dokončil. Práce sa po ňom ujal 
umelecký sochár a výtvarník z 
oravskej obce Sihelné Peter Kol-
čák, ktorý sa rozhodol realizovať 
odlievanie sochy jedinečným, 
inovatívnym spôsobom – z hliní-
ka. 2,3-metrová socha M. R. Šte-
fánika je umiestnená na 1,5-met-

rovom betónovom podstavci so
šírkou 85×85 cm. Na podstavci 
je pripevnená hliníková doska, 
ktorá sumarizuje všetky tri dá-
tumy osádzania sochy v našom 
meste. Nad nimi sa nachádza 
nápis gen. M. R. Štefánik, slo-
venský národný bohatier, v

nom území sa k žiadosti vrátime.
 3. Žiadosť Mareka Mešára, 
Spišská Belá o zmenu územné-
ho plánu stavby a pozemkov v 
okolí penziónu Pohoda, z poly-
funkčného objektu na objekt ro-
dinného domu  a plochy bývania. 
Stanovisko mestského zastupi-
teľstva: MsZ navrhovanú zme-
nu doporučuje na následné 
schválenie zároveň upozorňu-
jeme žiadateľa na skutočnosť, 
že okolité územie je určené na 
priemyselnú výstavbu (napravo 
od objektu) a rekreačnú vybave-
nosť (plochy naľavo od objektu).
  4. Žiadosť Mgr. Pavla Lojeka, 
Spišská Belá o zmenu využitia 
pozemku parc.č. KN „C“ 120/82  
na Družstevnej ulici v k.ú.. Spiš-
ská Belá z plôch pre výrobu na 
plochy garáží a skladovacích 
priestorov. Stanovisko mestské-
ho zastupiteľstva: MsZ navrho-
vanú zmenu nedoporučuje, z 
hľadiska nemožnosti zodpove-
dajúceho prístupu k pozemku.
  5. Žiadosť Branislava Koval-
číka o zmenu územného plánu  
Spišská Belá z funkcie záhrady

na funkčné využitie – individuál-
na bytová výstavba a pozemku 
parc. č. KN „C“ 8271 zapísa-
ných v LV č. 2844  a v k.ú.. Spiš-
ská Belá z funkcie záhrady na 
funkčné využitie – plochy garáží. 
Stanovisko mestského zastupi-
teľstva: MsZ navrhovanú zme-
nu doporučuje na následné 
schválenie.
  6. Žiadosť Zuzany Havira Bó-
ryovej, Kežmarok o zmenu 
územného plánu  v k.ú. Strážky 
z funkcie poľnohospodárskej 
pôdy na funkčné využitie – indi-
viduálna bytová výstavba a ob-
čianska vybavenosť. Stanovisko 
mestského zastupiteľstva: MsZ 
navrhovanú zmenu berie na ve-
domie, stanovisko mestského 
zastupiteľstva bude zaujaté po 
posúdení rozsahu návrhu zmeny  
spracovateľom územného plánu 
a jeho doplnkov.

Dobudovanie cyklistickej in-
fraštruktúry v meste Spišská 
Belá

•  Poslanci vzali na vedomie
informáciu primátora mesta o

podanej  žiadosti o poskytnutie 
finančného príspevku na mikro-
projekt s názvom Dobudovanie 
cyklistickej infraštruktúry v 
meste Spišská Belá s cel-
kovými výdavkami žiadosti vo 
výške 57 229,56 € a schválili 
zabezpečenie vlastných finanč-
ných prostriedkov na spolufi-
nancovanie vo výške 5% z cel-
kových oprávnených výdavkov 
z rozpočtu mesta, a to čiastku  
2861,49  €.

Revitalizácia spevnených a 
prístupových plôch Ulice L. 
Novomeského v Spišskej Belej

•  Poslanci vzali na vedomie 
informáciu primátora mesta o 
spracovanej štúdií na Ul. L. No-
vomeského  v Spišskej Belej.

130. výročie založenia MO 
SRZ v Spišskej Belej

•  MsZ schválilo poskytnutie 
mimoriadnej dotácie z rozpoč-
tu mesta Spišská Belá pre rok 
2019 vo výške 700,- € žiada-
teľovi Slovenskému rybárskemu

zväzu – MO Spišská Belá na 
usporiadanie oslavy 130. výro-
čia založenia MO SRZ.

Modernizácia kamerového 
systému v Spišskej Belej

•   Poslanci vzali na vedomie 
informáciu primátora mesta o 
podanej žiadosti na poskytnu-
tie dotácie na Modernizáciu 
kamerového systému v Spiš-
skej Belej s celkovými výdavka-
mi žiadosti vo výške 20 400,- € 
a schválili spolufinancovanie vo 
výške 5 % z celkových výdavkov.

Zlepšenie dopravno-bez-
pečnostnej situácie v meste  
Spišská Belá

•  Poslanci vzali na vedomie 
informáciu o podanej žiadosti na 
poskytnutie dotácie na Zlepše-
nie dopravno-bezpečnostnej 
situácie v meste Spišská Belá 
s celkovými výdavkami žiados-
ti vo výške 23 979,70 EUR a 
schválili spolufinancovanie vo 
výške 5 % z celkových výdavkov.
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stúpila mužská spevácka skupi-
na Suita kráľa Mateja, ktorá toto 
podujatie otvorila slovenskou 
hymnou, po nej nasledovala čes-
ká hymna a ďalšie národné pies-
ne. Báseň prítomným prednies-
la žiačka Základnej školy M. R. 
Štefánika Michaela Fudalyová. 
Nasledovalo hudobné vystúpenie 
Ľudovej hudby Belave Základnej
umeleckej školy Ladislava Med-
nyánszkeho a záver slávnostného 
aktu patril spevokolu Cirkevného 
zboru ECAV na Slovensku z Kežmar-
ku pod vedením Romana Porubäna.
      Na znovuobnovenie sochy 
generála Milana Rastislava Šte-
fánika v Spišskej Belej prispeli: 
Úrad vlády Slovenskej republiky, 
Východoslovenská distribučná, 
a. s., KOMUNÁLNA poisťovňa, a. 
s., Vienna Insurance Group, Pod-
tatranská vodárenská spoloč-
nosť, a. s., ale aj individuálni do-
nori, ktorým srdečne ďakujeme.

Dni mesta Spišská Belá
    V dňoch 31. mája a 1. júna 2019 
námestie v Spišskej Belej ožilo 
hudbou, vôňou jedál, gulášov a 
hlavne ľuďmi, ktorí sa prišli zaba-
viť, stretnúť známych a vychutnať 
si program.
   V piatok od 16.00 hod. zneli z 
pódia tóny Spišskobelianskej dy-
chovky Belančanky, ľudovej hud-
by Podtatranec a ľudovej hudby 
Maličká muzička. Zaspievali nám 
členky skupiny Belan a zatanco-
vali belianske mažoretky. O 18.30 
hod. sa v parku pri evanjelickom 
kostole uskutočnilo dlho očaká-
vané slávnostné odhalenie sochy 
M. R. Štefánika. Po ňom sa všet-
ci opäť presunuli k mestskému 
úradu, kde začal koncert kapely 
Maxim Turbulenc. Po koncerte 
program pokračoval premietaním 
krátkych videí o meste Spišská 
Belá a našom regióne. Na tomto 
podujatí prvýkrát zaznela oficiál-
na znelka Spišskej Belej, ktorú 
skomponoval Mgr. Branislav 
Miko.
    V sobotu ráno postupne ná-
mestie začali zapĺňať spišskobe-

lianske spolky. Drevo sa chysta-
lo, kotlíky sa leskli, cibuľa s mä-
som sa krájali, aby bolo všetko 
pripravené, než sa začne súťaž 
vo varení guláša O Spišskobe-
liansky putovný kotlík. Na svoje si 

prišli aj deti, ktoré to najviac ťa-
halo k nafukovacej šmýkačke, k 
trampolíne, k poníkom a k stánku 
Face clubu, kde si mohli zahrať 
zaujímavú súťaž Escape room, 
pri ktorej si vyskúšali, ako sa

dostať zo zamknutej miestnosti.
    Ani kultúrny program nenechal 
na seba dlho čakať. O 14.30 
hod. prišli na pódium deti z fol-
klórneho súboru Dukátik. Krás-
ne kostýmy a tance predviedli 

účinkujúci zo súboru z poľské-
ho partnerského mesta Ožarów. 
Piesne v country štýle priniesli 
divákom členovia kapely Michal 
Tučný Revival Band a zábava 
pokračovala, keď na pódium

vyšli chlapci zo skupiny Kabát 
Revival Rock Therapy. Boli na-
toľko nadšení z belianskeho pub-
lika, že mu venovali plnú hrsť 
prídavkov, ale to sa už v zákulisí 
pripravovalo žrebovanie tombo-
ly s hlavnou cenou –  osobným 
automobilom Smart. Námestie 
praskalo vo švíkoch, veď v tejto 
tombole si ľudia kúpili 2 600 líst-
kov. Kľúče od automobilu si však 
mohol odniesť iba jeden. Výher-
com sa stal pán Gabriel Gemza 
ml., ktorému prajeme veľa šťast-
ných kilometrov. Tí, ktorí nevy-
hrali, sa mohli potešiť aspoň z 
vystúpenia Tomáša Bezdedu a 
kapely Iné Kafe, ktorej členovia 
roztancovali námestie. Zábava 
pokračovala do noci, a to pod 
vedením DJ Maroša.
    Podujatie to bolo vskutku vyda-
rené, aj počasiu sa nášho mesta 
uľútostilo. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa na oslavách Dni mesta 
Spišská Belá zúčastnili, či už 
ako diváci alebo ako tí, ktorí na 
nich prezentovali svoju spolkovú 
činnosť.

Pre knižnicu mesto získalo dotáciu 1500 € z Fondu na podporu umenia
  Mesto Spišská Belá sa aj tento 
rok uchádzalo o poskytnutie fi-
nančných prostriedkov z Fondu 
na podporu umenia v rámci výzvy 
č. 8/2019, v podprograme 5.1.4 
Akvizícia knižníc.
    Náš projekt s názvom Akvizí-
cia mestskej knižnice v Spiš-
skej Belej pre rok 2019 bol 
úspešný. Podali sme projekt z 
celkovým rozpočtom 3000 € a 
spolufinancovaním 150 €. Teší-
me sa, že bol tento projekt, tak 
ako po minulé roky, tak aj tento

rok úspešný a znovu nám budú 
poskytnuté finančné prostriedky 
na kúpu nových knižných titulov. 

Na rozšírenie nášho knižničného 
fondu v mestskej knižnici nám 
bola poskytnutá dotácia 1500 €

a spolufinancovanie mesta bude 
vo výške 150 €. Na tento účel 
sa nakúpia rôzne druhy kníh 
– jazykové a výkladové slovníky, 
encyklopédie, populárna, odbor-
ná a náučná literatúra, detská 
literatúra,  slovenská pôvodná 
tvorba a tvorba slovenských 
autorov. Z poskytnutej dotácie 
budú zakúpené aj knihy vydané 
s podporou Fondu na podpo-
ru umenia. Uvedené financie 
je potrebné použiť do konca 
tohto roka.

troch jazykoch – v slovenčine, v 
nemčine (lebo na predchádza-
júcu sochu z roku 1939 prispeli 
aj nemeckí obyvatelia Spišskej 
Belej) a vo francúzštine (lebo 
Francúzsko prijalo Štefánika za 
svojho občana v čase, keď ešte 
neexistovalo Československo). 
Záverečné technické inštalačné 
práce (ukotvenie na chemickú 
kotvu) sa uskutočnili 28. mája 
2019 za daždivého počasia. Re-
alizoval ich samotný sochár Pe-
ter Kolčák.
   Slávnostné odhalenie novej 
sochy sa uskutočnilo v piatok 31. 
mája 2019 o 18.30 hod. pri príle-
žitosti 100. výročia úmrtia M. R. 
Štefánika. Zúčastnili sa na ňom 
pozvaní hostia – predseda PSK 
Milan Majerský a poslanci PSK 
– bývalý primátor mesta Spišská 
Belá Štefan Bieľak, Ján Hencel 
a zástupcovia našich partner-
ských miest z Vysokého Mýta,

Oźarówa, Brücku a Szczawni-
ce. Pozvanie na túto výnimočnú 
slávnosť prijali aj členovia Spo-
ločnosti M. R. Štefánika, riadi-
telia škôl a školských zariadení 
Spišskej Belej, predsedovia be-
lianskych spolkov, poslanci mest-
ského zastupiteľstva, riaditelia 
miestnych firiem, zástupcovia
sponzorov, individuálni darcovia; 
zamestnanci Mestského úradu v 
Spišskej Belej a asi 500 divákov 
z radov Beľanov i obyvateľov su-
sedných miest a obcí.
   Vo svojich vstupoch sa účastní-
kom slávnosti prihovorili primátor 
mesta Spišská Belá Jozef Kuna, 
vedecký pracovník Astronomic-
kého ústavu Slovenskej akadé-
mie vied v Tatranskej Lomnici a 
člen Spoločnosti M. R. Štefánika 
Vojtech Rušin, bývalý pedagóg 
a štefánikovec Milan Choma a 
člen občianskej iniciatívy Milan 
Vdovjak. Všetci rečníci sa zhodli

na tom, že Štefánikov odkaz má 
svoj dopad aj na dnešnú gene-
ráciu. Jeho všestranná osobnosť 
vojaka, diplomata, politika, ces-
tovateľa, vedca – astronóma, 
fotografa je inšpiráciou aj pre 
súčasníkov. V neľahkých vojno-
vých rokoch mal odvahu a en-
tuziazmus v zahraničí presadiť 
myšlienku vzniku 1. Českoslo-
venskej republiky, v ktorej by slo-
venský národ získal tak prepo-
trebnú slobodu a podmienky na 
rozvoj v celej svojej šírke. Nebyť 
jeho, v medzinárodnej diploma-
cii by mali zatvorené dvere aj To-
máš Garrigue Masaryk a Edvard 
Beneš. Naše mesto si Štefánika 
váži a popri Štefánikovej ulici a 
Základnej škole M. R. Štefánika 
sme mu venovali osobitné mies-
to v parku, kde bude dôstojnou 
dominantou Spišskej Belej.
  Udalosť sprevádzal kultúrny 
program, v ktorom postupne vy-
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Prijatie jubilantov a novonarodených detí
    Dňa 12. júna 2019 prijal pri-
mátor mesta Jozef Kuna v dopo-
ludňajších hodinách v obradnej 
miestnosti Mestského úradu 
Spišská Belá jubilantov, ktorí sa 
v posledných troch mesiacoch 
dožili krásneho životného či vy-
sokého jubilea.
     V obradnej miestnosti mest-
ského úradu sa na túto počesť 
zišlo 36 oslávencov. Primátor 
mesta každému osobne zabla-

hoželal a odovzdal kytičku kvetov 
a finančný dar. Rovnako v ten istý 
deň popoludní sa konal slávnost-
ný obrad aj pre 22 najmladších 
členov nášho mesta. Primátor 
mesta odovzdal rodičom novona-
rodených detí finančný dar a ky-
ticu kvetov a zároveň im poprial 
veľa zdravia a lásky do života.
   Všetkým oslávencom a novo-
narodeným deťom prajeme len 
to najlepšie!

Spoločenská kronika APRÍL - JÚN 2019
• Narodili sa: Jozef Adamjak, Tomáš Halčin, Lenka Halčinová, Juraj Jezerčák, Teodor Kerner, Matias Kováč, Sofia Kovalčíková, Dayana 
Lauf, Martin Miľovčík, Jasna Pavličková, Tamara Reznická, Adam Roman, Teo Siska, Adam Slávik, Bianka Šavelová, Veronika Škvareková, 
Karolína Vašková, Stela Vašková, Viktor Žrubek.

• Navždy nás opustili: Ján Dlubáš vo veku 60 rokov, Rudolf Lešundák vo veku 63 rokov, Anna Mareková vo veku 69 rokov, Jana Porubovi-
čová vo veku 41 rokov, Mária Somrová vo veku 89 rokov, Oľga Špesová vo veku 65 rokov, Dušan Zemčák vo veku 59 rokov.

• Životného jubilea sa dožili: Ján Štefaniak – 95 rokov, Žofia Žideková – 95 rokov, Albín Porubovič – 94 rokov, Anna Chovancová – 93 
rokov, Pavol Košč – 92 rokov, Jolana Frindtová – 91 rokov, Katarína Zimmermannová – 90 rokov, Žofia Hrobáková – 85 rokov, Žofia Chamillo-
vá – 85 rokov, Helena Mláková – 85 rokov, Mária Polačková – 85 rokov, Žofia Čenščáková – 80 rokov, Amália Galliková – 80 rokov, Gabriela 
Pavličková – 80 rokov, Gabriela Čekovská – 75 rokov, Anna Lopatovská – 75 rokov, Július Scholtz – 75 rokov, Jozef Šperka – 75 rokov, Ján 
Ulbrich – 75 rokov, Mgr. Jolana Adamjaková – 70 rokov, Ružena Bachledová – 70 rokov, Jolana Božeková – 70 rokov, Ladislav Doboš – 70 
rokov, Dušan Hangurbadžo – 70 rokov, Helena Hollujová – 70 rokov, Paul Christen – 70 rokov, Veronika Lacková – 70 rokov, Mária Lizáková 
– 70 rokov, Mariana Mačáková – 70 rokov, Eva Pajerová – 70 rokov, Stanislav Pisarčík – 70 rokov, Ľubomír Pitoňák – 70 rokov, Ján Slovik – 70 
rokov, Jaroslav Slovik – 70 rokov, Anton Zastko – 70 rokov.

30. snem ZMOS-u priniesol po 26-tich rokoch zmenu v jeho vedení
   22. až  23 . mája 2019 sa v Bra-
tislave za účasti takmer 1 300 
starostov a primátorov konal 30. 
snem Združenia miest a obcí 
Slovenska. Doterajší predseda 
ZMOS-u Michal Sýkora svoje 
rozhodnutie opätovne nekandi-
dovať na tento post oznámil na 
záver prejavu v úvode 30. sne-
mu ZMOS-u. Sýkora priznal, že 
impulzom na rozmýšľanie o re-
zignácii boli výhrady primátorov 
niektorých členských miest. Tí 
kritizovali pasivitu a ústupnosť 
združenia pri rokovaniach o zá-
konoch zvyšujúcich finančnú 
záťaž pre rozpočty samospráv. 
Rozhodnutie odôvodnil M. Sý-
kora, spoluzakladateľ ZMOS-u a 
jeho predseda od roku 1993, zá-
ujmom o upokojenie atmosféry i 
príspevkom k zachovaniu silného 
a jednotného združenia. M. Sý-
kora vyjadril nádej, že zlepšenie 
vzťahov v ZMOS-e prinesie roz-
šírené zasadnutie Komory miest 
za účasti všetkých primátorov 
členských miest, čiže vytvorenie
akejsi platformy primátorov, tak-
tiež povinné paritné zastúpenia 
primátorov a starostov z jednot-
livých regionálnych združení v 
orgánoch ZMOS-u a opätovné 
zavedenie tzv. tajomníka komo-
ry, zodpovednej osoby z Kance-
lárie ZMOS, ktorý by sa venoval 
agende danej komory.
   Tohtoročný 30. snem bol zá-

roveň i volebným snemom, na 
ktorom sa volil nový predseda
združenia. Kandidovali: starost-
ka obce Spišské Tomášovce Zu-
zana Nebusová, starosta obce 
Píla Radovan Mičunek, primátor 
mesta Nováky Dušan Šimka a 
primátor mesta Liptovsky Hrá-
dok Branislav Tréger.
  Na rokovaní snemu pro-
stredníctvom videopozdravu 
vystúpil aj predseda vlády 
SR Peter Pellegrini. Uviedol, že 
štát by mal v najbližšom období 
prispieť k zvýšenému výkonu 
samospráv viacerými opatrenia-
mi. P. Pelegrini pripomenul avi-
zovaný vznik Národného prog-
ramu dobudovania vodovodov 
a kanalizácií, reagujúci na to, že 
doterajší spôsob vyčleňovania 
menších súm z enviromentálne-
ho fondu neumožňuje niektorým 
obciam mať ani po 15 rokoch 
vybudovanú kanalizáciu a vodo-
vod.
      Zmien v prospech samospráv 
v blízkej dobe by malo byť podľa 
premiéra viacero. Jednou z nich 
má byť aj metodické usmerne-
nie ministerstva financií, aby 
obec pri napĺňaní verejnopráv-
neho účelu mohla investovať 
do cudzieho majetku vo vlast-
níctve štátu. Premiér sa dotkol 
aj problematiky financovania 
samospráv. Za dôležité pova-
žuje predchádzajúce zvýšenie

podielu samosprávy na výnose 
dane z príjmov fyzických osôb 
pre mestá a obce na úroveň 70 
percent.
   Ďalším diskutujúcim na 
sneme ZMOS-u bol prezident 
SR Andrej Kiska. Predstavil 
svoju víziu volebného systému –
podľa neho by bolo ideálne, ak 
by sa pomerný volebný systém 
s jednomandátovým volebným 
obvodom zmenil na 79 voleb-
ných obvodov, aby mal každý 
okres svojho poslanca v Národ-
nej rade SR. Ostatné mandáty 
poslancov parlamentu by mali 
byť podľa prezidenta doplnené 
doterajším systémom pomerné-
ho zastúpenia. Je to však podľa 
neho téma, ktorá si vyžaduje ce-
lonárodnú diskusiu.
    Ministerka Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR Gabriela Matečná 22. 
mája 2019 na sneme Združenia 
miest a obcí apelovala na sa-
mosprávy, aby nezabúdali na ži-
votné prostredie. ,,Rada by som 
ocenila, ako mnohé dediny aj 
mestá opekneli, rozvíjajú sa. Žiaľ, 
je aj množstvo regiónov, ktoré 
spustli, boria sa s nezamestna-
nosťou, nedostatkom investícií, 
chátrajúcou infraštruktúrou. Ako 
ministerku, ktorá má vo svojom 
rezorte poľnohospodárstvo a
vidiek, ma obzvlášť mrzí, keď vi-
dím lokality, ktoré kedysi doslova

prekvitali a dnes sú spustnuté. 
A týka sa to nielen poľnohospo-
dárstva, ale aj obydlí, podnikov 
či infraštruktúry,” uviedla vo svo-
jom vystúpení Matečná.
     Podľa ministerky je spoločnou 
výzvou vlády aj samospráv vrátiť 
vidieku svoju ,,zašlú slávu”. Roz-
víjať vidiek, investovať doň, sta-
rať sa o obydlia, starať sa o kra-
jinu. Opätovne prilákať ľudí späť 
do svojich niekdajších domovov 
a nájsť im tam uplatnenie.
   Združenie miest a obcí Slo-
venska (ZMOS) bude v nasle-
dujúcich štyroch rokoch viesť 
primátor Liptovského Hrádku 
Branislav Tréger.
     B. Tréger bol zvolený nadpolo-
vičnou väčšinou už v prvom kole
tajnej voľby. V krátkom príhovo-
re po vyhlásení výsledkov nový 
predseda zdôraznil, že ZMOS 
bude pri obhajovaní záujmov 
miest a obcí pod jeho vedením 
korektným partnerom. Verí, že na 
úrovni ZMOS-u sa budú prijímať 
pragmatické riešenia v prospech
regiónov a ľudí, ktorí v nich žijú. 
Združenie má byť podľa jeho 
predstáv pri obhajovaní miest a 
obcí konštruktívnym, no zároveň 
i principiálnym partnerom. Bra-
nislav Tréger verí, že prosamo-
správne myšlienky a spolupráca 
miest a obcí prevýšia v ZMOS-e 
osobné ambície.
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Fotografická súťaž o najkrajšie zábery Prešovského kraja
   Krajská organizácia cestovného 
ruchu Severovýchod Slovenska vy-
hlásila 7. ročník fotografickej súťa-
že Choď a foť. Súťaž je určená 
amatérskym i profesionálnym foto-
grafom, ktorých úlohou je zachytiť 
krásy a zaujímavosti Prešovského 
kraja. Obľúbená súťaž každý rok 
vrcholí vernisážou a putovnou vý-

stavou finálových fotografií.
    Fotografie je možné zasielať do 
15. októbra 2019 na chodafot@
severovychod.sk.
   Súťažné kategórie:
1. Black & white
2. Kultúra, tradície a história
3. Príroda
4. Šport, športové aktivity

     Každý súťažiaci môže do súťaže 
zaslať  maximálne 5 fotografií. 
O víťazoch v kategóriách rozhod-
ne odborná porota, ale i fanúši-
kovia severovýchodu Slovenska 
na facebooku. Spišský región 
ponúka množstvo námetov na 
zhotovenie fotografií.
Navyše, fotografovanie sa s na-

ším mestom historicky spája 
vďaka rodákovi J. M. Petzvalo-
vi – priekopníkovi v oblasti foto-
grafickej optiky. Vyzývame preto 
obyvateľov nášho mesta, aby sa 
prihlásili do súťaže, vďaka ktorej 
je možné propagovať región a 
identitu mesta Spišská Belá.

Mesto zabezpečuje prevádzkovú bezpečnosť drevín
    Napriek tomu, že staré stromy 
sú veľmi dôležité pre biodi-
verzitu, nesú v sebe pamäť kra-
jiny, mávame z nich často strach, 
aj keď im nič nie je. Medzi známe 
pozitívne vlastnosti stromov patrí 
tienenie, zvlhčovanie, čistenie 
a chladenie vzduchu, zachy-
távanie prachu a produkcia 
kyslíka. Neodborný zásah môže 
strom poškodiť a z bezpečného 
urobiť rizikový. Preto je potrebné 
pri ošetrovaní drevín spolupraco-
vať s odborníkmi – arboristami.
  Mesto Spišská Belá ako 
správca verejného priestranstva 
priebežne odborne zabezpečuje 
prevádzkovú bezpečnosť drevín.
U vybraných dospelých stromov 

sa preto vykonáva tzv. bezpeč-
nostný rez. Pri takomto ošetrení
sa v korune stromu redukujú a 
odstraňujú suché, nalomené a

voľne visiace konáre s cieľom 
zvýšiť bezpečnosť stromu v
prostredí, v ktorom rastie.
    Koncom mája a začiatkom júna 

certifikovaný arborista stromo-
lezeckou technikou orezal brest 
horský (Ulmus glabra) pri Beli-
anskom potoku (neďaleko býva-
lej kolkárne) a tiež topoľ čierny 
(Populus nigra) v areáli hokejba-
lového ihriska (Žingorka). Mesto 
objednalo aj inštaláciu dyna-
mickej väzby v korune brestu 
rastúceho neďaleko grécko-
katolíckeho Kostola svätého 
Cyrila a Metoda. Bezpečnostné 
viazanie zablokuje prípadné 
rozštiepenie vidlicovitých ve-
tvení a zabráni sa tak škodám 
na zdraví či majetku. V mesiaci 
júl dôjde ešte k bezpečnostným 
orezom drevín pred vchodom do 
Základnej školy J. M. Petzvala.

29. ročník regionálnej súťaže hasičských družstiev O pohár primátora mesta Spišská Belá
    V rámci osláv Dní mesta Spiš-
ská Belá sa v nedeľu 2. júna 2019 
konali Regionálne hasičské pre-
teky, ktoré prebiehali na námestí 
pred mestským úradom. Na 29. 
ročníku regionálnych hasičských 
pretekov O pohár primátora 
mesta Spišská Belá sa zúčast-
nilo 17 hasičských družstiev.
     Regionálne hasičské preteky 
pripravil Dobrovoľný hasičský 
zbor Spišská Belá (DHZ) v spo-
lupráci s mestom Spišská Belá a 
okresným výborom Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany v Kežmarku.
   Putovný pohár primátora 
mesta získalo družstvo DHZ 
Huncovce s výsledným časom 
15,33. Najlepšie prvé tri druž-
stvá získali v každej kategórii 
okrem víťazných pohárov aj fi-
nančné odmeny, ktoré odovzdal

 primátor mesta Spišská Belá Jo-
zef Kuna, poslanec mestského 
zastupiteľstva Ing. Ján Svocák a 
predseda DHZ Maroš Vaverčák.
     Poďakovanie patrí domácim 

dobrovoľným hasičom za zor-
ganizovanie týchto hasičských 
pretekov.
 Konečné poradie Regionálna 
hasičská súťaž: MUŽI

1. miesto – DHZ Huncovce
2. miesto – DHZ Spišská Belá
3. miesto – DHZ Plavnica
 Konečné poradie Regionálna 
hasičská súťaž: ŽENY
1. miesto – DHZ Podolínec
2. miesto – DHZ Ľubica
3. miesto – DHZ Vojňany
  Konečné poradie OHL: MUŽI
1. miesto – DHZ EKOspol
2. miesto – DHZ Spišská Belá
3. miesto – DHZ Vojňany
   Konečné poradie OHL: ŽENY
1. miesto – DHZ Ľubica
2. miesto – DHZ Podolínec
3. miesto – DHZ Vojňany  
  Ďakujeme všetkým zúčastne-
ným a tešíme sa na ďalší, ju-
bilejný 30. ročník regionálnych 
hasičských pretekov O pohár 
primátora mesta Spišská 
Belá!

Súťaž vo varení gulášu o Spišskobeliansky kotlík
   V rámci Dní mesta Spišská 
Belá sa uskutočnil už 13. roč-
ník súťaže vo varení gulášu o 
Spišskobeliansky kotlík. Na tejto 
súťaži, ktorá prebiehala 1. júna, 
sa zúčastnilo 16 družstiev. O 
10.00 hod. zaznel pri mestskom 
úrade zvukový signál, ktorý pre 
kuchárov znamenal, že môžu 
zapáliť ohne pod svojimi kotlík-
mi. Guláše rozvoniavali po celom 
námestí a okoloidúci sa nemohli
dočkať ochutnávky.
   O 14.00 hod., keď už boli

 všetky tajné ingrediencie v kot-
loch, odovzdali kuchári vzorku
svojho gulášu porote v zložení: 
Mária Slodičáková, Halina Dra-
ganowa, Štefan Bieľak, Franti-
šek Tomaľa a Pavol Filip.
   Prvé miesto obsadil Automo-
toklub Spišská Belá, ktorý záro-
veň získal putovný kotlík. Druhé 
miesto získala Jaskyniarska sku-
pina Spišská Belá a tretie miesto 
obsadila Katolícka jednota Slo-
venska, pobočka Spišská Belá. 
Víťazom srdečne blahoželáme.
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Úspechy našich huslistov na Detvianskej zlatej strune 2019
   Na Detvianskej zlatej strune sa 
24. mája 2019 v Detve zúčast-
nilo 41 základných umeleckých 
škôl z celého Slovenska, celkom 
vyše 300 súťažiacich v hre na 
husliach a violončele, a tiež v 
komornej hre v rôznych zosku-
peniach.
   Základnú umeleckú školu Ladi-
slava Mednyánskeho v Spišskej 
Belej reprezentovali štyria súťa-

žiaci. V 3. kategórii ZUZANA BE-
LIČÁKOVÁ, ktorá  sa umiestnila 
v zlatom pásme, vo 4. kategórii 
DARINA POLHOŠOVÁ napokon 
skončila takisto v zlatom pásme, 
v 5. kategórii sa BIBIÁNA MAC-
KOVÁ umiestnila v striebornom 
pásme  a Patrik Pataky v bronzo-
vom pásme.
  Všetkých súťažiacich žiakov 
sprevádzala na klavíri p. Mirosla-

va Nestorovičová, ktorá získala v 
3. a 5. kategórii ocenenie za naj-
lepšiu korepetíciu. Žiakov 3. a 4. 
kategórie pripravovala p. Janka 
Šavelová,  v 5. kategórii p. Anna-
Mária Paľko.
  Všetkým súťažiacim srdečne 
blahoželáme ku krásnemu výko-
nu a želáme im veľa chuti a elá-
nu pri štúdiu ďalších krásnych 
skladieb, a tiež veľa úspechov

pri reprezentácii našej školy aj v 
budúcnosti.
  Poďakovanie patrí všetkým 
trom p. učiteľkám, ktoré svojím 
úžasným pedagogickým majst-
rovstvom, húževnatosťou a tak-
tom priviedli svojich žiakov ku 
krásnemu výsledku.

Mgr. Zuzana Kosturko, Dis art, 
riaditeľka ZUŠ L. Mednyánszkeho

Deň detí s Expression, o. z.
   Občianske združenie Expre-
ssion si pre žiakov Základnej 
školy M. R. Štefánika pripravilo 
aktivitu s názvom Náš deň de-
ťom v rámci Národného projek-
tu Podpora ochrany detí pred 
násilím. Aktivita sa realizovala 
v priestoroch školy a vo Face 
Clube v spolupráci s ÚPSVaR 
Kežmarok, mestom Spišská 
Belá, Mestskou políciou Spiš-
ská Belá, CPPPaP Kežmarok, 
OO PZ Stará Ľubovňa a Cen-
trom pre deti a rodiny Spiš-
ská Belá. Aktivity boli zamerané 
na žiakov druhého stupňa ZŠ. 
Program v podobe športových 
a vzdelávacích aktivít bol dop-
lnený o témy ochrany detí pred 
násilím. Cieľom podujatia bolo 
priblížiť osoby, ktoré vykonáva-
jú preventívnu činnosť (policajti, 
psychológovia, preventívni pra-
covníci a pracovníci ÚPSVaR) 
deťom, a tak vytvoriť medzi se-
bou prirodzené pozitívne vzťahy, 
ktoré v prípade výskytu problé-
mu môžu napomôcť  riešeniu 
prípadov násilia u jednotlivcoch 
a v rodinách.
    Program bol rozdelený na dve 

oblasti:
1.  osobné, psychologické;
2.  súťažné, zábavné.
   Žiaci boli rozdelení podľa tried 
a s triednymi učiteľmi absolvova-
li jednotlivé stanovištia. Všetky 
aktivity boli veľmi pútavé. Žiaci 

sa zábavnou formou vzdelávali, 
a tak sa dozvedeli veľa o sebe 
a o svojom okolí, ako reagovať 
v jednotlivých životných situá-
ciách a kde vyhľadať pomoc v 
prípade potreby. Počas celého 
dopoludnia sa žiakom venovali 
odborníci prostredníctvom tých-

to aktivít:
Svet v obrazoch – cieľom tejto 
aktivity bolo nazrieť do vníma-
nia svojho okolia a seba. Iden-
tifikovať prípadné problémy vo 
vnímaní seba, rodiny, triedy či 
okolia.

O koho sa môžem oprieť – pri 
tejto aktivite si mladí ľudia mali  
uvedomiť, kto im je v živote naj-
väčšou oporou.
Mozaika – pohľad na emócie 
– žiaci premýšľali nad svojimi 
emóciami, snažili sa definovať 
konkrétne situácie, ktoré pouka-

zujú na ich prežívanie. Odborníci 
a triedni učitelia mohli vidieť, ako 
deti prežívajú základné emócie a 
v akých situáciách.
Ako si nenechať ubližovať 
(diskusia + rady pre účast-
níkov podujatia) – diskusia s 
mladými ľuďmi na tému násilia, 
cieľom bolo upozorniť na sku-
točnú silu a dať im rady, ako sa 
zachovať v prípade ich ohroze-
nia.
Veža šikovnosti (spolupráca) 
– aktivita, ktorá mala poukázať na 
potrebnosť tímovej spolupráce.
Ďalšie zaujímavé a zábavné 
aktivity – Bungee lano, Štafeta, 
Čertíci, Bumberballs, Samir a 
jeho Tímové hry.
   Deň detí sme si pripomenuli 
tak, ako sa patrí. Vnímali sme ich, 
reagovali na ich potreby, emócie 
a ukázali im, na koho sa môžu 
obrátiť, ak to budú potrebovať. 
Veríme, že aktivity a zážitky z 
nich si budú dlho pamätať, že sa 
veľa naučili a zároveň dobre za-
bavili. Ďakujme všetkým, ktorí sa 
do tohto projektu zapojili.

Miriam Bachledová, Expression, o.z.

Mladí priaznivci histórie po ôsmy-krát spoznávali svoj región
    Nebýva zvykom, aby účast-
níci dejepisnej súťaže dostá-
vali body za módnu prehliadku. 
Tvorcovia regionálneho kvízu 
Spoznaj svoj región však zaradil 
do 8. ročníka aj takúto disciplínu. 
Každé z 11 družstiev si v rámci 
prípravy na 6. jún 2019, keď sa 
v Kaštieli Strážky uskutočnilo 
stretnutie priaznivcov histórie, 
donieslo kroj typický pre ob-
lasť, v ktorej žiaci žijú. Preto si 
navzájom obohatili poznanie o 
mužských či ženských krojoch 
zo Ždiaru, z Lendaku, Osturne, 
Veľkej Lomnice, Výbornej či Veľ-
kej Lesnej. Hodnotenie poroty 
za prehliadku a popis súčastí  
ľudových odevov prinieslo za 
splnenú ,,domácu úlohu“ vstup-
ný kapitál 5 bodov pre každý 
súťažný tím.
      Potom už nasledovala 5–kolo-

vá vedomostná súťaž, ktorú 
organizačne zastrešilo mesto 
Spišská Belá a ZŠ. J. M .Petzva-
la - autorom súťažných otázok, 
moderátorom i technickým ex-

pertom kvízu bol Dr. Juraj To-
meček. Súťažiaci si mohli otes-
tovať svoje vedomosti,  postreh, 
taktické myslenie či technickú 
zdatnosť pri hľadaní správnych

odpovedí na otázky týkajúce sa 
osobností, stavieb, historických 
dominánt, erbov a dejinných 
udalostí viažucich sa k teritóriu, 
kde žijú – teda k územiu Spiša.

   Na meraní síl z vedomostí o 
histórii regiónu Spiša sa v tomto 
roku zapojilo 11 družstiev: ZŠ s 
MŠ Holumnica, ZŠ Lendak, ZŠ 
Ľubica, Spojená škola Spišská

Stará Ves, ZŠ J. M. Petzvala a 
ZŠ M. R. Štefánika zo Spišskej 
Belej, ZŠ Grundschule Kežma-
rok; ZŠ Nižná brána a ZŠ Dr. 
Fischera z Kežmarku postavili 
po dve družstvá
     Prvenstvom v 8. ročníku regio-
nálneho kvízu Spoznaj svoj re-
gión  sa napokon môže pýšiť 1. 
súťažné družstvo zo ZŠ Dr. Fi-
schera z Kežmarku, druhé mies-
to obsadila ZŠ Grundschule 
Kežmarok a na tretej priečke 
skončil tím zo Spojenej školy v 
Spišskej Starej Vsi.
   Veríme, že v duchu citátu od 
Jána Pavla II., ktorý sprevádzal 
tento ročník-„ Dejiny učia, že de-
mokracia bez hodnôt sa rýchlo 
premieňa na jasnú alebo kamu-
flovanú totalitu“ – účastníci kvízu 
si budujú jasnú hodnotovú orien-
táciu. 
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Pokračuje sa vo výstavbe Denného centra v Strážkach
    V októbri 2018 sa v Strážkach 
začalo prostredníctvom spo-
ločnosti Remeslá Belá, s. r. o., 
s výstavbou Denného centra 
určeného najmä pre seniorov. V 
objekte však bude väčšia spo-
ločenská miestnosť, preto sa 
počíta s využitím aj pre potreby 
mesta, napríklad ako volebná 
miestnosť. Ostatní obyvatelia 
mestskej časti Strážky budú 
môcť túto budovu využívať na-
príklad na spoločenské akcie.
     Denné centrum sa nachádza 
v lokalite pri potoku Čierna voda 
smerom ku Kaštieľu v Strážkach. 
Lokalita je určená ako zóna ob-

čianskej vybavenosti vedľa no-
vého cyklochodníka a detského 
ihriska. Mestu Spišská Belá sa 
na výstavbu centra podarilo v 
minulom roku získať financie aj 
zo štátneho rozpočtu.
   V súčasnosti sa na stavbe 
Denného centra opätovne začal 
stavebný ruch. Dočasná staveb-
ná uzávera tu bola nevyhnutná 
z dôvodu počasia, ktoré nedo-
voľovalo v stavbe pokračovať. 
Momentálne sa finišuje so za-
tepľovaním a podhľadmi. Ukon-
čenie všetkých stavebných prác 
na tomto objekte je plánované 
do konca tohto roka.

Deti z Centra pre deti a rodiny Spišská Belá sadili stromčeky v Bachledovej doline
     Stredisko v Bachledovej doli-
ne zorganizovalo 18. mája 2019 
dobrovoľnícku akciu sadenia 
stromčekov. Návrh opatrení na 
zlepšenie stavu lesov na Spiš-
skej Magure pripravila Technická 
univerzita vo Zvolene a Pienin-
ský národný park. Výsadba bola 
orientovaná na tvorbu zmieša-
ného lesa. Spomenuté stredis-
ko realizuje výsadbu stromov 
každý rok, tento rok sa však do 
akcie popri dobrovoľníkoch za-
pojili aj organizácie pôsobiace v 
regióne. V Bachledovej doline si 
uvedomujú, že prírodu zaťažuje i 
rastúci turizmus. Preto v stredis-
ku vypracovali niekoľko opatrení 
a krokov, ktorými chcú postupne 
zlepšovať stav okolitej prírody a 
prispieť tak k jej zachovaniu pre 
ďalšie generácie.
     Nádherný deň v prostredí

Malej Frankovej zažili pri príle-
žitosti osláv Dňa Zeme aj deti z 
Centra pre deti a rodiny v Spiš-
skej Belej. Executive Manager 

Chodníka korunami stromov 
v Bachledovej doline – Mário 
Richtarčík – zabezpečil prepravu 
detí do strediska. Na výnimoč-

nom podujatí v prírode sa z Cen-
tra pre deti a rodiny v Spišskej 
Belej zúčastnilo 13 detí vo veku 
od 8 do 17 rokov. Všetci sa aktív-

ne zapojili do výsadby stromov, 
ale aj do zberu odpadu.
    Ako po akcii uviedla riadi-
teľka Centra pre deti a rodiny

v Spišskej Belej Mgr. Marcela 
Marhefková: ,,Táto akcia okrem 
pracovných zručností detí viedla 
aj k rozvíjaniu ich poznania z ob-
lasti ochrany životného prostre-
dia a prírody a spoznávania krás 
Pieninského národného parku. 
Len málokedy sa pozastavíme 
nad tým, aká krása sa nachádza 
okolo nás a aké šťastie máme, 
že môžeme vyrastať v takom 
prekrásnom prostredí.”
   Počas akcie sa spoločným 
úsilím podarilo vysadiť spolu 
až 5 000 stromčekov. Súčasťou 
programu bola aj prednáška 
pracovníkov Správy Pieninské-
ho národného parku o ochrane 
prírody a vychádzka Chodníkom 
korunami stromov. Deti preto z 
podujatia odchádzali s dobrým 
pocitom a plné zážitkov.

Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
   Regionálna veterinárna a pot-
ravinová správa v Poprade sa 
obrátila na vedenie miest a obcí 
vo svojom územnom obvode so 
žiadosťou o súčinnosť pri na-
vyšovaní povedomia verejnosti 
o hroziacom nebezpečenstve 
šírenia nebezpečnej nákazy – 
choroby domácich ošípaných a 
diviakov – afrického moru oší-
paných (AMO). Vírus je vysoko 
odolný. Môže sa šíriť z jednej 
oblasti alebo krajiny do inej 
prostredníctvom ľudí, ktorí pre-
nášajú nakazené ošípané alebo 
kontaminované výrobky z brav-
čového mäsa či oblečenie.
   Africký mor ošípaných ne-

predstavuje nebezpečenstvo 
pre ľudské zdravie, ale je to 
choroba pôsobiaca zničujúca 

pre hospodárstvo. Neexistuje 
proti nej žiadna vakcína. Preja-
vuje sa rýchlym priebehom s

vysokými horúčkami, celkovou
apatiou, slabosťou, inapetenciou, hnač-
kami, pneumóniou a krvácaninami.

   Dňa 13.1.2019 maďarské au-
tority potvrdili prítomnosť víru-
su u diviaka nájdeného v župe 

Borsód – Abaúj- Zemplén suse-
diacej s okresom Rimavská So-
bota. Vzdialenosť od slovenskej 
hranice je menej ako 1 km. Slo-
vensko je však naďalej krajina 
bez výskytu AMO a proaktívne 
realizuje opatrenia, pokiaľ ide o 
pripravenosť na nákazu. Na úze-
mí Slovenska sa v tomto čase 
neuplatňuje žiadne zónovanie 
v zmysle legislatívy Európskej 
únie platné pre infikované oblas-
ti. Ku dňu 16.5.2019 bolo podľa 
evidencie Štátnej veterinárnej a 
potravinovej správy Slovenska 
vyšetrených 1 041 uhynutých 
diviakov – všetky výsledky sú 
doposiaľ negatívne.

Rešpektujte všeobecné bezpečnostné opatrenia:

Mesto Spišská Belá - Strážky
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Peter Kolčák – autor sochy generála M. R. Štefánika
      Sochár P. Kolčák o sebe tvrdí, 
že je ešte stále iba v začiatkoch 
svojej tvorby. Napriek tomu, že 
jeho výtvory už tešia oko i srdce 
mnohých ľudí na Slovensku i vo 
svete. Jeho reliéf  blahoslavené-
ho Titusa Zemana je na Malte, 
menšie sochy sú v súkromných 
zbierkach vo Švajčiarsku či Aus-
trálii. V Bardejovských kúpeľoch 
je busta  dr. Atlasa Miklosza, 
ktorý sa zaslúžil o ich rozvoj a 
mnohé kostoly na Orave majú 
sochy a reliéfy vytvorené v atelié-
ri P. Kolčáka. Do  tohto výpočtu 
sa zaradila aj socha Milana Ras-
tislava Štefánika, ktorú pre naše 
mesto zhotovil tento umelec. V 
rozhovore nám dovolil nazrieť do 
procesu tvorby i do svojho myš-
lienkového sveta.

Aká bola Vaša cesta k reali-
zácii sochy M. R. Štefánika v 
Spišskej Belej?

    K soche Štefánika som sa do-
stal cez akademického sochára 
Štefana Hudzíka. Odlieval som 
mu sochu Jána Pavla II. a napr.  
aj zakladateľov Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku - biskupa 
Baláža a biskupa Tondru, ktorí 
sú pred univerzitou a ďalšie 
veci. Podľa prvotného plánu mal 
sochu vymodelovať Štefan a ja 
som ju mal odliať, docizelovať a 
nainštalovať. Ale keďže Števko 
nás náhle opustil, tak som oslo-
vil pána Vdovjaka s návrhom, že 
spravím model sochy Štefánika 
ja a ak sa investorovi bude poz-
dávať, tak môžem celú sochu vy-
tvoriť. Model zaujal, a tak mi bola 
zverená celá realizácia sochy.

Ako ste projekt Štefánikova 
socha, so všetkými historic-
kými peripetiami, v našom 
meste vnímali?

     Od začiatku sa mi celá myšlien-
ka páčila. Bol som milo prekva-
pený, že sú aj na Slovensku ešte 
ľudia, ktorí majú vzťah k umeniu,  
k duchovným a historickým hod-
notám a sú ochotní, bez nároku 
na odmenu, obetovať čas aj pe-
niaze pre dobrú vec. S pánom 
Vdovjakom a Pisarčíkom, sme 
niekoľkokrát dlho diskutovali o
soche Štefánika u mňa v ateliéri. 
O príbehu okolo sochy Štefáni-
ka v Spišskej Belej som vedel z 
rozprávania. Nijako ma to ani ne-
prekvapilo. Poznal som podobné 
osudy sôch od renomovaných 
slovenských sochárov, ktoré
skončili podobne. Dúfam, že sa 
to už nebude opakovať.

Štefan Hudzík chcel Štefáni-
kovu sochu odlievať z bron-

zu, vy ste ju nakoniec urobili 
z hliníka ...

  Chcel by som to uviesť na pravú 
mieru, keďže som počul viackrát 
mylné vyjadrenia, že som len 
dokončil sochu Štefana Hudzí-
ka. Smrťou Štefana sa na jeho 
návrhu nepokračovalo. Prišiel 
som so svojím vlastným návr-
hom stvárnenia Štefánikovej 
sochy a ten je teraz inštalovaný 
v Spišskej Belej. Je pravdou, že 
finálna úprava mal byť bronz, ale 
pri diskusiách som navrhol odlia-
tie sochy do hliníka. Čiernych 
bronzových sôch máme už na 
Slovensku veľa. Taktiež na fot-
ke, ktorou som sa inšpiroval, bol 
Štefánik v bledom obleku. Je to 
známa fotografia z r. 1917 spred 
Bieleho domu vo Washingtone. 
Rovnako pôvodná socha od 
akad. sochára Pavla Bána bola 
biela. To nás utvrdilo, že socha z 
hliníka bude originálnejšia.

Sochárske umenie je špeci-
fické tým, že sa v ňom spája 
umelecké stvárnenie s tech-
nicko-remeselným kumštom. 
Čím bola realizácia tejto so-
chy pre Vás výzvou?

   Celé dielo bolo pre mňa výz-
vou. Už som tvoril monumentál-
ne diela, ale mali abstraktnejší 
charakter. Najnáročnejšie bolo 
asi dosiahnuť to, aby bola figu-
rálna socha z každého uhla vý-
tvarne zaujímavá. Taktiež zvára-
nie hliníka je náročné. Hliník totiž 
veľmi rýchlo odoberá teplo, tak-
že celú sochu treba najskôr na-
hriať na 300 °C, a potom až zvá-
rať. Iba tak sa zvar dobre zlieva. 
Ide o tzv. tigové zváranie, keď sa 
nahrieva materiál a drôtom toho 
istého materiálového zloženia  
sa spája. Tým, že je veľa druhov 
hliníka, musel som byť opatrný,
aby mal zloženie 95 % hliníka a
5 % kremíka, rovnako ako zvára-
cí drôt. Pozvárať takú veľkú so-
chu bola proste fuška. Naopak, 
najľahšie bolo sochu odniesť, 
keďže hliník je podstatne ľahší 
ako bronz.

Vo svojom životopise uvádza-
te, že používate v tvorbe aj 
nové médiá. Využili ste ich aj 
pri vzniku tohto diela? V čom
je táto socha umelecky iná 
než bola socha M. R. Štefá-
nika v Spišskej Belej z roku 
1939 od Pavla Bána?

   Dá sa povedať, že v určitom 
slova zmysle som využíval aj 
nové médiá, keďže som sa in-
špiroval fotkou. Štúdiu Štefáni-
kovej osobnosti som venoval do-

statok času, pozrel som si o ňom 
všetky dostupné dokumentárne 
filmy. Myslím si, že stvárnenie 
mojej sochy nemá veľa spoloč-
ného so sochou Pavla Bána. Kaž-
dý umelec dáva do svojho diela 
kus seba, a to tvorí konkrétne 
dielo originálnym a jedinečným. 
Tak to bolo aj v mojom prípade 
a určite aj v prípade pána Bána.

Pre umelca je jeho dielo tak 
trochu aj jeho dieťa, ktorému 
vdýchol život a záleží mu na 
jeho osude. Ste na  Štefániko-
vu sochu v parku v Spišskej 
Belej hrdý?

   Som na svoju sochu hrdý. 
Možno by som ešte nejaké de-
taily zmenil, ale celkovo výraz by 
som určite ponechal. Myslím si, 
že toto nie je až také dôležité, 
ako to, aby Slovensko na tohto 
veľkého človeka nezabudlo a 
bolo mu vďačné za všetko, čo 
pre našu vlasť spravil. A ak táto 
moja socha k tomu pomôže, bu-
dem rád. Prajem jej, aby vydrža-
la dlhšie na svojom mieste, ako 
to bolo v prípade starej sochy.

     Mgr. art. Peter Kolčák (nar. 
2.10.1978, ženatý, 2 deti), absol-
vent Akadémie umení v Banskej 
Bystrici z roku 2007 v odbore so-
chárstvo, ktoré študoval v rokoch 
2001-2007. V rokoch 2001-2003 
v ateliéri doc. J. Barinku, akad. 
sochára, od r. 2003 do r. 2005 
v ateliéri doc. P. Gospára, akad. 
sochára, aby napokon ukončil 
štúdium u akad. sochára prof. J. 
Hendricha, formoval ho v rokoch 
2005-2007.
    Prvotné impulzy a vzťah k 
umeniu dostával od strýka, vý-
tvarníka Ignáca Kolčáka, už v 
detstve. Na strednej škole v 
Pravenci, v odbore umelecko-
remeselné spracovanie dreva, 
sa zdokonaľoval pod vedením 
akademického maliara J. Šulu 
a akad. sochára J. Šichmana. 
Po stredoškolských štúdiách 
sa umelecky formoval v ateliéri 
akad. soch. Andreja Rudavské-
ho. Počas 2 rokov pri ňom preni-
kal do tajov výtvarného umenia 
a cítenia. Pracoval aj v ateliéri 
akad. maliarky Běly Kolčákovej,
strynej P. Kolčáka.
       Od r. 2017 tvorí vo vlastnom 
ateliéri v rodnej oravskej obci Si-
helné. Pracuje s rôznymi mate-
riálmi, ako je drevo, kameň, kov 
(má vlastnú kovolejársku dielňu). 
Pracuje aj s novými médiami, 
ako je video, fotografia a počítač.Technické údaje o soche:

Materiál: hliník, hrúbka do 8 mm, 
Veľkosť: výška 230 cm – šírka 
70 cm, 
Hmotnosť sochy: okolo 250 kg, 
Rozmery tabule na podstavci: 
75 cm x103 cm, 
Materiál tabule: hliník, 
Hmotnosť tabule: 15 kg, 
Rozmery podstavca: 85 cm x 85 
cm x 150 cm, 
Materiál podstavca: železobetón 
obložený  kamennými platňami, 
Práca na soche: 12 mesiacov, 
Práca pri inštalácii: 28.5.2019 
od  7:00 do 14.00 hod., 
Spôsob upevnenia sochy k pod-
stavcu: chemická kotva, 
Spôsob upevnenia tabule na 
podstavec: chemická kotva.

Fotografia z roku 1917 s M. R. 
Štefánikom v strede vo vojen-
skej uniforme, ktorá sa stala in-
špiráciou sochárovi P. Kolčákovi.
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Čitateľský maratón Čítajme si 2019
    V predposledný májový deň 
žiaci oboch našich základných 
škôl navštívili mestskú knižnicu 
s cieľom zúčastniť sa na celo-
slovenskom podujatí Čítajme si 
2019.
    Cieľom podujatia bolo pod-
poriť záujem detí  o knihy a čí-
tanie zapojením čo najväčšieho 
počtu detí. Čitateľský maratón 
prebiehal od 9. do 15. hodiny. 
Príhovorom k deťom ho otvoril

primátor mesta Jozef Kuna. Po-
čas 6 hodín sme zaznamenali 
165 čítajúcich žiakov, ktorí za 
svoj výkon získali záložku do 
knihy. Úlohou každého čítajúce-
ho účastníka bolo prečítať časť 
určeného textu z vybranej knihy 
od Ivony  Březinovej: Lentilka 
pre dedka Edka, ktorú z češtiny  
preložila známa autorka kníh pre 
deti Gabriela Futová.
   Príbeh sa začína nevinnou

historkou, keď dedka Edka pri-
vedú domov policajti. Niežeby 
niečo zlé urobil, ako si pravnúčik 
myslel, ale preto, že domov 
jednoducho netrafil. Nemohol 
si spomenúť, kde býva, ani to, 
ako sa dostane domov. Postup-
ne sa roztáča kolotoč situácií, v 
ktorých si rodina uvedomuje, že 
s dedkom nie je všetko v poriad-
ku. Dedko Edko trpí Alzheimero-

vou chorobou. Kniha je veselým 
čítaním o vážnej téme pre deti aj 
pre celú rodinu, je o tom, že rodi-
na je veľmi dôležitá.
    Pevne veríme, že maratón 
splnil svoj cieľ už aj preto, že si 
knihy po podujatí deti hneď z 
knižnice aj požičali.

Eva Janusová, vedúca Mest-
skej knižnice v Spišskej Belej 

Challenge Day nás opäť rozhýbal
      29. mája sa u nás pod záštitou 
mesta Spišská Belá a CVČ Spiš-
ská Belá opäť konal Challenge 
Day – Deň výzvy. Partnerským 
mestom Spišskej Belej boli v 
celoslovenskej súťaži Nováky. 
Tohtoročné zápolenie s Novák-
mi v rámci národnej súťaže sme 
vyhrali my  – percento zapojenia 
z celkového počtu obyvateľov 
sme dosiahli 54,79%, Nováky 
dosiahli  na svoj počet obyvteľov 
(4 255) úspešnosť 38,05 %.
    Najväčší záujem bol o aktivi-
ty na základných školách nielen 
priamo v našom meste, ale aj 
na školách v obvode Školského 
úradu Spišská Belá. Športové 
aktivity sa koncentrovali prevaž-
ne do areálov rôznych typov 
škôl, kde koordinátori zabezpe-
čili pestré pohybové, silové súťa-
že či aktivity.
   Na pohybové aktivity počas 
celého dňa deti, ale aj občania 
mesta, využili cyklochodník, 
futbalový štadión, ihriská, te-

locvične, námestie pred mest-
ským úradom. Do Challenge 
Day prispeli aj členovia Face clu-
bu - v popoludňajších hodinách 
pripravili na námestí pohybové 
disciplíny, ako napr. skákacie

nohy, streetbalový kôš, slack line.
  Účastníkom podujatia boli 
relaxačné zariadenia Aquabe-
la a Pilatesrehab, Zariadenie 
opatrovateľskej služby a klub 
dôchodcov; ženy si zacvičili na 

trampolínach na Free jump-e, 
rozhýbali sa v rytmoch zumby 
– Strong by Zumba. Aj jednotli-
ví občania či návštevníci nášho
mesta prišli zaregistrovať svo-
je pohybové aktivity do Info-

centra. Na sociálnej sieti sme 
spustili súťaž o zaujímavé ceny 
s Challenge Day. Občania 
mohli pridať svoje aktuálne fo-
tografie z pohybovej aktivity (s 
krátkym popisom), ktorú usku-

točnili na území mesta. Splne-
ním podmienky boli zaradení do 
súťaže o prezentačné predmety 
Spišskej Belej. Víťazom inter-
netovej súťaže sa stala p. Lu-
cia Gildeinová.
    Challenge Day je súťažou 
miest s približne rovnakým poč-
tom obyvateľov, ktorí sa v prie-
behu dňa zapoja do ľubovoľ-
ných pohybových aktivít, v 
trvaní nepretržite 15 minút. Do 
Challenge Day v Spišskej Belej 
sa zapojilo  54,79 % všetkých 
obyvateľov (3 639 obyvateľov 
a návštevníkov mesta, z toho 
2 849 detí a mládeže zo škôl 
a školských zariadení v správe 
Školského úradu Spišská Belá a 
790 dospelých).
    Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zapojili do napĺňania cieľov 
CHALLENGE DAY – Dňa výzvy. 

Mgr. A. Schurdaková, riadi-
teľka CVČ Spišská Belá

ZUŠ L. Mednyánszkeho na malom Monmartri v Macedónsku
       Medzinárodná výtvarná súťaž 
SMALL MONMARTRE OF BI-
TOLA  sa koná pravidelne už 38 
rokov. Zúčastňujú sa na nej školy 
s výtvarným zameraním z celého 
sveta. Súťaž pozostáva z dvoch 
kôl. V prvom kole porota hodnotí 
zaslané výtvarné práce žiakov a 
študentov a na základe výsled-
kov rozhodne, ktoré školy pozve 
do druhého kola. V tomto kole 
mladí výtvarníci kreslia v uliciach 
Bitoly a Ohridu a každý večer 
porota vyberie „víťazov dňa“.
      V roku 2019 sa na prvom kole 
súťaže zúčastnilo 337 škôl z
34 krajín  Európy, Ázie i Afriky. 
Spolu bolo zaslaných 15 771 
kresieb. Porotcovia niektoré z 
nich ocenili  zlatými paletami a 
diplomami. Žiaci ZUŠ Ladisla-
va Mednyánszkeho pod ve-
dením p. uč. Z. Chorogwickej, 
A. Gancarčíkovej a J. Kubalovej 
získali niekoľko takýchto cien a 
zároveň boli pozvaní do Mace-

dónska ako jediní zo Sloven-
skej republiky. Medzi zúčast-
nenými boli aj školy z Poľska, 
Ukrajiny, Rumunska, Srbska, 
Ruska, Turecka, Číny, Portugal-
ska, Izraela, Thajska či Malajzie. 
Tento rok nás zastupovali žiačky 
Gabriela Ulbrichová a Klaudia 
Lenkavská pod vedením p. uč. J. 
Kubalovej.
     Veľmi nás teší, že sa v silnej 
konkurencii nestratili, ba na-
opak, ich výtvarná tvorba bola 
ocenená až dvakrát. Klaudia 
získala „víťazstvo dňa“ v Bitole a 
Gabika v Ohride .
    Sme veľmi vďační za príle-
žitosť reprezentovať školu na 
medzinárodnej úrovni, za mož-
nosť získavať nové skúsenosti 
vo výtvarnej tvorbe a nadväzo-
vať nové priateľstvá. Na krásne 
zážitky budeme dlho spomínať.

Mgr. Janette Kubalová, ZUŠ 
L. Mednyánszkeho
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Prebiehajúce stavebné práce na cintoríne
      Mesto Spišská Belá prostred-
níctvom spoločnosti Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o., re-
alizuje v týchto dňoch stavebné 
práce na rozšírení novej časti 
cintorína. Ide o práce na určení 
trasy chodníkov v navrhovanom 
lúčovitom osadení k oploteniu 
cintorína, ktoré boli naprojekto-
vané už v roku 2007. Vytvorí sa 
tak priestor pre nové hrobové

miesta osadzované v elipsovi-
tom tvare od hlavného kompo-
zičného bodu.
   Rozšírenie je podmienené 
potrebou zväčšenia plochy pre 
pochovávanie. Projekt rieši aj 
vytvorenie stromovej aleje a 
umiestnenie verejného osvetle-
nia. Tieto činnosti sa však budú 
realizovať až po dokončení 
chodníkov.

Primátorská kvapka krvi 2019
  Pod záštitou primátora mes-
ta Spišská Belá Jozefa Kunu a 
Národnej transfúznej služby SR 
– pracovisko Poprad sa dňa 13. 
júna 2019 uskutočnilo bezplat-
né darovanie krvi pod názvom 
Primátorská kvapka krvi. Odber 
mobilnou jednotkou Národnej 
transfúznej služby sa realizo-
val v zasadacej miestnosti na 
prízemí  MsÚ v Spišskej Belej. 
Najcennejšiu tekutinu tentokrát 
darovalo 25 darcov, nechýbali 
ani vzácni štyria prvodarcovia.
  Mesto Spišská Belá sa roz-
hodlo zorganizovať dobrovoľné 

darovanie krvi tri-krát ročne. 
Okrem februárovej Valentínskej 
kvapky krvi a júnovej Primátor-
skej kvapky krvi, budete môcť 
pomáhať tým, ktorí to potrebujú 
aj na Zamatovej  kvapke krvi, 
ktorá sa bude konať 14. októbra 
2019.
    Darovanie krvi je prejavom 
ľudskosti a kým sme zdraví, 
malo by byť bežnou súčasťou 
nášho života. Veď nikto z nás ne-
vie, kedy bude on alebo niekto 
z jeho blízkych krv potrebovať. 
Všetkým darcom ešte raz ďaku-
jeme! 

Úspech mladých zdravotníkov
    Dňa 15. mája 2019 žiaci 
ZŠ J. M. Petzvala reprezento-
vali školu a mesto na oblastnej 
súťaži družstiev mladých zdra-
votníkov v popradskej Aréne. 
Súťažiaci boli  rozdelení do troch 
kategórií – 1. stupeň ZŠ, 2. stu-
peň ZŠ a stredné školy. Žiaci na 
rôznych stanovištiach preuká-
zali nielen teoretické vedomosti 
o Slovenskom červenom kríži a

podávaní prvej pomoci, ale aj 
prakticky ošetrovali rôzne fin-
gované zranenia, s ktorými sa 
môže v bežnom živote stretnúť 
každý človek. Na figuríne každý 
člen družstva úspešne predvie-
dol resuscitáciu. Družstvo žiakov 
v 1. kategórii sa pod vedením p. 
uč. Méreyovej (Tobias Hangur-
badžo, Jozef Dávid Židek, Marí-
na Rusňáková, Radoslava Šper-

ková a Peter Poláček) umiestnilo 
na 5.mieste. Družstvo žiakov 
v 2. kategórii pod vedením p. 
uč. Kováčikovej (Margaréta 
Rusňáková, Barbora Zemia-
neková, Andrea Bondrová, 
Michaela Lesková a Matúš Va-
verčák)  v početnej konkurencii 
družstiev z iných škôl získalo 
skvelé 1.miesto.
       Žiaci pri príprave na súťaž

získali veľa poznatkov o poskyto-
vaní prvej pomoci, ktoré sa im ur-
čite v živote zídu. O obľúbenosti 
tejto súťaže medzi žiakmi nášho 
mesta svedčí fakt, že i v tretej 
kategórii (t. j. za stredné školy) 
súťažili absolventi našej školy a 
tiež získali medailovú pozíciu.

Mgr. Marta Kováčiková, ZŠ
J. M. Petzvala
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Škola v prírode
  Štvrtáci zo Základnej školy J. M. 
Petzvala vedeli, že ich koncom 
mája čaká zaujímavé objavova-
nie, pátranie a učenie v prírode. 
Krása Kysuckých Beskýd nás 
privítala v obci Oščadnica od 
20.5. do 24.5.2019. Útulný pen-
zión Gájuz sa stal pre nás na 
jeden týždeň novým domovom. 
Šikovní animátori nám pomohli 
zostaviť program, ktorý nedovo-
lil leňošiť nikomu. Keďže pekné 
počasie bolo vzácne, slniečko 
nás ohrievalo iba dva dni, preto 
sme sa najprv vybrali cestičkou 
Náučného chodníka a došli sme 
na vyhliadku pod lazmi Suro-
vina. Potom sme pokračovali v 
objavovaní Kalvárie v Oščadnici. 
Napokon nám výlet do Vychylov-
ky úplne učaroval. Najskôr sme
sa odviezli vláčikom Historickej 
lesnej úvraťovej železnice. Pri

domčekoch v skanzene v Múzeu 
Kysuckej dediny nám úplne zo-
stal stáť čas.

     A to sme ani netušili, že v obci 
Stará Bystrica uvidíme Sloven-
ský orloj. Táto zaujímavá stavba 
je slovenským skvostom. Svojím

tvarom predstavuje sediacu Ma-
donu. Vo výklenkoch sme videli 
6 sôch slovenských národných 

dejateľov. V strede orloja bol 
farebný ciferník s astronomic-
kými údajmi. Je to jediný z orlo-
jov na svete, ktorý ukazuje tzv.

pravý slnečný čas. Potom, ako 
sa schovalo slnko, podarilo sa 
nám niekoľkokrát využiť záhra-
du penziónu a detské ihrisko na 
hry z animačného programu. Na 
prechádzky odvahy nemohol byť 
dážď prekážkou. Spoznali sme 
celú obec a doplnili si poznatky 
z prírodovedy a vlastivedy. Ani 
večernú „opekačku“ neprekazilo 
pretrvávajúce mrholenie. 
     Po najväčšej zábave, aká sa 
dá zažiť len v Škole v prírode, 
sme pomaly pripravovali ba-
tožinu i naše skvelé spomienky 
na odchod. Po rozlúčke plnej 
slzičiek nás už šoféri bezpečne 
previezli domov. Bohaté zážitky 
v nás určite zostanú ako nena-
hraditeľné a najkrajšie.

Mgr. Gabriela Plišková, ZŠ 
J. M. Petzvala

Škôlkari v lese
     Od roku 1952 sa u nás oslavu-
je apríl ako mesiac lesov. Kladný 
vzťah detí k lesu a k zvieratám  
však v našej materskej škole 
budujeme počas celej dochádz-
ky. Boli sme veľmi radi, keď sa 
nám naskytla možnosť zúčast-
niť sa na Zážitkovom programe 
lesnej pedagogiky pre materské 
školy. Viac ako 60 predškolákov 
sa tak ocitlo 23. mája 2019 v 
lesnej škôlke Fľak. Privítal nás 
Ing. František Pisarčík, konateľ 
spoločnosti Lesy Mesta Spišská 
Belá, spolu so zamestnanca-
mi a traja lektori z Národného 
lesníckeho centra - Ústavu les-
níckeho poradenstva a vzde-
lávania Zvolen, pod vedením 
Ing. Andrey Melcerovej.
   Program Les je náš kamarát 
bol zostavený zo zážitkových 
hier a zmyslového vnímania 
lesa. Lektori nás počas lesnej
vychádzky učili počúvať zvuky, 
vnímať vôňu, ale aj farby okolo 

seba. Vedeli ste, že v lese sa dá 
maľovať bez pasteliek? Lístoč-
ky „kreslia“ zelenú trávu, fialky 

fialové kvety, prvosienky žlté sl-
niečko a hnedá zem kmene stro-
mov. Pohybom sme napodobnili

semienko, mladý i starý strom. 
Zacvičili sme si ako mravčekovia
To, že v lese chutí všetkým a naj-

lepšie, vedeli aj naši organizáto-
ri. Preto nechýbalo malé občers-
tvenie a teplý čaj. Posilnení sme 

skontrolovali škôlku, v ktorej ne-
boli škôlkari, ale stromčeky. A tak, 
ako pani učiteľky, tak aj tety les-
níčky vraj stromčekom niekedy 
spievajú. Spoločnými silami sme 
posadili borovicu Barborku a dva 
malé smriečky, do zakoreňova-
čov správne umiestnili semená 
buka, o ktoré sa budeme v ma-
terskej škole starať. A kto je naj-
silnejším živým pomocníkom v 
lese? Predsa koník Gaštan. Jeho 
šikovnosť nám predviedol ujo 
lesník, keď sme mohli sledovať 
prácu s veľkými kladami dreva. 
Ako slniečko váhalo a skrýva-
lo sa za mrakmi, tak aj dážď si 
počkal, kým z lesa odídeme. 
   Plní zážitkov, s lesníckymi me-
dailami na krku a pozdravom 
Lesu zdar! sme sa vrátili do škôl-
ky, aby sme všetko, čo sme vide-
li, namaľovali na výkresy.

Mgr. Alžbeta Kisková, MŠ,
Mierová 1

Štefánikov expert a Štefánikov vševedko
      Bicykle Kostka a Základná ško-
la M. R. Štefánika tento školský 
rok v septembri vyhlásili súťaž 
pre žiakov školy o bicykel a ko-
lobežku. Žiaci našej školy sa za-
pojili do súťaže Štefánikov expert 
a Štefánikov vševedko, kde vzá-
jomne súťažili vo vedomostných, 
športových a estetických súťa-
žiach v rámci školských, okres-
ných, krajských i celosloven-
ských kôl. Svojimi vedomosťami, 
zručnosťami, šikovnosťou a prí-
kladným správaním títo žiaci bo-
jujú o získanie hlavnej ceny, kto-
rou je bicykel pre žiakov druhého 
stupňa a kolobežka pre žiakov pr-
vého stupňa od nášho hlavného

sponzora „BICYKLE KOSTKA“.
    Najlepšími žiakmi prvého stup-
ňa, ktorí bojujú o kolobežku sú 
Barbora Olekšáková zo 4. A, 
Zoran Grivalský zo 4. A, Viktó-
ria Gregorová zo 4. B, Tomáš 
Halčin z 3. A, Lenka Filipová z 
3.B a Sofia Chovaňáková z 2. B. 
     Medzi top najlepších žiakov dru-
hého stupňa sa prebojovali Lenka 
Selepová zo 7. A, Dominika Halči-
nová zo 7. A, Michaela Fudalyová 
z 8. A, Ján Grich 9. A a Erik Han-
gurbadžo z 9. A. Ako to dopadne 
a kto sa stane víťazom, sa doz-
vieme na konci školského roka.

Vedenie ZŠ M. R. Štefánika
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Projekt Stračina EX POST zaznel aj v Spišskej Belej
  Príjemné hudobné osvieženie 
sparnej soboty 15-teho júna 
2019  ponúkol v podvečer v po-
radí už tretí Hauskonzert – verej-
nú generálku – u Michala Paľka v 
jeho dome. V rámci koncertného 
cyklu Koncerty v synagóge 2019 
mali Spišskobeľania tentoraz 
možnosť premiérovo vypočuť si 
projekt Stračina EX POST man-
želov Zuzany (spev, cimbal) a 
Jakuba (kontrabas) Stračinov-
cov. V rámci koncertu  predstavi-
li svoj pohľad na tvorbu menovca 
– Svetozára Stračinu – jedného 
z významnejších a najplodnej-
ších slovenských autorov pre-
dovšetkým filmovej a scénickej 
hudby. Svetozár Stračina (1940-
1996) patril medzi popredných 
česko-slovenských tvorcov fil-
movej hudby (zložil viac než 60 
skladieb) a je autorom scénickej 
hudby k choreografiám SĽUK-u 
a Lúčnice. Jeho hudobný jazyk 
sa vyvíjal pod vplyvom sloven-
ského folklóru, ktorý zbieral, 
inšpiroval sa ním aj ho upravo-
val. V podaní manželov Strači-

novcov zazneli  známe melódie 
z filmov Popolvár, Alžbetin 
dvor a Pacho, hybský zbojník.
   Rovnako ako Svetozár Stra-
čina, aj Zuzana a Jakub Stra-

činovci, ako predstavitelia za-
čínajúcej mladej generácie 
hudobníkov, siahli do nevyčer-
pateľnej studnice folklóru, aby 
ho interpretovali vo svojom po-

nímaní a svojím hudobným ná-
zorom. Zazneli tak aranžmány 
ľudových piesní s baladickými 
textami Svieti mesiac za naším 
okienkom, V šírom poli kríž či 

V zelenom hájičku. Hudobný 
skladateľ Svetozár Stračina  sa 
vo svojej tvorbe nevyhýbal ani 
avantgardným postupom a no-
vým kompozičným technikám či

elektroakustickej hudbe. Odkaz 
jeho tvorby chytili tentoraz do rúk 
dvaja mladí slovenskí špičkoví 
interpreti – kontrabasista Jakub 
Stračina a cimbalistka Zuzana 
Stračinová a prostredníctvom  
svojej výnimočnej interpretácie, 
oceňovanej na mnohých domá-
cich a zahraničných pódiách a 
súťažiach, vytvorili nový pohľad 
na najznámejšie diela autora.
   Zážitok z interpretácie bol 
umocnený bohatými skúsenos-
ťami hráčov nadobudnutými v ko-
lektívoch ako Rusín Čendeš or-
chestra (Čendeš), Mojše Band, 
Dobrá muzika, Lúčnica a iné.
    Hlavným organizátorom kon-
certu v Spišskej Belej bolo ob-
čianske združenie MOJŠI a 
koncert vznikol vďaka Fondu 
na podporu umenia. Najbližšia 
verejná generálka ďalšieho kon-
certu v našom meste v rovna-
kých priestoroch je avizovaná na 
18. júl 2019. V sprievode Mojše 
Bandu sa spevom a hrou na gita-
re predstaví Izraelčanka, rabínka 
Tanya Segal.

Projektové výstavy z anglického, nemeckého jazyka a geografie v ZŠ J.M. Petzvala
   Aj v tomto školskom roku sa 
žiaci druhého stupňa našej školy 
zapojili do celoročnej projektovej 
súťaže v anglickom a nemec-
kom jazyku, ktorá vyvrcholila 
tradičnou výstavou projektov v 
učebni anglického jazyka. Najo-
riginálnejšie projekty vytvorené 
na rôzne témy budú celý nasle-
dujúci školský rok skrášľovať 
učebňu jazykov. A to, že žiaci  sú

šikovní, tvoriví a majú chuť zís-
kavať nové vedomosti aj netra-
dičnou formou prostredníctvom 
tvorby projektov, potvrdzuje aj 
nová výstava projektov z geo-
grafie. Tá sa v tomto školskom 
roku uskutočnila prvýkrát a je 
inštalovaná na prízemí školy.

Mgr. M. Česánková, Mgr. J. Jen-
drichovská, ZŠ J.M. Petzvala

Priechod pre chodcov na Hviezdoslavovej ulici
   Zastavenie a státie s vozidlom 
na priechode pre chodcov alebo 
vo vzdialenosti kratšej, ako 5 m 
pred ním je zakázané. Dôvo-
dom, prečo to uvádzame je, že 
v posledných týždňoch regist-
rujeme zvýšený počet porušení 
tohto zákazu na Hviezdosla-
vovej ulici, pred domom č. 2. 
S veľkou pravdepodobnosťou k 
tejto situácii dochádza z dôvodu 
otvorenia novej prevádzky na 
uvedenej ulici. Vodiči vozidiel, 
ktorí uvedený zákaz porušia, 
totiž  častokrát buď sami, alebo 
spolu s osádkou auta skončia 
v rade na zmrzlinu. Nakoľko je 
priestor priechodu monitoro-
vaný kamerovým systémom, 
každé porušenie zákazu je evi-
dované ako priestupok a vodi-
či zle parkujúcich áut končia s 
pokutovými blokmi vo vrecku. 

Pokuta je však v tomto prípa-
de to najmenšie zlo... Uvedený
zákaz slúži na ochranu chod-
cov, a to najmä malých detí
a mamičiek s kočiarmi. Vozidlo 
parkujúce tesne pred priecho-
dom pre chodcov totiž bráni vo 
výhľade jednak chodcom na 
priechode, ale aj vozidlám, ktoré 
prechádzajú okolo neho. V praxi 
to znamená asi toľko, že vodič 
idúci po ceste nemá šancu včas 
zareagovať na malé dieťa alebo 
kočiar, ktoré sa mu  „odrazu“ ob-
javia na priechode spoza vozidla 
stojaceho tesne pred ním, preto-
že ho do poslednej chvíle nevidí. 
   Prostredníctvom tohto člán-
ku chceme vyzvať občanov, 
aby pri parkovaní svojich 
vozidiel dávali pozor a nepo-
rušovali pravidlá cestnej pre-
mávky.
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17. máj 2019 
         Čo sa za mladi naučíš... Počas 
monitorovania kamerovým sys-
témom bola v priestore jedného 
z detských ihrísk spozorovaná 
skupinka mladíkov, ktorí tam faj-
čili a popíjali víno. Mestskí po-
licajti takéto priestupky riešia 
pomerne často, ale v tomto 
prípade hliadku čakalo prekva-
penie. Vek priestupcov sa totiž 
pohyboval niekde medzi desia-
timi a pätnástimi rokmi. A tam 
už končí sranda. Tak mladému 
organizmu totiž akákoľvek ná-
vyková látka škodí podstatne 
viac ako dospelému. Celá par-
tia preto skončila na oddelení 
MsP, kde boli všetci podrobení 
orientačnej dychovej skúške na 
zistenie obsahu alkoholu v dy-
chu. Pozitívne výsledky skúšky 
a zábery z kamerového sys-
tému následne chlapcom za-

ručili vypočúvanie v prítomnos-
ti rodičov a primerané sankcie.  
Snáď sa z toho poučia a fľaši aj 
cigaretám dajú nadlho pokoj.

19. máj 2019
  V popoludňajších hodinách 
bol hliadkou MsP prijatý telefo-
nický hovor, v ktorom volajúci 
upozornil policajtov na dvoch 
mužov, ležiacich pri oplotení 
jednej z našich základných škôl. 
Na mieste bolo zistené, že ide o 
starých známych, nad ktorými 
zase raz zvíťazil alkohol a oni sa 
samostatne nevedia postaviť na 
„zadné“ a dôjsť domov. Policaj-
tom teda nezostalo nič iné, len 
dvojicu upratať z dohľadu detí 
hrajúcich sa na ulici a dopraviť 
ich domov. Po vytriezvení boli 
muži za budenie verejného po-
horšenia riešení blokovými po-
kutami.

21. máj 2019
    Ako by to bolo, keby sa po vy-
plácaní dávok pri obchodnom 
dome nepilo. Chytiť s alkoholom 
v ruke na tom istom mieste osem 
osôb za jediný deň však nepatrí 
k štandardným situáciám. Osad-
níci z okolitých obcí si z dodr-
žiavania zákona zjavne nerobia 
ťažkú hlavu. Jednoducho si prí-
du do nášho mesta vyzdvihnúť 
peniaze, nasleduje živelné na-
kupovanie, a potom očakávanie 
autobusu s fľašou v ruke rovno 
pod kamerami mestskej polície. 
A keď sú za uvedené poruše-
nie zákona riešení a policajti 
pristúpia k sankciám, nasleduje 
zvada, krik a plač... Nikto nemá 
doklady ani peniaze na pokutu a 
až hrozba, že budú predvedení 
na oddelenie MsP  ich prinúti vy-
tiahnuť z vrecka občiansky preu-
kaz a hotovosť na zaplatenie

pokuty. Zvláštne, že sa málokto 
z nich poučí a o mesiac sa situá-
cia opakuje.

22. máj 2019
  Aj riešenie presne vymedze-
ných priestupkov na úseku do-
pravy patrí k povinnostiam obec-
ných a mestských polícií. A v 
našom meste sa týchto priestup-
kov ročne napácha naozaj veľa. 
Časť z nich je zistená prostred-
níctvom kamerového systému, 
ostatné sú odhalené pri pochôdz-
kovej činnosti alebo vozidlo-
vých patrolách v uliciach mesta. 
Práve pri jednej z takýchto kon-
trol boli v uvedený deň zistené 
hneď dva priestupky. V prvom 
prípade šlo o vozidlo stojace na 
chodníku, v tom druhom stálo 
auto na vyhradenom parkovisku. 
Vodičom oboch vozidiel boli na 
mieste uložené blokové pokuty.

Z denníka mestskej polície

   Dňa 11.6.2019 o 17:00 hodi-
ne sa v kinosále mesta Spišská 
Belá konal koncert Speváckeho 
zboru Svetlušky a Komorného 
orchestra školy. Horúci júnový 
podvečer osviežili zboristi pod 
vedením Mgr. Terézie Lesko-
vjanskej a hráči orchestra pod 
vedením Mgr. Michala Paľka, 
ktorí predviedli svoj repertoár, na 
ktorom pracovali takmer celý rok. 
Zároveň podali obdivuhodný vý-
kon, ktorý veľkou váhou prispeje 
k ich záverečnému hodnoteniu v

tomto školskom roku 2018/2019. 
O výbornom výkone svedčí aj 
aplauz po odznení piesne s náz-
vom Idú noty do roboty a ovácie po 
poslednom spoločnom čísle zbo-
ru a orchestra venovanom Ladi-
slavovi Mednyánszkemu. Veríme, 
že výkon účinkujúcich žiakov – hu-
dobníkov i spevákov - priniesol na 
ich vysvedčenia jednotky a na tvá-
re divákov úsmev a spokojnosť.

Mgr. Terézia Leskovjanská, 
ZUŠ L. Mednyánszkeho

Koncert Speváckeho zboru Svetlušky a Komorného orchestra ZUŠ

  Organizácia zodpovednosti 
výrobcov ENVI-PAK, a. s., ktorá 
je zmluvným partnerom nášho 
mesta, zverejnila rebríček miest 
a obcí podľa ich úspešnosti v 
triedení odpadu. Do portfólia 
tejto spoločnosti patrilo v roku 
2018 približne 40 % všetkých 
miest a obcí na Slovensku.
     Rebríček bol zostavený kom-
bináciou hodnotenia dvoch kľú- 

čových parametrov pri zbere a 
triedení odpadov – efektivitou a 
vyťažiteľnosťou. Efektivita udá-
va, ako účinne je využívaná in-
štalovaná infraštruktúra v jednot-
livých obciach, t. j. koľko gramov 
odpadu sa vyzbiera v jednom litri 
zberných nádob/vriec. Vyťažiteľ-
nosť predstavuje pomer hmot-
nosti triedeného odpadu na po-
čet obyvateľov v danej obci, t. j.

čím viac kilogramov triedeného 
odpadu sa na obyvateľa ročne 
vyzbiera, tým je na tom obec v 
rámci úspešnosti v triedení od-
padu lepšie.
   Priemerná vyťažiteľnosť na 
Slovensku je približne 33 kilogra-
mov na obyvateľa ročne. Ukazo-
vateľ efektivity najúspešnejších 
obcí sa pohybuje nad hranicou 
100 g/liter, pričom priemerná

hodnota obcí je 33 g/liter.
       Mesto Spišská Belá sa v 
roku 2018 umiestnilo na 23. 
mieste (s ukazovateľmi: efek-
tivita 26,45 g/l a vyťažiteľnosť 
32,80 kg). Veríme, že sa nám pre 
trvalo udržateľný život spoločne 
bude dariť zvyšovať množstvá 
vytriedeného a recyklovaného 
odpadu.

Úspešnosť Spišskej Belej v rebríčku triedenia odpadu
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Detský kútik
Správne riešenia nájdete na konci strany.

1.  Vymaľuj si obidva obrázky s prázdninovou atmosférou.

2.  Vyriešením krížovky dostaneš tajničku - pomenovanie
        času, ktorý ťa teraz čaká.  

Správne riešenia:  2. pohov, vedno, topoľ, záhon, modré, sklad, oplan, natri – tajnička 
– VOĽNÉ DNI  3. smrek, borovica, jedľa, smrekovec, topoľ, dub, agát, buk  4. pieskovec, 
ílovec, žula, rula, svor, vápenec, dolomit, andezit, bazalt, tuf, čadič, piesok - TAJNIČKA: 
GÁNOVCE PRI POPRADE – nálezisko lebky nenadertálca  5. jazyk, blcha, koza, píla

3.  Vyhľadaj v osemsmerovke 8 názvov ihličnatých a listnatých 
     drevín. 

4.  Nájdite v nasledujúcej osemsmerovke 12 hornín, ktoré sa 
podieľajú na geologickej stavbe Slovenska. Zvyšných 17 pís-
men  tvorí názov známej obce na Slovensku.  Čím je táto obec 
známa?

5.  Hádanky pre bystré hlavičky.

Za kostenou bránou
červený psík vrčí,
ale z búdy nikdy 
ďaleko neskočí.

/ KYZAJ /

Mám ja takú kravičku,
nemá krvi /mlieka/ za lyžičku,
ani mäsa za hrniec,
ani kožku na krpec.
Čo je to?

/ ACHLB /

Hoc má dlhú bradu,
nevie ti dať radu.

/ AZOK /

Viac má zubov ako treba,
ale nezje kúsok chleba.

/ ALÍP /

1.  povel na telesnej výchove
2.  spolu (básnicky)
3.  štíhly listnatý strom
4.  hriadka
5.  belasé
6.  skladisko
7.  lotor
8.  natierať v rozkazovacom
     spôsobe (ty)
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    Dni mesta Spišská Belá 2019 
aj v tomto roku odštartovali už v 
piatok v športovom duchu, a to 
Mestskými športovými firemný-
mi hrami, ktoré sa konali už po 
siedmy-krát. 31. mája 2019 ráno 
sa aj napriek nie veľmi priazni-
vému počasiu strelo v areáli ZŠ 
J. M. Petzvala sedem družstiev 
pozostávajúcich zo zamestnan-
cov firiem a organizácií, ktoré 
sa nachádzajú v Spišskej Belej 
a jej okolí. Kým v doterajších 
ročníkoch sa súťažilo v dvoch 
disciplínach – volejbal a futbal, 
tak 7. ročník priniesol  novinku - 
streľbu zo vzduchovky.
   Na týchto hrách sa zúčastni-
li nasledujúce družstvá: CIMA 
SLOVAKIA, s. r. o., Spišská Belá, 
POLÍCIA Spišská Belá (obvodné 
oddelenie PZ), Mesto Spišská 
Belá, ŠKOLY Spišská Belá, TA-
TRALIFT, a. s., Kežmarok, JAVO-
RINA, v. d., Spišská Belá a Pen-
zión FURKOTKA Štrbské Pleso.
 Všetkým zúčastneným ďaku-
jeme a tešíme sa na ďalší rok!

Výsledky za kategórie:
 Futbal:
1. miesto – Polícia Spišská Belá 
(obvodné oddelenie PZ) – 9 bodov
2. miesto – Penzión Furkotka 
Štrbské Pleso – 6 bodov
3. miesto – Tatralift, a. s., Kežma-
rok – 3 body
 Volejbal:
1. miesto – Javorina, v. d., Spišská 
Belá

2. miesto – Polícia Spišská Belá 
(obvodné oddelenie PZ)
3.miesto – Školy Spišská
Belá
 Streľba zo vzduchovky: 
1. miesto – Mesto Spišská Belá – 
15 bodov
2. miesto – Školy Spišská Belá – 
14 bodov
3. miesto – Tatralift, a. s., Kežma-
rok – 13 bodov

  Celkové poradie FUTBAL
1.   Polícia Spišská Belá          9 b
2.   Penzión Furkotka                6 b
3.   Tatralift, a. s., Kežmarok    3 b
4.   Mesto Spišská Belá           0 b
   Celkové poradie VOLEJBAL 
1.   Javorina, v. d., Spišská Belá
2.   Polícia Spišská Belá (obvod-
    né oddelenie PZ)
3.   Školy Spišská Belá 
4.   Mesto Spišská Belá
5.   Tatralift, a. s., Kežmarok
6.  Cima Slovakia, s. r. o., Spiš-
    ská Belá
7.    Penzión Furkotka Štrbské Pleso
 Celkové poradie STREĽBA 
ZO VZDUCHOVKY
1.   Mesto Spišská Belá
2.   Školy Spišská Belá 
3.   Tatralift, a. s., Kežmarok
4.  Cima Slovakia, s. r. o., Spiš-
    ská Belá
5.    Penzión Furkotka Štrbské Pleso
6.  Polícia Spišská Belá (obvod-
    né oddelenie PZ)
7. miesto v streľbe zo vzduchov-
ky obsadili naši nemeckí priate-
lia z partnerského mesta Brück.

Mestské firemné športové hry 2019

   8. júna 2019 sa na pumptra-
ckovej dráhe pri Belianskom ryb-
níku konala súťaž spojená s ro-
ckovým koncertom. Nultý ročník 
podujatia PumpRock zorganizo-
valo Občianske združenie pre 
rozvoj horskej cyklistiky spolu s 
Občianskym združením Kobalt 
– kultúrna oblasť alternatívy. 
Projekt podporilo mesto Spišská 
Belá. Preteky otvoril primátor 
mesta Jozef Kuna, ktorý prítom-
ným vysvetlil, prečo mesto pod-
poruje aktivity cez participatívny 
rozpočet. Prezentoval ho ako 
nástroj zapojenia verejnosti do 
procesu rozhodovania cez for-
mu tvorby konkrétnych projektov. 
Zároveň 33 registrovaným súťa-
žiacim poprial dobrú zábavu a 
bezpečnú jazdu.
   Účasť na PumpRock-u si 
okrem domácich bikerov vy-
chutnali aj pretekári z Kežmarku, 
Starej Ľubovne, Žarnovice, Rož-
ňavy, Nitry či Prievidze.
   Keďže sa preteky štartovail 
zo štartovacej rampy, dostali 
pretekári možnosť vyskúšať si 
ju v „meranom“ tréningu, kde si 
zároveň urobili aj prehľad o prib-
ližných časoch prejazdu dráhy. 
Štartovacia rampa je podobná 
regulérnej bikrosovej rampe 
skladajúcej sa z hlasových po-
velov, semaforu a padacej ram-
py samotnej. Spustenie a zasta-
venie časomiery zabezpečovala 
laserová závora. O toto sa tech-
nicky postaralo združenie Bike 
Racing Slovakia zo Žarnovice.
   Po tréningových jazdách sa

súťažilo v jednotlivých kategó-
riách. Každý pretekár mal k dis-
pozícii 2 pokusy, z ktorých sa 
do hodnotenia započítaval lepší 
čas. Podujatie oživili aj divácky 
populárne freestylové jazdy.
    Hudobnú časť programu otvo-
rila kapela SHROT z Oravy, za 
ktorou nasledoval POSTHYPE 
zo Žiliny. Toto garage rock trio v 
marci vydalo svoje debutové EP 
s názvom Time Eater EP. Podu-
jatie hudobne ukončil DJ CIT-
RON SELECTOR z Košíc.
    Sprievodný program pripravili 
členovia Občianskeho združe-
nia Kobalt – kultúrna oblasť al-
ternatívy, ktorí počas podujatia 
aplikovali na tričká linoryt. Počas 
akcie tiež zariadili prevádzku 
triedeného zberu odpadu. Prí-
jemné športovo-hudobné po-
dujatie moderovala Petra Frid-
manská z ochotníckeho divadla 
Theatrobalans.
     Poďakovanie patrí všetkým, 
čo sa podielali na zabezpečení 
akcie, súťažiacim, kapelám, ako 
aj všetkým zúčastneným, spon-
zorom a v neposlednom rade 
zdravotníčke – Kristíne Michlíko-
vej, ktorej ošetrenie bolo potreb-
né našťastie len v jednom prípa-
de. Veríme, že nultým ročníkom 
akcie s názvom PumpRock sa 
podarilo podnietiť záujem mla-
dých ľudí o adrenalínovú aktivi-
tu, akou je jazda na pumptracko-
vej dráhe.
Výsledky súťaže:
  Kategória Ženy 8-16 rokov
1. miesto: Sara Šimkuláková (16

r.), 00:31,03
2. miesto: Zuzka Porubovičová 
(11 r.), 00:35,04
3. miesto: Danka Wittchenová 
(10 r.), 00:46,54
  Kategória Junior 8-11 rokov
1. miesto: Filip Repiský (9 r.), 
00:29,56
2. miesto: Šimon Matiaško (10 
r.), 00:30,35
3. miesto: Hugo Lorenčík (10 r.), 
00:31,70
  Kategória Junior 12-15 rokov
1. miesto: Samuel Šimkulák (15 
r.), 00:28,20
2. miesto: Marek Bizub (13 r.), 
00:29,03

3. miesto: Daniel Eliáš (13 r.), 
00:30,61
  Kategória Elite 20+
1. miesto: Patrik Velďák (26 r.), 
00:26,21
2. miesto: Roman Pichnarčík (28 
r.), 00:26,98
3. miesto: Adrien Adam (20 r.), 
00:27,35
  Kategória Master 36+
1. miesto: Branislav Repiský (41 
r.), 00:28,89
2. miesto: Martin Siska (42 r.), 
00:29,79
3. miesto: Pavel Matiaško (39 r.), 
00:31,01

Nultý ročník podujatia PumpRock je odjazdený

Víťazi kategórie Master 36+ zľava Martin Siska (2. miesto), Branislav 
Repiský (1. miesto) a Pavel Matiaško (3. miesto)
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Hokejbalisti U15 MŠK Spišská Belá na Pilsen CUP obhájili prvenstvo!
     V dňoch 14.-16.júna 2019 sa 
hokejbalové družstvo MŠK Spiš-
ská Belá zúčastnilo v Plzni na 
prestížnom hokejbalovom turnaji 
PILSEN CUP v kategórii U15. 
Popri našom družstve sa na 
turnaji predstavili aj dve české 
družstvá, Česká reprezentácia 
U14, nemecký Weiden a kanad-
ský výber West Coast Express.
   Prvý hrací deň ponúkol pre 
Beľanov stretnutie s domácou 
HBC Plzeň.  Naše družstvo bolo 
od začiatku zápasu aktívnejšie 
a lepšia kondícia  nám pomoh-
la zdolať Plzeň 4:1. Aj v druhom 
hracom dni zostala Spišská Belá 
s ďalšími troma zápasmi nepo-
razená.  Divákom nechýbala v 
závere zápasu ČR a Spišskej 
Belej ostrejšia výmena názorov. 
V tomto zápase sa Beľania do-
slova nadreli  nad víťazstvom s 
českým výberom, ktorý porazili 
najtesnejším rozdielom.  Po dru-
hom dni bolo isté, že zverenci 
trénera Miroslava Burdíčka budú 
hrať finále. V poslednom zápase 
skupiny sme prehrali v nedeľu s 
1.EV Weiden.
    Obhajobu minuloročného ví-
ťazstva zvládla Spišská Belá 
bez zaváhania a doslova preval-
covala Nemcov. Oplatila im 
prehru vysokým víťazstvom 5:0 
a mohla oslavovať. Ďakujeme 
rodičom, ktorí sa podieľali na 
preprave belianskeho družstva, 
blahoželáme hráčom a trénerovi 
za vzornú reprezentáciu nášho 
mesta  a Slovenska!

Pilsen Cup 2019 14.–16.6. 2019
Hrací čas: 2x15 minút
Tímy: 1. EV Weiden, HBC Plzeň, 
MŠK Spišská Belá, Reprezentá-
cia ČR U14, TJ Blatná Datels, 
West Coast Express.

Piatok 14. júna
17:00 HBC Plzeň – MŠK
         Spišská Belá               1:4
6. Eichler (Kopal) – 9. Šamaj 
(Burdíček), 25. L. Kubis (A. Ku-
bis), 27. Šamaj (Burdíček, Kuch-
ta), 29. Zemianek (Burdíček)
18:10      West Coast Express – 
           TJ Blatná Datels            0:0
19:20    Reprezentácia ČR U14 –
           1. EV Weiden 1:4

Sobota 15. júna
09:30      West Coast Express–
         MŠK Spišská Belá      3:6 
20. Kahle (Fleugel), 28. Fleugel, 
30. Fleugel (Bal) – 7. Kubis (No-

vajovský), 14. Kuchta, 15. Šamaj 
(Burdíček), 24. Šamaj, 24. Kuch-
ta (Kubis), 29. Burdíček
10:40 1. EV Weiden – HBC
            Plzeň                   2:3 
11:50    Reprezentácia ČR U14 –
           TJ Blatná Datels            2:1 
13:00  West Coast Express – 
          1. EV Weiden                   5:4 
14:10 TJ Blatná Datels –
         MŠK Spišská Belá      0:7 
15. Burdíček (Kuchta), 18. Nova-
jovský (Kubis), 21. Šamaj (Burdí-
ček, Zemianek), 22. Kubis (No-
vajovský), 24. Šamaj (Bender, 
Zemianek), 25. Novajovský (Pa-
jer, Kubis), 26. Burdíček (Škvarek)
15:20 HBC Plzeň – Repre-
          zentácia ČR U14 3:3 
16:40 TJ Blatná Datels –
           1. EV Weiden 1:2
17:50  MŠK Spišská Belá – Re-
         prezentácia ČR U14 1:0 
1. Kostka (Kuchta, Knapík)

19:00 HBC Plzeň – West
           Coast Express 0:4 

Nedeľa 16.júna
09:30 1. EV Weiden – MŠK
          Spišská Belá 3:2 
11. Ženíšek (Reiser), 20. Klein 
(Klein), 21. Malkovský – 28. Kna-
pík (Pajer), 29. Knapík (Pajer, 
Škvarek).
10:40 TJ Blatná Datels –
           HBC Plzeň                   4:5
11:50 West Coast Express –
          Reprezentácia U14 2:3

Tabuľka po základnej časti:
1. MŠK Spišská Belá    4  0  1  23:7   12b 
2. 1. EV Weiden              3  0  2  15:12   9b
3. West Coast Express  2  1  2  14:13   7b
4. ČR U14                        2  1  2   9:11   7b 
5. HBC Plzeň                     2  1  2  12:15   7b 
6. TJ Blatná Datels         0  1  4   6:16   1b

13:30 o 5. miesto / HBC Pl-
          zeň - TJ Blatná Datels 2:0
14:45 o 3. miesto / Repre-
      zentácia ČR U14 - West
          Coast Express                0:4
16:00 Finále / MŠK Spišská 
          Belá - 1. EV Weiden 5:0
12. Kuchta (Knapík), 17. Škvarek 
(Kubis), 28. Šamaj (Pajer), 29. 
Pajer, 30. Kubis (Burdíček).

Spišská Belá: 
T. Knapík (Pavlikovič) – L. Kubis, 
Pajer, Škvarek, Bender – P. Kna-
pík, Burdíček, Kuchta, A. Kubis, 
Kostka, Novajovský, Zibura, Ze-
mianek, Šamaj, tréner: Mgr. Mi-
roslav Burdíček.

DHZ Spišská Belá v Hranovnici tretí-krát víťazne
    V sobotu 15. júna 2019 doká-
zali dobrovoľní hasiči z nášho 
mesta z Hranovnice z tamojších 
nočných hasičských pretekov 
odísť s pohárom pre víťazov. 
Stalo sa to už po tretí raz za 
sebou (2017,2018,2019). S ča-
som 15:31 im zaslúžene patrí 
víťazstvo v 12. ročníku pretekov 
O pohár obce Hranovnica v ka-

tegórii muži. Najlepšími sa stali 
v konkurencii 14-tich mužstiev, 
pričom druhý v poradí – DHZ 
Dravce – bol pomalší o 2 minúty 
a 26 sekúnd. Na treťom mieste 
skončil DHZ Ľubica so stratou 
na 1. miesto 2,34. Belianskym 
dobrovoľným hasičom k ďalšie-
mu úspechu blahoželáme!

     Aj keď sa tohtoročné hokejové 
i hokejbalové majstrovstvá sveta 
s dejiskom na Slovensku skon-
čili, nadšenci puku a loptičiek, 
hokejok a bránok pokračujú v 
príprave. A ako! Normálne deti 
normálne nelenivo na ulici pred 
domom v našom meste ,,trénu-
jú“! Úkaz dávno nevídaný, za 
ktorý chválime aktívne deti, pod-
porujúcich rodičov a veríme, že 
vodiči, ktorí okolo týchto veľkých 
malých majstrov pôjdu, budú re-
špektovať ich detstvo.

Postreh mesiaca
Dôležité telefónne čísla

Ohlasovňa požiarov:

150 alebo 112

Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby:

155 alebo 112
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Ocenení  jaskyniari
     Nebývalého ocenenia sa do-
stalo spišsko-belianskym jas-
kyniarom na Valnom zhromaž-
dení Slovenskej speleologickej 
spoločnosti v lone slovenského 
jaskyniarstva v Liptovskom Mi-
kuláši 10. mája 2019. 
      Zlatou medailou za význam-
né zásluhy, celoživotné dielo a 
angažovanosť v slovenskej spe-
leológii, ako i obnovenie jasky-
niarskej činnosti v Spišskej Belej 
v roku 1967 boli ocenení hneď 
dvaja naši členovia. Dlhoročný 
predseda oblastnej jaskyniar-
skej skupiny RNDr. Stanislav 
Pavlarčík a súčasný predseda 
Vladimír Fudaly.
   Striebornou medailou boli 
ocenení hneď štyria Spiš-
skobeľania. Za obnovenie jas-
kyniarskej činnosti v Spišskej 
Belej, objavy a dokumentáciu 
a prácu v jaskyni Javorinka bol 
ocenený Vladimír Vadovský - 
čestný člen skupiny. Za objavy 
a dokumentáciu významných 
častí jaskyne Javorinka - Nádej-
ná jaskyňa a Belianska jaskyňa 
Ľubomír Plučinský. Jozef Leščák 
svojimi extrémnymi lezeckými 
schopnosťami prispel k význam-
ným objavom nielen v jaskyni 
Javorinka a Bc. Igor Michlík za 
filmové dokumenty o našej jas-
kyniarskej činnosti.
   Šesť ocenení členov jednej 
jaskyniarskej skupiny znamená 
ocenenie skoro jednej štvrtiny jej 
členov, čo nie je samozrejmos-
ťou pri príležitosti 70. výročia 
založenia Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti za dlhoročnú 
úspešnú činnosť pri prieskume a 
dokumentácii krasu Belianskych 
a Vysokých Tatier, Pienin a Le-
vočského pohoria.
     Krátky pohľad do histórie spiš-
sko - belianskeho jaskyniarstva 
by nás zaviedol do dôb doslova 

predhistorických. Mnohé z jas-
kýň nachádzajúce sa v záujmo-
vej oblasti belianskych jaskynia-
rov boli obývané dokázateľne už 
v dobe od neskorého paleolitu 
(Hučivá diera, jaskyne v masíve 
Muráňa a Nového, Haligovských 
skál...). Z obdobia stredoveku v 
honbe za tatranskými pokladmi 
sa našli stopy po „prvých jasky-
niaroch“ najmä v Alabastrovej 
jaskyni, Belianskej jaskyni v Ja-
vorinskych jaskyniach (Suchá a
Mokrá diera...) a vo vyššie spo-
mínaných jaskyniach. Skrátka

bola presnorená každá diera.
     Nová doba jaskyniarskej čin-
nosti v našom meste sa začala 
objavením Belianskej jaskyne v 
r. 1881. Snaha o komerčné vy-
užitie jaskyne viedla k založe-
niu osady Tatranská Kotlina, k 
rozvoju turistiky a postupnému 
sprístupňovaniu Belianskych 
Tatier sieťou peších a konských 
turistických chodníkov. Koncom 
tridsiatych rokov 20. storočia čin-
nosť ustala.

    Po druhej svetovej vojne sa 
jaskyniarska činnosť v meste za-
čala zásluhou Jozefa Jiráska od 
roku 1955 pomaly obnovovať, 
keď pod jeho vedením vznikol 
Speleologický krúžok s členmi 
Karol Čekovský, Karol Jirásek, 
Oto Kňazovický, Stanislav Rexa 
a  Štefan Slodičák, Richard Ko-
valčík. Hlavnou činnosťou krúž-
ku bol prieskum Belianskej jas-
kyne. Začiatkom šesťdesiatych 
rokov nastal útlm činnosti krúž-
ku, zároveň však pribudli noví
členovia Ján Adamjak, František

Božek, Michal Čižik, Ivan Gorný, 
Ján Kasický, Richard Kovalčík,  
Tibor Krigovský, Martin Pitoňák 
st. a ml., Dezider Plučinský, Jo-
zef Porubovič, Slavo Rusiňák, 
František Šperka, Jozef Strela. 
Činnosť jaskyniarov sa už za-
meriavala aj na lokality v okolí 
Belianskej jaskyne. Oživenie 
jaskyniarskej činnosti nastalo v 
roku 1967 vznikom Jaskyniar- 
skeho klubu. Základ klubu Jo-
zef Jirásek, Vladimír Fudaly, Oto

Kňazovický, Jozef Krigovský, 
Stanislav Pavlarčík, Slavomil 
Rusiňák, Jozef Strela, Vincent 
a Vladimír Vadovský postupne
„pritiahol“ do svojich radov po
čakacej lehote členov Ivan An-
dráš, Jozef Fudaly, František 
Garanič, Štefan Gaži, František 
Kaňa, Vladimír Klein, František 
Michna Miloslav Ovšonka, Jozef 
Pichnár, Ján Pavlák, Ondrej Voš-
ček. V roku 1969 bola obnovená 
Slovenská speleologická spo-
ločnosť a Jaskyniarska skupina 
Spišská Belá, pod č. 4, sa stala 
je členom. V súčasnosti má sku-
pina 28 členov. Vedúci Vladimír 
Fudaly, členovia Ján Adamjak, 
Ľubomír Adamjak,, Ing. Brani-
slav Devečka, Martin Ferianc, 
Martin Grivalský, Mgr. Michal 
Grivalský, Ing. Vladimír Klein, 
Bc. Richard Koral, Bc. Peter Ko-
váčik, Ing. Boris Leščák, Jozef 
Leščák, Bc. Richard Leščák, 
Mgr. Ján Lizák, Tomáš Matava, 
Ing. Ľubomír Matuška, Bc. Igor 
Michlík, RNDr. Stanislav Pavlar-
čík, Ľubomír Plučinský, Ing. 
Martin Plučinský, Martin Siska, 
Milan Vdovjak, Marta Vítkovská, 
Milan Vítkovský, Ľubomír Vnen-
čák, Rastislav Zálešák, Ján Zi-
bura, Daniel Kubic.
    Na celoslovenskej úrovni sa 
skupina prezentovala zorgani-
zovaním celoslovenských jas-
kyniarskych týždňov. V r. 1971 
a 1981 na Šarpanci, v r. 1995 
v Belianskych kúpeľoch a v r. 
2005 na Šarpanci. Tento rok bola 
skupina poctená zorganizovať v 
dňoch 3-7. júla 60. jaskyniarsky 
týždeň v Ždiari pri zotavovni Ma-
gura.
(*Mená jaskyniarov sú uvádzané 
v abecednom poradí, a nie podľa 
príchodu členov do organizácie)

Ing. Vladimír II. Klein

Označenie Trstinných lúk aj v teréne
    Mesto Spišská Belá teší, že 
práve 5. júna 2019 – v deň, ktorý 
pripadá Svetovému dňu životné-
ho prostredia, Štátna ochrana prí-
rody SR, Správa Tatranského ná-
rodného parku, na podnet mesta 
realizovala označenie Územia 
európskeho významu Trstinné 
lúky s identifikačným kódom 
SKUEV0945 o výmere 60,02 
ha. Platí tu 4. stupeň ochrany.
     V lokálnom meradle zohráva 
ochrana mokradí významnú úlo-
hu. Rieky, močiare, vlhké lúky 
či lužné lesy, ale aj jazerá ale-
bo umelé, človekom vytvorené, 
vodné plochy tvoria napr. na Slo-
vensku len 0,5 % výmery a stále
ubúdajú. Ustupujú rozvojovým 
zámerom, nárokom na vodné

trení v tomto nelesnom biotope.
Pred 55 rokmi tu bol realizovaný je-
dinečný archeologický nález troch 
bronzových mečov z 10. storočia. 
Ide teda o lokalitu pre Spišskú 
Belú vzácnu z rôznych hľadísk.
      5. júna si každoročne pripomí-
name Svetový deň životného
prostredia, a to už od roku 1972, 
kedy sa konala prvá konferencia 
Organizácie spojených národov
o životnom prostredí v Stockhol-
me pod heslom Je len jedna Zem. 
Stockholmská konferencia upria-
mila pozornosť svetovej verej-
nosti na potrebu riešiť v záujme 
zachovania existencie ľudstva na 
planéte Zem problémy životného 
prostredia, ktoré presahujú hrani-
ce štátov a kontinentov.

- vzadu stojaci : Bc. Igor Michlík – strieborná medaila, Jozef Leščák – 
                            strieborná medaila
- sediaci : Ľubomír Plučinsky – strieborná medaila, RNDr. Stanislav
                   Pavlarčík – zlatá medaila, Vladimír Fudaly – zlatá medaila 

zdroje, miznú v dôsledku zme-
ny klímy a podobne. Dôležité 
však je, aby zachovanie mokra-
dí ostalo prioritou tých miest a
obcí, v ktorých katastrálnych 
územiach sa nachádzajú. Pros-
tredníctvom územných plánov je 

možné nastaviť limity využívania 
a podieľať sa tak aj na ochra-
ne týchto lokalít. Takto to už od
roku 2008 robí aj samospráva 
nášho mesta, ktorá má v návrhu 
ochrany prírody a tvorby krajiny 

územného plánu definované aj
lokálne významné mokrade.
    Po tom, čo bolo naše rašeli-
nisko Trstinné lúky (známe aj 
pod názvom Pace) Vestníkom 
Ministerstva životného prostre-
dia SR, čiastkou 6. v roku 2017 

zaradené do národného zozna-
mu území európskeho význa-
mu, Štátna ochrana prírody SR 
požiadala mesto Spišská Belá
začiatkom roka 2019 o súhlas na 
realizáciu manažmentových opa-
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    Večerný program v rámci soboty na Dňoch mesta bol najskôr v réžii Tomáša Bezdedu s kapelou a po nich vystúpila aj skupina Iné Kafe.

    Piatkový kultúrny program počas Dní mesta Spišská Belá 2019 na námestí so svojím zábavným programom odštartovali Maxim Turbulenc. 

    Magnetom víkendu Dní mesta 2019 sa stala tombola s hlavnou cenou – osobným automobilom SMART. Šťastena stála pri Gabrielovi Gem-
zovi ml. Kľúče od  štvorkolesového tátoša mu odovzdal primátor mesta Jozef Kuna. Radostnému majiteľovi želáme veľa kilometrov bez nehôd. 


