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      Atmosféru prázdninového relaxu a pohody v meste nám odštartovali 21. Kaštieľne hry...

      ... aby sme pokračovali  nevšednými objavmi v réžii spišskobelianskych jaskyniarov v rámci celoslovenského 60. Jaskyniarskeho týždňa. 
Milí čitatelia, v polčase leta vám prajeme ešte veľa oddychu a inšpiratívnych zážitkov.  
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Viac aktuálnych informácií a článkov nájdete na webe  www.spisskabela.sk

    Kochať sa pohľadom na očarujúce veterány sme sa mohli počas ich 
zastávky v našom meste 13. júla v Kaštieli v Strážkach. 

    Zub času si vyžiadal rekonštrukciu 1. dreveného mostíka na Belian-
skej cyklotrase v smere do Tatranskej Kotliny. 

    Pri elokovanom pracovisku Materskej školy na Letnej ulici č. 5 mesto 
vybudovalo nové detské ihrisko. 

   Na Krivom kúte sa kvôli preventívnej ochrane návštevníkov pred 
sršňami realizoval odborný postrek kolovej stavby na vodnej hladine.

   V konkurencii šiestich tímov na Športových hrách seniorov v Kež-
marku získali tí naši 4 medaily! Viac v článku na strane 15.

    Netradičné finále s príchuťou dažďa mal 21. ročník Belá mix volley 
cup 2019. Napriek tomu z tvárí priaznivcov volejbalu úsmevy nezmizli.
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej zo dňa 27. júna 2019
     Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej (ďalej len MsZ) sa na 
svojom zasadnutí dňa 27. júna 
2019 venovalo aj týmto témam:

Mestské zastupiteľstvo od-
súhlasilo prijatie úveru

• Poslanci mesta odsúhlasili 
prijatie investičného úveru vo 
výške 1 milión € s fixnou úro-
kovou sadzbou so splatnosťou 
max. do 10 rokov na financova-
nie investičných aktivít mesta. 
Použitie finančných prostriedkov 
na konkrétnu akciu a skutočná 
výška investície bude podlie-
hať prerokovaniu a schváleniu  
Mestským zastupiteľstvom v 
Spišskej Belej.

Tretia zmena rozpočtu mesta 
pre rok 2019

• MsZ schválilo návrh na tretiu 
zmenu rozpočtu mesta na rok 
2019 rozpočtovým opatrením č. 
3/2019 a zároveň  schválilo  po-
užitie  finančných prostriedkov z 
rezervného fondu mesta do roz-
počtu mesta na investičné ak-
cie vo výške 80 000 €. Použitie 
rezervného fondu je zverejnené  
na www.spisskabela.sk.

Konsolidovaná účtovná zá-
vierka mesta za rok 2018

• MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu o výročnej správe ku kon-
solidovanej účtovnej závierke 
mesta Spišská Belá za rok 2018 
a jej audite vykonanej audítorom.

Prenájmy, zámeny, predaj a 
zriadenie vecného bremena
 
 Poslanci schválili:
•   prenájom pozemku na účely 
poľnohospodárskej výroby v pros-
pech AGRO – KMK, s. r. o., Ľubi-
ca v k.ú. Spišská Belá, na dobu 5 
rokov. Ide o pozemky nachádza-
júce sa v susedstve  pozem-
kov, ktoré má žiadateľ v nájme;
•  prenájom časti pozemku na 
účely zriadenia letnej terasy k 
predaju zmrzliny, nachádzajú-
ceho sa pred prevádzkou Bal-
kánska zmrzlina v Spišskej Belej 
na Hviezdoslavovej ulici č. 1 v 
prenájme  nájomcu Jusufi Nadr, 
bytom  Poprad, Záborského 29;
•   zámer na prenájom pozemku 
v k. ú. Tatranská Lomnica – osada 
Tatranská Kotlina Daniele Harni-
šovej a Radoslavovi Harnišovi, 
bytom Poprad, Rázusova 2675/9. 
Ide o pozemok nachádzajú-
ci sa pod objektom (drevár-
kou) vo vlastníctve žiadateľov;
•  zámer na prenájom pozem-

ku v okolí rodinného domu žia-  
dateľky Eriky Hangurbadžovej, 
Tatranská 754/48, Spišská Belá, 
za podmienky zabezpečenia 
zodpovednej starostlivosti o pre-
najatý pozemok;,
•  zámer na prenájom pozem-
ku na účely poľnohospodárskej 
výroby Jánovi Krempaskému, 
bytom Spišská Belá, Oslobodi-
teľov 889/7 v k. ú. Spišská Belá 
na dobu 5 rokov;
•  zámer na prenájom pozem-
ku – ornej pôdy na účely poľno-
hospodárskej výroby v prospech  
Slovbys, s.r.o., Továrenská 985, 
Spišská Belá v k.ú. Spišská 
Belá, v danom prípade ide o po-
kračovanie doterajšieho nájmu;
•   zámer na prenájom pozem-
ku (trvalé trávne porasty) v k. ú. 
Tatranská Lomnica na účely poľ-
nohospodárskej výroby v pro-
spech Ing. Pavla Bekeša, bytom 
Ždiar 103;
•  zámer na zámenu pozem-
kov vo vlastníctve mesta Spiš-
ská Belá v kat. území Tatranská 
Lomnica - osada Tatranská Kot-
lina za pozemok v k.ú. Spišská 
Belá vo vlastníctve Petra Krišan-
du, bytom Tatranská Kotlina č. 
24, bez finančného vyrovna-
nia, z dôvodu reálneho využitia 
oboch pozemkov a existencie 
vedenia inžinierskych sietí ako 
vecného bremena na pozemku  
v k.ú. Tatranská Lomnica;
•    zámer na predaj pozemkov 
v k.ú. Spišská Belá v lokalite IBV 
Samuela Webera žiadateľovi 
Mgr. Vladimírovi Šelepovi, trvale 
bytom Partizánska ul. č.17, Spiš-
ská Belá na účely výstavby ro-
dinného domu za podmienky, že 
mesto Spišská Belá nenesie zod-
povednosť za škody, ktoré budú 
spôsobené výstavbou rodinné-
ho domu na danom pozemku;
•  zámer na prenájom po-
zemku na účely umiestnenia 
predajného stánku zmrzliny 
spoločnosti Sladký sen, s.r.o. 
Kežmarok, Hlavné námestie 
39/90,  v k.ú. Tatranská Lomnica;
•   zriadenie vecného breme-
na na pozemkoch v k.ú. Tatran-
ská Lomnica – osada Tatranská 
Kotlina spočívajúceho v práve 
prechodu a prejazdu cez uvede-
né pozemky k stavbe vlastníka 
stavby: Slavka Mitráša a man-
želky Libuše Mitrášovej, trvale 
bytom Železník.  Vecné bremeno 
sa zriaďuje na dobu 2 rokov;
•    zámer na prenájom pozem-
ku na účely umiestnenia banko-
matu  v prospech Euronet Servi-
ces Slovakia, s.r.o., Bratislava 
v k.ú. Tatranská Lomnica. Ide o 
turistickú lokalitu, ktorá takúto 
službu zatiaľ nemá. 

Investičný zámer spoločnosti 
Budovy, s.r.o., Poprad

•  Poslanci vzali na vedomie 
informáciu primátora mesta o  
investičnom zámere spoločnosti 
Budovy, s.r.o., Poprad.

Investičný zámer spoločnos-
ti PVE, s.r.o., Poprad – Poly-
funkčné objekty

•  MsZ odporučilo zámer na
zámenu pozemkov pre spoloč-
nosť PVE, s.r.o., na Okružnej 
ulici pri Tescu.

Výstavba Centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti Spiš-
ská Belá

•   MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu o schválení projektu: „Vy-
budovanie Centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti Spišská 
Belá“ v rámci výzvy IROP-2014-
2020.

Realizácia aktuálnych inves-
tičných akcií v meste Spišská 
Belá

•  Poslanci vzali na vedomie 
informáciu primátora mesta o re-
alizácii aktuálnych investičných 
akcií v meste Spišská Belá.

Hospodárenie Mestského 
podniku Spišská Belá, s.r.o., 
za rok 2018

•  MsZ schválilo hospodárenie 
Mestského podniku Spišská 
Belá, s.r.o., za rok 2018, kto-
rého výsledkom bola strata vo 
výške 48 897,54 EUR a uložilo 
konateľovi MsP bezodkladne 
prijať opatrenia na zefektívne-
nie činností jednotlivých stredísk 
mestskej spoločnosti.

Činnosť hlavnej kontrolórky

•  MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu hlavného kontrolóra 
mesta o priebežne vykonaných 
kontrolách. MsZ zároveň schvá-
lilo Plán činnosti hlavného kon-
trolóra na 2. polrok 2019.

Pridelenie dvoch mestských 
nájomných bytov

•    MsZ schválilo pridelenie mest-
ských nájomných bytov v  bytovom 
dome na Zimnej ulici č. 442/46 do 
nájmu Marekovi Kačmarčíkovi, tr-
vale bytom Spišská Belá, Zimná 
442/46 (zmena nájomcu z matky na 
syna) a Ondrejovi Britaňákovi, by-
tom Lendak, Potočná 196/9 (zme-
na nájomcu zo sestry na brata).

Verejná ponuka na prenájom 
priestorov na podnikanie

•   MsZ vyhlásilo verejnú ponu-
ku na prenájom nebytových pries-
torov na Hviezdoslavovej ulici 
č. 1 v Spišskej Belej na prízemí. 
Výška nájomného je 25 € za m²/
rok, výmera cca 83 m². Žiadosť 
o prenájom uvedeného neby-
tového priestoru musí obsaho-
vať meno/názov a adresu sídla 
záujemcu a účel nájmu – druh 
podnikateľskej prevádzky (aký 
obchod/aká služba). Žiadosti o 
prenájom uvedeného nebytové-
ho priestoru môžete doručiť naj-
neskôr do 30.7. 2019 do 14.00 
hod. na Mestský úrad, Petzvalo-
va 18, 059 01 Spišská Belá do 
podateľne na prízemí osobne 
alebo poštou s označením Verej-
ná ponuka – neotvárať.

Projekt Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 
Zdravie na tanieri 2019

•   Poslanci schválili predlože-
nie žiadosti o poskytnutie finanč-
ných prostriedkov na rozvojový 
projekt  Zdravie na tanieri 2019 
pre školskú jedáleň pri ZŠ M.R. 
Štefánika v Spišskej Belej. Cel-
kové výdavky žiadosti sú pred-
pokladané vo výške 3 500,- eur.

Koncepcia práce s mládežou 
mesta Spišská Belá na roky 
2019 -2024

•   Poslanci schválili Akčný 
plán práce s mládežou mes-
ta Spišská Belá na roky 2019 
– 2020 a Koncepciu práce s 
mládežou mesta Spišská Belá 
na roky 2019 -2024. Koncepcia 
a akčný plán je zverejnený na  
www.spisskabela.sk.

Už polroka vychádza ekologický
Spišskobeliansky spravodaj!

• Mesto Spišská Belá začalo 
od januára 2019 vydávať Spiš-
skobeliansky spravodaj na re-
cyklovanom papieri, ktorý nemá 
žiarivo-bielu farbu chemicky 
upravovaného papiera, ale je 
rozumným riešením súčasnosti. 
Oproti výrobe papiera z dreva 
sa pri recyklovaní papiera o 35% 
menej znečisťuje voda a až o 
vyše 70% vzduch. V neposled-
nom rade sa dosahuje aj výraz-
ná úspora energie. Jedna tona 
recyklovaného papiera zachráni 
zhruba 1 hektár storočného lesa. 
Veríme, že čitatelia nášho me-
sačníka ocenia pozitívny prístup 
mesta k životnému prostrediu.
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21. ročník Kaštieľnych hier
diánskom tábore Tatanka, pl-
nili skúšky sily, vytrvalosti, odva-
hy, múdrosti či šikovnosti. Krea-
tivitu malých indiánov preverilo 
stanovište, kde vytvárali kultúru 
svojho kmeňa. Na záver podu-

jatia bola žrebovaná tombola s 
množstvom cien.
   21. ročník Kaštieľnych hier 
nesklamal a potešil návštevní-
kov všetkých vekových kategórií.

Lukáš Lisý, SNG – Kaštieľ Strážky

   Slovenská národná galéria – 
Kaštieľ Strážky celoročne svo-
jou činnosťou ponúka verejnosti 
nielen prezentáciu svojich stá-
lych expozícií, ale okrem iného aj 
množstvo zaujímavých podujatí. 
Počas Kaštieľnych hier 2019 
(29. – 30. jún) anglický park pri-
vítal návštevníkov divadelnými 
predstaveniami a rôznymi atrak-
ciami. Podujatie zastrešila Slo-
venská národná galéria v spo-
lupráci s mestom Spišská Belá 
a Občianskym združením Poeta 
naturae.
     Sobotný program otvorili 
herci z prešovského divadla Jo-
náša Záborského. V ich podaní 
odznela tragikomická absurd-
ná dráma Audiencia, ktorú v 
roku 1975 napísal Václav Ha-
vel. Predstavenie sa odohrá-
valo v divadelne upravenom 
prostredí pivovaru a dej pouká-
zal na absurditu komunistickej 
spoločnosti.
      Nedeľný program potešil naj-
mä detského diváka. Mestské 
divadlo ACTORES z Rožňavy 
vzalo deti prostredníctvom vese-

lého predstavenia Ďurošík na 
dobrodružnú cestu za zbojníc-
kym osudom vo svete čarovných 
bytostí, statočných a dobrých 
ľudí, ale aj skúpych zemepánov. 
V rodinnom neverbálnom pred-

stavení Klaun hudobníkom z 
dielne levického Teáter Komika, 
diváci spoznali klauna Adyna, 
ktorý odišiel zo slávneho cirkusu 
a dal sa na vlastné chodníčky, 
aby sa stal hudobným virtuó-
zom. Divadlo Žihadlo z Mala-

ciek v inscenácii Apači Papáči 
spojilo bábkový prejav so živým 
hercom, pesničkami, vtipom a
spoluprácou s publikom. Indián-
sky duch Potato – potato vyroz-
prával starý príbeh o priateľstve. 

Pomedzi zábavný program vy-
stúpili s lotyšským folklórom 
súbory Ciekurs a Avots. 
  Neodmysliteľnou súčasťou 
Kaštieľnych hier sú sprievodné 
akcie Face club-u. Tento rok deti 
v snahe stať sa indiánom v In-

Jubilejný 60. ročník Jaskyniarskeho týždňa
a chrániť krasové javy. Združe-
nie pracuje aktívne celý rok. Za 
dobu svojej existencie má za se-
bou viac ako 1500 prieskumných 
akcií a vo svojom regióne pripra-
vilo jaskyniarsky týždeň už po 
piaty-krát. Organizovanie jubilej-
ného 60. Jaskyniarskeho týždňa 

SSS skupina zvládla výborne.
   Speleologické podujatie bolo 
zabezpečené aj vďaka finančnej 
podpore mesta Spišská Belá z 
participatívneho rozpočtu, dotá-
cii z rozpočtu Prešovského sa-
mosprávneho kraja a mnohým 
sponzorom.

   Jaskyniari z celého Sloven-
ska sa každoročne stretávajú 
počas podujatia Jaskyniarsky 
týždeň Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti s cieľom 
vymeniť si skúsenosti v oblasti 
speleologického mapovania, 
merania, lezeckej techniky či 
výstroja. Zhromaždenie sa koná 
vždy v inej časti krajiny a okrem 
prieskumu navštívenej lokality 
ponúka aj možnosť odborného 
rastu. Organizácia 60. ročníka 
pripadla na Jaskyniarsku skupi-
nu Spišská Belá. Tradičnú jasky-
niarsku akciu pomohla zabezpe-
čiť Jaskyniarska skupina Speleo 
Bratislava, ktorá pôsobí na úze-
mí Malých Karpát, ale aj vo Vy-
sokých a Belianskych Tatrách. 
Stretnutie s medzinárodnou 
účasťou sa uskutočnilo v dňoch 
3.-7. júla 2019 v Monkovej doline 
v Belianskych Tatrách.
     Pre viac ako 190 jaskyniarov 
a ich rodinných príslušníkov zo 
Slovenska, Českej republiky a 
Poľska bol pripravený bohatý 
program s exkurziami a prednáš-
kami. Organizačný tím predstavil 
prostredie najzaujímavejších 
jaskýň Vysokých a Belianskych 
Tatier, ako napríklad Alabastrovú 
jaskyňu, jaskyňu Javorinka, Sed-
lákovu dieru, jaskyňu Verných, 
jaskyňu Starých objaviteľov, 
Tristársku priepasť a tiež Belian-
sku jaskyňu mimo sprístupnenej 
prehliadkovej trasy. Súčasťou

programu boli aj povrchové ex-
kurzie a návšteva jaskyne Aksa-
mitka v pieninskom masíve Ha-
ligovských skál. Sprievodcovia z
organizačného tímu poskytovali 
odborný výklad, geologické a 
geografické informácie.
     Po večeroch boli odprezen-

tované nové objavy jednotlivých 
jaskyniarskych skupín, odborné 
prednášky o krase Belianskych 
a Vysokých Tatier, o kryogén-
nych fenoménoch v slovenských 
jaskyniach a členovia jaskyniar-
skej záchrannej skupiny Horskej 
záchrannej služby zrealizovali

školenie účastníkov o bezpeč-
nom pohybe v špecifickom jas-
kynnom prostredí.
   Na Slovensku v súčasnos-
ti pôsobí 52 klubov a skupín 
Slovenskej speleologickej 
spoločnosti v Liptovskom Mi-
kuláši a v nich je organizova-

ných takmer 900 jaskyniarov 
pochádzajúcich najmä z ob-
lastí bohatých na krasové javy. 
Jaskyniarska skupina Spišská 
Belá vznikla v roku 1955 a je 
občianskym združením, ktorého 
poslaním je poznávať, objavo-
vať, registrovať, dokumentovať
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Materská škola počas prázdnin
do 9. augusta 2019. 
      V čase od 12. augusta 2019 
do 30. augusta 2019 bude pre-
vádzka Materskej školy, Mie-
rová 1, Spišská Belá – vráta-

     Termíny školských prázdnin 
sa netýkajú materských škôl. 
Materská škola v Spišskej Be-
lej je v prevádzke aj počas let-
ných prázdnin od 1. júla 2019 

Navštívili pamätníky druhej svetovej vojny
sa im umiestniť na popredných 
miestach. Veľká vďaka patrí aj 
pedagógom, ktorí ich na túto 
súťaž pripravovali.
   Počas krásneho slnečného 
dňa navštívili  pamätníky v Štôle, 
na Podbansku, v Liptovskom 
Mikuláši – Háj Nicovô, nemec-
ký cintorín pri Važci, Kozí vrch 
a pamätník na hrade v Kežmar-
ku. Žiaci pri každom pamätníku  
položili kytičky kvetov a zapálili 
sviečky.

Daniela Líneková, predseda 
ZO  SZPB  Spišská  Belá

      Základná organizácia Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov (ZO SZPB) v Spiš-
skej Belej v piatok  21. júna 2019 
zorganizovala výlet po pamät-
níkoch druhej svetovej vojny v 
našom okolí. Spoločne s členmi 
organizácie SZPB sa na výlete 
zúčastnili aj žiaci zo  základných 
škôl z nášho mesta  so svojimi 
pedagógmi. Zo strany ZO SZPB 
to bolo veľké poďakovanie za 
účasť v okresnej súťaži Míľniky 
II. svetovej vojny, kde žiaci preu-
kázali svoje vynikajúce vedo-
mosti v danej oblasti a podarilo

Nové vydanie Turistických novín Prešovského kraja  
    Návštevnosť Prešovského kra-
ja v minulom roku opäť vzrástla.  
V roku 2018 zavítalo do kraja 
932 121 návštevníkov ubytova-
cích zariadení, čo predstavuje 
medziročný nárast o 4,2 %. Zvý-
šil sa aj počet zahraničných 
návštevníkov. Do kraja zavítalo 
285 225 cudzincov, ktorí tu strá-
vili 853 285 nocí. Prešovský kraj 
je tretím najnavštevovanejším 
krajom SR. Medzi domácimi tu-
ristami je druhým najobľúbenej-
ším krajom (hneď po Žilinskom 
kraji).

Zdroj: 
www.severovychod.sk,
spracoval JUDr. Štefan Bieľak, 
poslanec PSK za okres Kež-
marok

   Rozmanité informácie nájde 
verejnosť v treťom vydaní Turis-
tických novín Prešovského kra-
ja, tentoraz na sezónu leto/jeseň 
2019.
    Turistické noviny vydáva od
leta 2018 Krajská organizácia 
cestovného ruchu Severový-
chod Slovenska. Noviny sú dos-
tupné bezplatne v turistických 
informačných centrách, v mú-
zeách, na hradoch, v galériách,
aquaparkoch, kúpeľoch a  kúpa-
liskách a rôznych atrakciách. 
Nechýbajú ani na letiskách v 
Košiciach a v Poprade, na vy-
braných železničných staniciach 
a distribuované sú aj počas
veľkých podujatí.
    Aktuálne vydanie obsahuje 
turistické informácie s tipmi na

výlety, novinky z jednotlivých 
oblastí, námety na cyklovýlety 
a prehľad najväčších podujatí
v sezóne leto a jeseň 2019. V 
novinách nájdete informácie z 
Vysokých Tatier a podhoria, z 
oblasti Pienin, Severného Spiša, 
nechýba Šariš vrátane krajské-
ho mesta Prešov, Bardejov a re-
gión pod Duklou, Horný Zemplín 
či UNESCO lokality.
    „Noviny vydávame v nákla-
de 50 000 kusov, dostupné 
sú zadarmo. Naším cieľom je 
osloviť turistov, inšpirovať ich 
na ďalšie výlety a predĺženie 
pobytu v kraji,“ uviedol Martin 
Janoško, riaditeľ KOCR Severo-
východ Slovenska.
     Ďalšie vydanie je naplánované 
na sezónu zima a jar 2019/2020. 

Tlač novín je spolufinancovaná 
z dotácie Ministerstva dopravy a 
výstavby SR.
     KOCR Severovýchod Sloven-
ska vydala na letnú sezónu aj 
komiks Legendarium. Obsahuje 
príbehy 20 legiend a vyše 100 
tipov na výlety. Určený je najmä 
rodinám s deťmi. Distribuovaný 
je do vyše 50 zariadení (múzeá, 
hrady, kúpaliská, športoviská, 
vyhliadky, galérie a pod.). Ko-
miks získa verejnosť zdarma ku 
vstupnému aj so súťažnou nálep-
kou miestnej legendy. S nálep-
kami sa súťaží o hodnotné ceny 
pre celú rodinu a turisti vďaka 
nim získavajú aj rôzne zľavy a 
benefity. Miesta s komiksami a 
nálepkami nájde verejnosť na 
stránke www.legendarium.info

Seniori sa vzdelávali v bylinkárstve 
vysokom krvnom tlaku; žihľava 
sa dá použiť do praženice, 1 
šálka repíkového čaju mesačne 
odstraňuje pleseň z čriev, plo-
dy rakytníka pre vysoký obsah 
vitamínu C sú na posilnenie 
imunity, stačí 1 gulička denne 
-  najlepšie zamrazená; čaj z lu-
pienkov nechtíka 1-krát týždenne 
je vhodný pri vysokom krvnom 
tlaku; čerstvé kvety sedmokrás-
ky pomáhajú tráviacemu traktu 
– pri nadúvaní, pri bolesti hlavy 
stačí zjesť jednu hlávku kvetu, 
ale dá sa použiť aj do šalátu, do 
polievky alebo si ich môžete  dať 
na chlieb s maslom  – chutia ako 
petržlen, sušené ako čaj spolu s
medom pri dýchavičnosti.

M. Mačáková, Denné centrum 
Spišská Belá

     Zdravotná prednáška lektora 
a bylinkára Ing. Karla Štenbau-
ra, spolupracovníka Biomediky 
Praha, sa uskutočnila 27.6.2019 
v Dennom centre /klub dôchod-
cov/ v Spišskej Belej. Seniorom 
poskytol mnoho podrobných 
informácií o zbere, čase zbe-
ru, postupe pri sušení a iných 
možnostiach spracovania jed-
notlivých byliniek a ich využitia 
pri zdravotných problémoch. Zú-
častnených oboznámil s najnov-
šími poznatkami v tejto oblasti, 
získaných polročným výskum-
ným pobytom v Nepále a Tibete.
    Zameral sa aj na to, ako postu-
povať pri užívaní  lekárom pred-
písaných liekov v kombinácii s 
užívaním byliniek, aby sa na-
vzájom nevylučovali a seniorom 
neuškodili. Lektor odpovedal na

mnohé dotazy prítomných o ich 
konkrétnych zdravotných nedu-
hoch. Seniori tak získali mnoho 
cenných poznatkov z tejto pre

nich aktuálnej oblasti. 
    Dozvedeli sa napr., že čaj zo
žihľavy sa používa pri anémií, 
reume, znižuje cukor, ale nie pri 

materskej školy.
     Prevádzka Materskej školy, 
Mierová 1, Spišská Belá, vrátane 
oboch elokovaných pracovísk, 
sa začína 2. septembra 2019.

ne elokovaných pracovísk na 
Zimnej ulici č. 47 a na Letnej 
ulici č. 5 – prerušená z dôvo-
du vykonania dôkladnej údržby, 
čistenia a dezinfekcie priestorov
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Nové detské ihrisko
    Mesto Spišská Belá vybudo-
valo za elokovaným pracovis-
kom Materskej školy na Letnej 
ulici nové detské ihrisko. Aktivi-
tu mesto financovalo výlučne z 
vlastných zdrojov. Miesto pre hry
a zábavu pozostáva z nerezo-
vých bezúdržbových prvkov od 
certifikovaného výrobcu. Okrem 
kolotoča, pružinovej hojdačky 
a reťazových hojdačiek, detské 
ihrisko dopĺňa aj zostava v tvare
lode so šmýkačkami. Ku šmý-
kačkám a pod reťazové hojdač-
ky bola uložená bezpečnostná 
dopadová plocha.
      Donedávna nevyužitý priestor 
sa vďaka osadeným hracím prv-
kom zmenil. Veríme, že deťom 
urobí radosť a výraznou mierou 
prispeje k ich zdravému vývoju 
v tomto školskom zariadení.

Deratizácia sídliska Družstevná
vysokou reprodukčnou schop-
nosťou) bola vykonaná najmä za 
účelom ochrany ľudského zdra-
via. Prostriedky na deratizáciu v
podobe mäkkej návnady odbor-
ní zamestnanci vkladali priamo 
do potkaních dier, so zámerom

     Mesto Spišská Belá zabezpe-
čilo prostredníctvom spoločnosti 
Deratox Bio dňa 24. júna 2019 
odborne realizovanú deratizá-
ciu okolia bytoviek na sídlisku 
Družstevná v Spišskej Belej. De-
ratizácia (regulácia hlodavcov s

Dezinsekcia na Krivom kúte
aj domovom sršňov. Odborne 
spôsobilá osoba na prácu s 
dezinfekčnými prípravkami na 
profesionálne použitie vykonala 
postrek stavby. Vďaka tomuto 
zásahu je zabezpečená pre-
ventívna ochrana návštevníkov 
rašeliniska v kolovej stavbe, a to 
s dlhodobým účinkom. Naďalej 
však v prírode odporúčame mys-
lieť na to, že útok sršňov (ale 
aj iného hmyzu) môže vyvolať 
agresívny zvuk, kozmetika či 
prudké pohyby alebo aj náhod-
né porušenie hniezda. Vždy je 
potrebné vybrať žihadlo. Ak ste
alergickí na hmyzí jed, noste 
so sebou pohotovostný balíček 
(adrenalínové pero, sprej proti 
zúženiu priedušiek a lieky). Ak 
nemáte balíček, v prípade aler-
gickej reakcie okamžite volajte 
112.

    DAPHNE – inštitút aplikovanej 
ekológie v spolupráci s naším 
mestom v rokoch 2010 – 2012 
vybudoval náučný chodník na 
rašelinisku Krivý kút. Bol tu 
zriadený oddychovo-vzdelávací 
areál, ktorého súčasťou je ko-
lová stavba na vodnej hladine, 
ako kópia obydlia pravekého 
človeka. Šetrný a bezpečný 
prechod náučným chodníkom 
zabezpečujú vyvýšené dreve-
né lávky nad terénom a z troch 
informačných panelov sa náv-
števník dozvedá zaujímavé in-
formácie. Prvý infopanel sa za-
oberá prírodnými hodnotami a 
významom rašelinísk v Podta-
transkej kotline. Druhý sa zao-
berá živočíšstvom rašelinísk a je 
situovaný pri atraktívnej bobrej 
hrádzi. Tretí panel je umiestnený 
pri jednoduchom kolovom obydlí

človeka, ktorý žil v podobných 
podmienkach v praveku a pre-
zentuje miestnu históriu a raše-

liniská ako významné archeolo-
gické náleziská.
     Mesto Spišská Belá zabez-

pečilo po roku opätovne z 
dôvodu bezpečnosti návštevní-
kov Oddychovo-vzdelávacieho 

areálu Krivý kút dezinsekciu 
kolovej stavby na vodnej hladi-
ne. Predmetná lokalita je totiž

Rak v Belianskom potoku
ka pri svojich domoch v tej časti 
toku, ktorý už pretiekol mestom. 
Keďže sa rak živí nahnívajúcimi 
zvyškami, ale aj živými rastli-
nami a živočíchmi z prostredia, 
sanuje biologický odpad, a tým 
prispieva k čistote vôd.
     Dobrovoľníkom patrí za ich 
príkladnú aktivitu poďakovanie.

     Pri dobrovoľnom čistení Be-
lianskeho potoka rodina Cehuľo-
vá a Pavličková z Letnej ulice v 
Spišskej Belej objavila raka rieč-
neho (Astacus astacus). Ide o 
zaujímavý nález, pretože tento 
druh je výrazným indikátorom 
čistoty tečúcej vody. Dobrovoľ-
níci ho pozorovali v koryte poto-

Obnova móla na Belianskom rybníku
z dôvodu umožnenia bližšieho 
kontaktu návštevníkov prímest-
skej rekreačnej zóny s vodou. Po-
zostáva z oceľovej konštrukcie s 
drevenou podlahou. Mólo je dlhé 
24 metrov  a široké 3 metre.
    Skúsenosť ukázala, že realizá-
cia móla bolo dobré rozhodnutie. 
Ide o využívanú plochu, ktorá 
zabezpečila lepší komfort a po-
hodu pri vode.

      Mesto Spišská Belá prostred-
níctvom správy športových, úče-
lových a rekreačných zariadení 
mesta zabezpečilo obnovu móla 
na Belianskom rybníku. Obnova 
spočívala v upevňovaní uvoľne-
ných dosiek a v ich ošetrení 
ochranným náterom.
           Výstavba móla na juhovýchod-
nom brehu Belianskeho rybníka 
bola realizovaná v roku 2015 

predísť vzniku nežiaducich otráv.
Pokládku návnad prostredníc-
tvom odborníkov na sídlisku 
mesto urobí opakovane.
      Deratizácia prebehla aj v okolí 
mestských bytoviek na Petzvalo-
vej ulici.
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Mesto sa zaujíma o obnoviteľné zdroje energie
vania k energetickej sebestač-
nosti. Následne sa zúčastnení 
presunuli k zrekonštruovanej 
kotolni na štiepku a ku skladu 
štiepky. Zaujímavosťou pred-
staveného projektu je, že na re-
alizáciu alternatívneho modelu 
bolo nevyhnutné vytvoriť spolu-
prácu ôsmich obcí, ktoré spolu 
už v roku 2005 vytvorili Združe-
nie obcí Bioenergia Bystricko.
    Počas diskusie sa analyzovali 
výhody, ale aj úskalia progresív-
neho energetického prístupu. 
Mesto Spišská Belá v súčas-
nosti síce neuvažuje o odváž-
nom zabezpečení energetickej 
sebestačnosti ani pre verejné 
budovy, vďaka tejto skúsenosti 
však získalo neoceniteľné nové 
informácie priamo z praxe.

     Mesto Spišská Belá spolu s 
ďalšími samosprávami prijalo 
18. júna pozvanie Občianskeho 
združenia Priatelia Zeme-CEPA 
(Centrum pre podporu miest-
neho aktivizmu) na exkurziu v 
obci Poniky pri Banskej Bystri-
ci. Cieľom tejto exkurzie bolo 
zoznámiť sa s možnosťami bio-
masy, ako miestneho obnoviteľ-
ného zdroja energie. V obci Po-
niky bola v rámci regionálneho 
pilotného biomasového projektu 
vybudovaná infraštruktúra na 
výrobu a spracovanie drevnej 
štiepky. Je to jeden z príkladov 
dobrej energetickej praxe, kde 
sú produkcia aj spotreba ener-
gie lokálne a pod miestnou sa-
mosprávou.
        Sprievodcom exkurzie bol bý-

valý starosta Slovenskej Ľupče 
Peter Lakomčík, ktorý je projek-
tovým manažérom uvedeného 

projektu. Na začiatku prítomným 
predstavil myšlienky udržateľnej 
energetiky a perspektívy smero-

Špecifiká cyklotrasy Tatranská Kotlina - Ždiar
    Skúsenosti z krátkej doby uží-
vania tejto cyklotrasy ukázali, že
existujú úseky, na ktoré treba
cyklistov zvlášť upozorniť. Ako ri-
zikové boli vyhodnotené prudšie
klesania. Mesto Spišská Belá
preto pred takými miestami, na
začiatku letnej sezóny, osadilo 
dopravné značenie. 
    Cykloturistika pod Tatrami má 
svoje miesto a naše mesto teší, 
že sa mu darí prepájať okoli-
té územia kvalitnou sieťou cy-
klotrás. Cykloturistika umožňuje 
najlepšie využitie voľného času 
- skĺbenie športu, rekreácie aj 
poznávania. Bicykel je zároveň 
najekonomickejší a najekologic-
kejší dopravný prostriedok. Je 
ale potrebné myslieť na to, že 
jazda na bicykli má svoje pravid-
lá, ktoré treba v záujme bezpeč-
nosti seba aj spolujazdcov ovlá-
dať a dodržiavať.

       Mesto Spišská Belá už v roku 
2017 začalo realizovať v rámci 2. 
etapy cezhraničného slovesko-
-poľského projektu Historicko-
-kultúrno-prírodnej Cesty okolo 

Tatier výstavbu cyklotrasy na
úseku Tatranská Kotlina - Ždiar. 
V roku 2018 boli dokončené 
práce na stavbe 3 km dlhého 
úseku začínajúceho pri parko- 

visku Belianska jaskyňa a končia-
ceho v časti Kardolína. Povrch 
cyklochodníka je spevnený štr-
kodrvou. Ide o náročnejšiu lesnú 
cestu vhodnú pre horský bicykel.

Stav cesty do Slovenskej Vsi sa vylepšil
    Opatrenejší museli byť vodiči 
na ceste II. triedy č. 542 zo Spiš-
skej Belej do Slovenskej Vsi a 
rovnako museli rešpektovať do-
pravné obmedzenie na ceste v 
súvislosti s  plánovanými staveb-
nými prácami. Slovenská správa 
ciest prostredníctvom spoloč-
nosti Bitunova, spol. s r. o., v pr-
vej polovici júla 2019 vylepšova-
la vozovku, v ktorej sa vytvárali 
trhliny. Išlo o opravu 950-metrov 
dlhého úseku modernou techno-
lógiou - dvojvrstvovým náterom 
emulziou zastrekovanou kame-
nivom. Počas prác bolo na ceste 
umiestnené dočasné dopravné 
značenie schválené príslušnými 
orgánmi.
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Spišskobelianske deti pomenovali bocianie mláďatá
sa výskumníci zameriavali na 
identifikáciu trás vtáctva počas 
migrácie. V súčasnosti vďaka 
krúžkom vieme, ako dlho vtá-
kom sťahovanie trvá, kde sa 
zastavujú na odpočinok a kŕme-
nie, aký je ich vek, odkiaľ presne 
pochádzajú, či ktoré územia sú 
dôležité pre ich život. V súvislos-
ti so zmenou klímy krúžkovanie 
u niektorých druhov potvrdilo aj 
zmenu migračných trás. 
   Plastové krúžky, ktoré dnes 
mladé bociany dostali, sú ozna-
čené jedinečným číselným kó-
dom (V 4487, V 4488, V 4489) 
a sú dosť veľké, aby ich bolo 
možné odčítať napríklad ďaleko-
hľadom. Kým jeden z dospelých 
jedincov celé dianie pozoroval, 
druhý v tom čase hľadal potra-
vu. Bocianom sa v širšom okolí 
Spišskej Belej darí aj z dôvodu 
blízkosti zamokrených plôch, 
ktoré sú lovnými teritóriami pre 
bociany.

      Správa Pieninského národné-
ho parku v spolupráci s mestom 
Spišská Belá realizovala v mi-
nulom roku na jar, z dôvodu 
bezpečnosti, úpravu hniezda na 
samostatne stojacej hniezdnej 
podložke, ktorá sa nachádza na 
Ul. kpt. Nálepku v Spišskej Belej. 
Hniezda bocianov sú po rokoch 
veľmi ťažké a s preťažením sa 
spája aj riziko ich pádu. Odľah-
čené hniezdo bociany uvítali a 
už v roku 2018 tu odchovali 3 
mláďatá.
    Riaditeľ Správy Pieninského 
národného parku  Vladimír Kĺč, 
v spolupráci s naším mestom, 
19. júna 2019 za účasti žiakov 
Základnej školy M. R. Štefáni-
ka označil bocianie mláďatá v 
tomto hniezde ornitologickými 
krúžkami. Opäť sa tu vyliahli 3 
mláďatá. Dve boli krúžkované 
priamo v hniezde a deti ich na-
zvali Srdiečko a Krídelko. Jed-
no mláďa ochranár zniesol na 
chvíľu z hniezda dole, aby si ho 

školáci mohli obzrieť. Dozvedeli 
sa zaujímavosti o tomto vtáčom 
druhu a malého bociana pome-
novali Bielko. Nezabudnuteľná

praktická ukážka krúžkovania 
prebehla práve včas, pretože 
onedlho sa už tohtoročné bocia-
ny začnú učiť lietať.

    Začiatky krúžkovania vtáctva 
siahajú ešte do 18. storočia a 
prvé označené vtáky boli lasto-
vičky. Ornitológovia sa snažili 

dokázať, že sa sťahujú na juh. 
Základy systematického krúž-
kovania však boli položené pri-
bližne pred sto rokmi. Pôvodne

Postreh mesiaca
Postavením mája tak  prejavuje 
záujem o dievča, s ktorým chodí 
alebo by chcel chodiť. Mať po-
stavený máj už opäť začína byť 
,,in“, čo možno chápať ako vše-
obecné znovuoživenie záujmu o 
tradičnú ľudovú kultúru. 
  Pozoruhodné je, že kým
presný čas, kedy sa máj stavia, 
poznáme, ale už na čase, kedy 
sa demontuje, sa ani pamätníci 
nevedia zhodnúť. Vraj ho treba 
dať dole vtedy, keď je vrcholec 
vyschnutý, stužky vyblednuté a 
paráda pominula.

     Zvyk stavať máje sa pomaly 
vytratil... Nás však teší, že pred 
Turícami (50 dní po Veľkej noci – 
tento rok 9. júna 2019) v našom 
meste ,,vyrástlo“ 5 májov – je-
den v Spišskej Belej, 3 v Stráž-
kach a 1 dala postaviť radnica 
pri Belianskom rybníku. Vysoký, 
kôry zbavený smrek s vrcholcom 
(zo smreka alebo z brezy; niekde 
aj s visiacim zeleným ,,prsten-
com“) ozdobeným pestrofareb-
nými stužkami stavia chlapec 
(za pomoci kamarátov) pred 
domom dievčaťa tajne, v noci, 
aby ho nikto nevidel ani nepočul.

Zelené opatrenia pre samosprávy
rení v Spišskej Belej. Navrhnuté 
boli opatrenia, ktoré zachytávajú 
zrážkovú vodu v intraviláne mes-
ta za účelom budovania biore-
tenčných systémov na zadržia-
vanie zrážkovej vody vo forme 
tzv. dažďových záhrad. Mesto 
Spišská Belá sa rozhodlo pilotne 
vytvoriť takéto opatrenia v areáli 
Základnej školy J. M. Petzvala 
na Moskovskej ulici a v areáli bý-
valej kolkárne na Tatranskej ulici.
   V prvom hodnotiacom kole 
naša žiadosť nebola schválená, 
avšak o nenávratný finančný 
príspevok sa uchádzame opa-
kovane. Aj pod Tatrami sa totiž 
stretávame so zmenami klímy, 
ktoré tu prinášajú najmä nárast 
extrémnych javov počasia, tep-
lejšie zimy a nárazové intenzívne 
zrážky. 

  V Ružomberku sa 20. júna 
2019 uskutočnil informačný deň 
Zelené opatrenia pre samosprá-
vy, ktorý pripravila Slovenská 
agentúra životného prostredia 
v spolupráci s Ministerstvom 
životného prostredia Sloven-
skej republiky. Cieľom podujatia 
bolo informovať o možnostiach 
zníženia nepriaznivých dôsled-
kov zmeny klímy prostredníc-
tvom projektovania a realizácie 
adaptačných opatrení. Ide o 
opatrenia, ktoré zabezpečia 
zlepšenie vlastností krajiny a jej 
mikroklimatických pomerov, pri-
čom riešia najmä prebytok alebo 
nedostatok vody.
       Samosprávy boli informované o 
krajinárskych opatreniach, ktoré 
napríklad dokážu ochrániť pred 
povodňami. Hovorilo sa o mož-

nostiach financovania takýchto 
aktivít a odprezentované boli aj v 
zahraničí realizované konkrétne 
inšpiratívne zásahy. Ako mode-

lový príklad bol predstave-
ný aj projekt z nášho mesta, 
ktorý zatiaľ však ešte nebol rea-
lizovaný. V rámci programu s ním 
vystúpila Ing. Helena Sarvašová 

- autorizovaný krajinný architekt.    
       Mesto Spišská Belá už v mi-
nulom kalendárnom roku pripra-
vilo a podalo projekt na získanie 

nenávratného finančného prís-
pevku z fondov Európskej únie 
v rámci operačného programu – 
Kvalita životného prostredia, na 
riešenie vodozádržných opat-



SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                                  Júl 2019

9

Rybári oslávili 130. výročie založenia miestnej organizácie
– Viola Ježíková
– Štefan Pavličko
– Ján Stropkai
– Vojtech Stupeň
– Jozef Kuna

   Za dlhoročnú prácu v orga-
nizácii:
– František Hrušovský
– Peter Miko
– Daniel Simonis
– Jozef Šelep

  Za dlhoročnú prácu vo vý-
bore:
– Ján Britaňák
– Rudolf Frindt
– Mária Hrušovská
– Pavol Kuna
– Ladislav Smrek
– Ján Šuľa

     Miestna organizácia Sloven-
ského rybárskeho zväzu v Spiš-
skej Belej v spolupráci s mestom 
Spišská Belá oslavovala 15. júna 
2019 pri Belianskom rybníku 
okrúhle 130. výročie založenia 
organizácie.
     Rybársky spolok v Spišskej 
Belej vznikol v roku 1889 a v tom 
čase bol najmladším spolkom v 
meste s desiatimi členmi. Prvým 
predsedom bol Georg Korom-
zay a pokladníkom MUDr. Mi-
chal Greisiger (mestský lekár). 
Spolok vznikol na základe ra-
kúsko-uhorského zákona z roku 
1888, ktorý bol prvou právnou 
normou v organizovaní rybárstva 
po zániku cechov. Podľa tohto 
zákona právo rybolovu patrilo 
vlastníkovi koryta toku, ktorý ho 
prenajímal spolku za poplatok. 

Členstvo v spolku bolo vyhra-
dené poväčšine privilegovaným 
jednotlivcom. Najviac členov 
organizácia dosiahla v prvý rok 
po otvorení lovného rybníka, 
t.j. v roku 1980, kedy mala 169 
členov. Súčasným predsedom 
je Pavol Kuna, podpredsedom 
Ján Šuľa a tajomníkom Ladislav 
Smrek.
    Počas osláv 130. výročia za-
loženia Miestnej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu 
v Spišskej Belej sa pri rybníku už 
od rána varil guláš, ktorí pripravili 
poľovníci Štefan Britaňák a Mi-
chal Ovčák. Maďarskú rybaciu 
polievku – halászlé – varil Fran-
tišek Holluj. V programe výroč-
ných osláv boli aj preteky v love 
pstruha dúhového ľubovoľnou 
technikou, ktoré odštartovali o

9.00 ráno. Po vyhodnotení súťa-
že došlo za prítomnosti primáto-
ra mesta Jozefa Kunu k ocene-
niu členov organizácie. Ocenený 
bol aj sám pán primátor.

Vyhodnotenie súťaže: 
1. miesto – Imrich Ignacz
2. miesto – Peter Lacko
3. miesto – Jaroslav Kocisky

   Pri príležitosti 130. výročia 
založenia Miestnej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu 
v Spišskej Belej výbor udelil vy-
znamenania:

  Čestný člen Miestnej organi-
zácie Slovenského rybárske-
ho zväzu v Spišskej Belej:
– Alexander Girgasch
– Mária Hrušovská

Zraz historických tátošov v Strážkach
,,retro“ pohostenie – nefalšova-
ný chlieb so škvarenou masťou 
a cibuľou.
   Výstavou v parku sa medzi-
národná akcia len začala a ve-
teráni následne pokračovali na 
plne funkčných historických vo-
zidlách do Ždiaru a Tatranskej 
Lomnice. Súčasťou 4. Tatran-
ského oldtimer-u bol aj bohatý 
dobový sprievodný program. 
Dôkazom toho bol swingový 
koncert legendárneho tria Ses-
try Havelkovy & Orchestr z Prahy 
uskutočnený v parku v Tatran-
skej Lomnici. Podujatie pokra-
čovalo Gala večerom, ktorého 
súčasťou bola aj finančná zbier-
ka a aukcia obrazov s výťažkom 
1500 eur pre deti, ktoré túto po-
moc potrebujú.

    V sobotu 13.7.2019 predpo-
ludním sa v anglickom parku 
pri Kaštieli v Strážkach konala 
v rámci podujatia 4. Tatranský 
oldtimer výstava historických 
vozidiel – veteránov. Priaznivci 
čias šarmantných gentlemanov 
v saku, klobúku, s cigarou či 
paličkou v ruke si istotne prišli 
na svoje. Nuž a ani ženské po-
kolenie nezostalo bez povšim-
nutia! Nielen dámy v slušivých 
elegantných módnych outfitoch 
v štýle 30-tych až 50-tych rokov 
boli stredobodom pozornosti 
veľkých i malých návštevní-
kov, ale aj množstvo motoriek, 
ktorým ani ich zjavný vek ne-
ubral na kráse. Práve naopak. 
Príjemným osviežením pre tých, 
ktorým z pohľadu na toľkú nád-
heru vytrávilo, bolo aj vskutku

Deň otvorených dverí v spišskobelianskom ÚKSÚP-e
a od spoločnosti Syngenta o 
inováciách v technológii pesto-
vania zemiakov. Zemiakarský a 
zeleninársky zväz SR zasa in-
formoval o pozícii Slovenského 
zemiakarstva. Súčasťou progra-
mu bola navyše výstava prvého 
zberu zemiakových hľúz skúša-
ných odrôd a prehliadka poku-
sov s odborným výkladom.
    Skúšobná stanica Spišská Belá 
je jednou zo 14. skúšobných sta-
níc ÚKSÚP-u. Bola založená v 
roku 1958 na skúšanie plodín 
vhodných pre pestovanie v hor-
skej zemiakarskej pestovateľskej 
oblasti. Približne 30-hektárová 
výmera ornej pôdy je rozdelená 
do 5 honového osevného postu-
pu, v rámci ktorého odrodové po-
kusy zaberajú ročne okolo 8 ha.

        Primátor mesta Spišská Belá 
Jozef Kuna prijal 18. júla 2019 
pozvanie na Deň otvorených 
dverí v skúšobnej stanici Ústred-
ného kontrolného a skúšobného 
ústavu poľnohospodárskeho v 
Spišskej Belej. Podujatie zorga-
nizovala uvedená skúšobná sta-
nica v spolupráci so Zemiakar-
ským a zeleninárskym zväzom 
SR a Centrom podpory regionál-
neho rozvoja okresu Kežmarok.
   Počas programu skúšobná 
stanica ÚKSÚP v Spišskej Be-
lej vyhodnotila charakter minu-
loročného vegetačného roka 
v súvislosti s predpokladmi 
úrod poľných plodín. Centrum 
podpory regionálneho rozvoja 
okresu Kežmarok odprezen-
tovalo Spišské zemiaky ako

regionálnu značku kvality. Zo
sídla ÚKSÚP-u v Bratislave sa

prítomní dozvedeli o introduko-
vaných škodlivých organizmoch
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Kde sa stratila kaplnka Najsvätejšieho Spasiteľa?
    Jednou z rekatolizačných ak-
tivít rehole piaristov po ich prí-
chode na faru v Spišskej Belej, 
po navrátení kostola sv. Antona 
Pustovníka  katolíkom, bola aj 
výstavba prícestných kaplniek. 
Piaristi, ktorých kláštor bol v 
Podolínci, spravovali rímskoka-
tolícku farnosť v Spišskej Belej 
od roku1674 až do roku 1852, 
keď bol ustanovený prvý svetský 
farár. V historických prácach o 
Spišskej Belej sa akosi zabúda 
na existenciu prícestných kapl-
niek z 18. storočia. Nespomína 
ich Weber vo svojej monografii 
(1892), nie sú podchytené ani 
v najnovšej monografii Spišskej 
Belej (2006). Jedine vo Wikipe-
dii pri hesle Spišská Belá je údaj 
o existencii kaplnky Najsvätej-
šieho Spasiteľa z roku 1720 a 
kaplnky Sv. kríža z roku 1760.

       V skutočnosti v 18. storočí boli 
postavené 3 prícestné kaplnky. 
Jedinou spoľahlivo identifiko-
vanou kaplnkou je kaplnka Sv. 
kríža z roku 1760, ktorá doteraz 
stojí pri železničnej trati neďale-
ko čističky odpadových vôd. V 
18. st. tu ešte viedla hlavná ces-
ta do Poľska cez Starú Ľubovňu, 
na mape Spišskej Belej z roku 
1777 má názov Unterste Stra-
sse (Najnižšia hradská), kaplnka 
bola postavená v blízkosti križo-
vatky - odbočky cesty do Spiš-
skej Belej.
     Druhá kaplnka, ktorej nevie-
me zasvätenie, bola postavená 
pri ceste do Strážok, kde bola 
odbočujúca cesta do Rakús. Jej 
poloha je už na mape z 1.vojen-
ského mapovania z roku 1769. 
V tom čase jej okolie tvorili ešte 
polia, pretože ešte neexistoval 
nový cintorín a od línie zadných 
stodôl, ktoré tvorili vstup do 

mesta, bola vzdialenosť vyše 
200 m. Kaplnka sa zachovala až
do konca 60-tych rokov 20.st., 
keď bola zbúraná, pretože tvo-
rila prekážku pre chodník pre 
novovybudovanú pravú stranu 
Ulice SNP. Stála oproti vchodu 
do liehovaru, tesne za ňou bola 
stodola, ktorú zbúrali nedávno. 
Samotná kaplnka v podobe ve-
žičky mala pôdorys asi 1x1 m a
výšku 4-5 metrov, bola zakonče-
ná strieškou v tvare štvorbokého 
ihlana. V hornej časti mala okno-
vé výklenky, v čelnom bol umiest-
nený kríž.  Na zbúranie kaplnky 
Mestský národný výbor v Spiš-
skej Belej dlho nemohol nájsť 
dobrovoľníka. Ten, ktorý sa na 
to nakoniec podujal, údajne do 
mesiaca náhle zomrel.
    Treťou problematickou kapln-
kou je kaplnka Najsvätejšieho 

Spasiteľa z roku 1720. Done-
dávna sa stotožňovala s kapln-
kou, ktorá je na ľavej strane ces-
ty smerom na Tatranskú Kotlinu. 
Pri štúdiu historických máp sa 
ukázalo, že v skutočnosti ide o 
novodobú náhradnú kaplnku 
po zbúraní starej, ktorá stála na 
inom mieste. Na mapách z 1. 
vojenského mapovania (1769,
1783) je pôvodná kaplnka si-
tuovaná na pravej strane cesty 
v mieste, kde prechádzala sta-
rá diaľková cesta Obere Land 
Strasse (Horná krajinská hrad-
ská) cez potok Markseifen (Be-
liansky potok). Táto diaľková 
cesta tiež obchádzala Spišskú 
Belú. Za Kežmarkom, od teraj-
šieho železničného priecestia, 
prechádzala cez polia medzi 
Rakúsmi a Strážkami, križovala 
Čiernu vodu pod jej sútokom s
potokom Krivodol a prechádzala 
okolo kaplnky cez terajší Belian-    

sky potok, kde v tom čase bol 
drevený most, a ďalej cesta po-
kračovala cez Slovenskú Ves a 
Spišskú Maguru do Poľska. Pri 
kaplnke bola odbočka cesty do 
Spišskej Belej. V súčasnosti je 
miesto pôvodnej kaplnky tes-
ne pri ceste v blízkosti prvého 
mostíka cyklotrasy. Žiaľ, nevie-
me, ako kaplnka vyzerala, fo-
todokumentácia ani nákres sa 
zatiaľ nenašli. Na dostupných 
mapách až do roku 1936 je polo-
ha kaplnky nezmenená, tak  ako 
bola na mape z roku 1769. Podľa 
vyjadrenia p. Milana Vdovjaka  
(spoluzakladateľ súkromnej 
geodetickej firmy) nemusí údaj 
na mapách súhlasiť s reálnym 
stavom. Keďže mal prístup k
archívnym katastrálnym mapám
Spišskej Belej, história kapln-
ky Najsvätejšieho Spasiteľa je  
podľa neho zložitejšia. Na katas-
trálnej mape z roku 1871, s nes-
koršími  úpravami v roku 1929, 
je už táto kaplnka na inom mies-

te. Zrejme, pred rokom 1871 v 
dôsledku spevňovania a rozširo-
vania cesty do Tatranskej Kotliny 
bola kaplnka zbúraná a nanovo 
postavená asi 400 m bližšie ku 
Spišskej Belej, ale tiež na pravej 
strane cesty. Avšak i toto miesto 
sa neskôr ukázalo ako nevhod-
né. V roku 1918 začala výstavba 
lesnej železnice zo Spišskej Be-
lej do Lendaku, kaplnka stála v
ceste, takže bola opäť zbúraná 
a nanovo postavená, ale už na 
ľavej strane cesty do T. Kotliny 
asi o 10 m vyššie. Geodetický 
čapový znak  s nadmorskou výš-
kou 661,2225 m bol na kaplnke   
osadený okolo r. 1930. Táto no-
voveká kaplnka má tvar vežič-
ky s polkruhovitou strieškou, v 
okennom výklenku je za mrežou 
a sklom umiestnený drevený 
kríž. Koncom 80-tych rokov 20. 
st. došlo ku krádeži obsahu vý-
klenku, nie je však známe, čo 
bolo predmetom krádeže. 
Dr. Andrej Novák

Nová kaplnka na ľavej strane cesty smerom na Tatranskú Kotlinu

Výsek  z  mapy  z  roku  1783
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Lístky do Bachledky sa rozdali za rekordné 2,5 hodiny!
      Tí, ktorým sa lístky tento rok 
neušli, budú mať šancu opäť 
o rok, kedy príde do distribúcie 
ďalších 1000 voľných vstupeniek 
na Chodník korunami stromov.
    Tým, čo sa na Chodník vy-
berú už tento rok, prajeme prí-
jemný výlet a pripomíname, 
že vstupenky nemajú časovo 
obmedzenú platnosť a zahŕňa-
jú jednorazový vstup na Chod-
ník korunami stromov vrátane 
jazdy lanovkou (podľa bodu 
3a článku III. Zmluvy o nájme so 
spoločnosťou Immobau s.r.o., 
ktorá je zverejnená na nasledu-
júcej internetovej adrese: https://
spisskabela.digitalnemesto.sk/
zverejnovanie/#spisskabela/or-
ganizacia/spisskabela/2018.

    V stredu 17. júla 2019 od 12-tej 
hodiny pracovníčky Regionálne-
ho turistického a informačného 
centra (RTIC) distribuovali aj 
tento rok podľa vopred urče-
ných pravidiel voľné vstupenky 
na Chodník korunami stromov 
v Bachledovej doline. O veľkom 
záujme obyvateľov Spišskej 
Belej o tieto vstupenky svedčí 
aj fakt, že zástup záujemcov sa 
začal pred vstupom do RTIC vy-
tvárať už krátko po 11-tej hodi-
ne. Vďaka vysokému nasadeniu 
pracovníčok RTIC a asistencii 
Mestskej polície Spišská Belá 
prebehlo vydávanie lístkov po-
kojne a extrémne rýchlo – o dve 
a pol hodiny boli všetky vstupen-
ky rozdané! 

Mesto zabezpečilo arboristický zásah v areáli ZŠ J. M. Petvala
Načasovanie profesionálnej sta-
rostlivosti o stromy bolo naplá-
nované v čase letných prázdnin. 
Arboristickým úpravám stro-
mov predchádzalo ich odborné 
hodnotenie. Každý strom bol 
osobitne posúdený z hľadiska 
prevádzkovej bezpečnosti a 
zdravotného stavu. Podľa toho 
sa vykonal v korunách stromov 
odborný rez, ktorý zabezpečoval 
skúsený certifikovaný arborista 
stromolezeckou technikou.
   Park v areáli ZŠ J. M. Petzva-
la je po tomto zásahu zrevitali-
zovaný a bezpečný pre okolie. 
Napriek zásahom zostali zacho-
vané všetky ekologické funkcie, 
ktoré stromy človeku a svojmu 
prostrediu prirodzene poskytujú.

   V mestskom, človekom inten-
zívne využívanom prostredí, 
je prítomnosť drevín síce ne-
vyhnutná, avšak ich rast býva 
účelne ovplyvňovaný cieleným 
rezom koruny. Takéto práce je 
nutné realizovať tak, aby nedo-
šlo k poškodeniu stromov a zá-
roveň aby spĺňali nároky na tvar 
koruny, podchodnú či podjazdnú 
výšku alebo bezpečnosť svojho 
okolia.
    Vedenie mesta Spišská Belá 
sa v spolupráci s vedením ZŠ J. 
M. Petzvala rozhodlo, že vzrastlé 
dreviny pri vstupnom areáli ZŠ J. 
M. Petzvala je potrebné z dôvo-
du bezpečnosti, presvetlenia 
a tiež z dôvodu zabezpečenia 
dlhodobej prosperity existujú-
cich stromov ošetriť orezom.

Unikátny objav na pozemku vo vlastníctve mesta
zujú, že jaskyňa sa stala prvou 
tatranskou jaskyňou osídlenou 
v praveku, v období magdaléni-
enu zhruba pred 15-tisíc rokmi. 
Bolo to obdobie, v ktorom sa ob-
javil kult lovcov sobov, prebiehal 
rozvoj jaskynného umenia a za-
znamenaný bol nárast kostenej 
industrie. Tohtoročný archeolo-
gický výskum Hučivej diery vy-
užil na prevoz segmentov z vý-
skumnej lokality improvizovanú
takmer 200 m dlhú lanovku. Pri 
preplavovaní segmentov boli ob-
javené drobné kosti aj odštepy 
častí kamenných nástrojov. 
     Nové nálezy menia mapu pra-
vekého osídlenia Európy. Táto 
fáza systematického výskumu 
potrvá do 26. júla 2019. Pred-
pokladá sa, že potom dôjde z 
dôvodu ochrany unikátneho ob-
javu k uzavretiu uvedenej jasky-
ne pre verejnosť.

      Archeologický ústav Sloven-
skej akadémie vied sa v júni 2019
obrátil na vedenie nášho mesta 
so žiadosťou o vstup na poze-
mok v Belianskych Tatrách, kto-
rý je vo vlastníctve mesta Spiš-
ská Belá a nachádza sa mimo 
značených turistických trás. Ve-
decký pracovník PhDr. Marián 
Soják, PhD. naplánoval v spolu-
práci s poľským kolegom Prof. dr 
hab. Pawlom Valde-Nowakom z
Jagelovskej univerzity v Krakove 
prieskumné archeologické prá-
ce v jaskyni Hučivá diera.
     Výskum sa na základe všet-
kých potrebných povolení za-
čal uskutočňovať 8. júla 2019. 
Objav výskumného tímu odhalil 
jedinečnosť voľne prístupnej 
jaskyne Hučivá diera, ktorá bola 
v roku 1994 vyhlásená za prí-
rodnú pamiatku. Nálezy sloven-
sko-poľských archeológov uka-
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Prebiehajúce stavebné práce v meste
   Po ukončení stavebných prác 
na rozšírení novej časti cintorí-
na, ktoré pozostávali z určenia 
trasy chodníkov v lúčovitom 
osadení, sa stavebné aktivity 
mesta presunuli na Krátku ulicu. 
Aj túto činnosť, tak ako výstavbu 
chodníka na cintoríne, zabezpe-
čuje spoločnosť Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o. Na Krátkej 
ulici bol v minulom roku rekon-
štruovaný verejný vodovod, vy-

budovaná nová elektrická NN 
sieť, nová optická sieť a nové 
verejné osvetlenie. V súčasnosti 
na uvedenej ulici prebieha re-
konštrukcia chodníkov.
    Stavebné úpravy riešia zjed-
notenie šírky miestnych komu-
nikácií a výmenu povrchu chod-
níkov prevažne z pôvodného 
asfaltového za povrch z betóno-
vej zámkovej dlažby lemovanej 
chodníkovým obrubníkom. Ze-

lený pás medzi cestou a chod-
níkom je z dôvodu umožnenia 
dočasného státia osobných au-
tomobilov sčasti vyplnený vege-
tačnými tvárnicami.
    Po ukončení stavebných prác 
budú nasledovať navážky zemi-
ny na miestach, kde bude zeleň. 
S výsadbou nových stromov na 
tejto ulici uvažuje samospráva 
mesta až v budúcom kalendár-
nom roku.

Mostík na cyklotrase je zrekonštruovaný
štruovaný mostík má dĺžku 9,1 
m. K podobnej výmene tretieho 
premostenia na tejto cyklotrase 
pristúpilo mesto z dôvodu hava-
rijného stavu v minulom roku. Po 
obhliadke a posúdení technické-
ho stavu posledného – druhého 
mostíka, samospráva mesta 
zvážila, že bude potrebné vyko-
nať aj rekonštrukciu tejto stavby.
        Mesto Spišská Belá teší veľký 
záujem o vybudované cyklotra-
sy v našom katastrálnom území 
a uvedomuje si zodpovednosť, 
ktorú za ich stav preberá. Týmto 
si však dovoľujeme upozorniť 
na dodržiavanie povinností aj zo 
strany širokého spektra užíva-
teľov cyklochodníkov.

     V priebehu mesiaca jún 2019 
prebehla kompletná rekonštruk-
cia prvého mostíka na Belianskej 
cyklotrase v smere do Tatranskej 
Kotliny. Intenzívne využívaný 
cyklochodník však v tom čase 
nebol uzavretý. Z dôvodu reali-
zovaných prác bola jeho prevádz-
ka len mierne obmedzená.
    Belianska cyklotrasa bola vy-
budovaná v rámci projektu Be-
lianske Tatry – spolu a lepšie, 
ktorý realizovalo mesto Spišská 
Belá v spolupráci s poľskou 
gminou Bukowina Tatrańszka v 
rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovensko 
2007-2013. Uvedená do prevádz-
ky bola 1. mája 2011.

   Na začiatku tejto letnej sezóny bolo 
identifikované, že prvé drevené pre-
mostenie je už v nevyhovujúcom 
technickom stave. Mesto preto roz-

hodlo z dôvodu bezpečnosti, dlhšej 
životnosti a väčšej nosnosti, pristú-
piť k výmene drevenej konštrukcie 
mosta za železobetónovú. Rekon-

Stravovanie žiakov od 1. septembra 2019
každá školská jedáleň.
     Túto formu suchých obedov/
balíčkov bude pre prihlásených
žiakov 2. stupňa ZŠ M. R. Štefá-
nika a pre žiakov ŠZŠ Spišská 
Belá poskytovať ŠJ pri ZŠ M. R. 
Štefánika. Rovnakú službu pre 
prihlásených žiakov 2. stupňa 
ZŠ J. M. Petzvala bude poskyto-
vať ŠJ pri MŠ, Mierová 1, Spiš-
ská Belá.
   Vzhľadom na to, že podľa 
prieskumu v školách je nízky 
záujem o diétne stravovanie žia-
kov, zákonným zástupcom, ktorí 
predložia za svoje dieťa školskej 
jedálni lekárske potvrdenie vy-
stavené lekárom – špecialistom, 
ako je napr. gastroenterológ, 
diabetológ, imunológ, alergológ, 
dotáciu 1,20 € (za tých istých 
podmienok ako pri nediétnom 
stravovaní: 1,20 € x pracovné 
dni v mesiaci, počas ktorých 
bolo dieťa aspoň na 1 hodine) 
zriaďovateľ vyplatí.
         V priebehu septembra 2019, 
keď sa reálne ukáže, aký je sku-
točný záujem o poskytovanie 
stravovania v oboch školských 
jedálňach v našom meste, bude 
mesto Spišská Belá prehodno-
covať nastavený systém.

   So začiatkom nového škol-
ského roka vstúpi do platnosti 
novinka v stravovaní žiakov zá-
kladných škôl.  Na základe do-
tácie vo výške 1, 20 € na žiaka 
bude štát na každého žiaka v 
ZŠ priplácať na jeho stravova-
nie príspevok v tejto hodnote. 
Rozšíri sa tak okruh prijímateľov 
tejto dotácie. Od 1.1.2019 ju už 
dostávajú všetci predškoláci 
a deti vo veku 2-5 rokov v ma-
terskej škole, ak ich rodina je 
v hmotnej núdzi alebo príjem 
rodiny je najviac vo výške ži-
votného minima.
      Žiadateľom o túto dotáciu pre 
materskú školu a základné školy 
v našom meste je mesto Spiš-
ská Belá.
        Do počtu detí, na ktoré mes-
to žiada dotáciu na stravu, sa 
môžu zahrnúť deti, ktoré rodič 
prihlási na stravu do školskej 
jedálne na základe zápisné-
ho lístka stravníka a rozhod-
nutia riaditeľa školy o prijatí 
stravníka na stravovanie. Obe 
školské jedálne v meste – ŠJ pri 
ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 
39 aj ŠJ pri MŠ, Mierová 1 budú 
od 1. 9. 2019 prijímať stravníkov 
do naplnenia svojich kapacít. 

Prednosť v prijímaní stravní-
kov na školský rok 2019/2020 
budú mať žiaci 1. stupňa ZŠ a tí 
stravníci z 2. stupňa oboch zá-
kladných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Spišská Belá, 
ktorých rodičia mali záujem o 
poskytované stravovacie služby 
aj v školskom roku 2018/2019.
     Školská jedáleň pri MŠ, Mie-
rová 1 bude poskytovať stravo-
vanie (desiata, obed, olovrant) 
pre všetky deti v materskej škole 
vrátane všetkých svojich elo-
kovaných pracovísk, obedy pre 
prihlásených žiakov 1. a 2. roč-
níka ZŠ J. M. Petzvala, a bude 
pripravovať suché obedy/balíčky 
pre tých žiakov 1. a 2. stupňa  ZŠ 
J. M. Petzvala, ktorých zákonní 
zástupcovia o to prejavia záu-
jem.
    Školská jedáleň pri ZŠ M. 
R. Štefánika, Štefánikova 39 
bude poskytovať stravovanie 
pre prihlásených žiakov 1. a 2. 
stupňa ZŠ M. R. Štefánika a  pre 
prihlásených žiakov 3. až 9. roč-
níka ZŠ J. M. Petzvala.
    Výška dotácie štátu na žiaka 
je 1,20 € x pracovné dni v me-
siaci, počas ktorých bol as-
poň na 1 vyučovacej hodine 

a odobral stravu.  Prosíme ro-
dičov o rešpektovanie Prevádz- 
kových poriadkov školských je-
dální, o zodpovedné uhrádzanie
poplatkov za stravu, aby včas 
vyhlasovali svoje deti z obedov, 
aby sa hospodárne nakladalo s 
financiami i navareným jedlom.
     VZN č. 6_2019 mesta Spiš-
ská Belá (je zverejnené na 
mestskom webe v časti Úradná 
tabuľa)  určuje nové poplatky 
na čiastočnú úhradu nákla-
dov, ktoré bude rodič uhrádzať 
(uhrádzal aj doteraz) za stravo-
vanie svojho dieťaťa v zariadení 
školského stravovania v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta 
Spišská Belá od 1. 9. 2019.
     Vzhľadom na kapacitné mož-
nosti oboch školských jedál-
ní v meste nebude možné od 
1.9.2019 poskytnúť každému 
novému záujemcovi o využitie 
dotácie 1,20 € na obed – obed 
ako teplé jedlo.
        Mesto Spišská Belá ponúka v 
školskom roku 2019/2020 – žia-
kom 2. stupňa ZŠ J. M. Petzvala 
a ZŠ M. R. Štefánika - možnosť 
odoberať suchý obed/balíček, 
rešpektujúc pravidlá, ktoré si 
určí v Prevádzkovom poriadku
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NAJ... úspechy žiakov ZŠ M. R. Štefánika v školskom roku 2018/2019
žiakov – okresné kolo – 1. 
miesto – Peter Knapík, Timotej
Bočkai, Kristián Burdíček, Dá-
vid Jurčák, Miroslav Polhoš, Ján 
Grich, Sebastián Kiska, Samuel 
Zibura, Dávid Novajovský, Oliver 
Želonka
   Turnaj vo vybíjanej žiačok – 
obvodné kolo – 3. miesto – An-
drea Fedorová, Angelika Stri-
šovská, Lenka Šoltésová, Laura 
Bachledová, Salome Šolcová, 
Lea Podracká, Melánia Valiceá-
ková, Miriam Galliková, Melánia 
Bočkaiová, Timea Šromovská, 
Zuzana Talárová, Petra Kovalčí-
ková
   Futbalový turnaj starších 
žiakov – obvodné kolo – 2. mies-
to – Gabriel Talar, Teodor Stri-
šovský, Maximilián Strišovský, 
Erik Pisarčík, Miroslav Polhoš, 
Matúš Želonka, Timotej Zavad-
ský, Ľubomír Šoltés, Róbert 
Hadzima, Andreas Krišák, Erik 
Hangurbadžo, Filip Ateš
  Okresné kolo v atletike 
chlapcov – 1. miesto v hode 
kriketovou loptičkou a 2. miesto 
v skoku do diaľky – Erik Hangur-
badžo, 3. miesto vo vrhu guľou – 
Timotej Zavadský
   Krajské kolo v atletike 
chlapcov – 1. miesto v hode 
kriketovou loptičkou – Erik Han-
gurbadžo
       Školské majstrovstvá Slo-
venska v atletike chlapcov – 2. 
miesto v hode kriketovou loptič-
kou – Erik Hangurbadžo
      Všetkým žiakom blahoželáme 
a ďakujeme za vzornú reprezen-
táciu.

Vedenie ZŠ M. R. Štefánika

Matematické súťaže:
   Všetkovedko
Katka Odumorková, 3.A, Barborka 
Olekšáková, 4.A - titul Všetkovedko  
Filip Olekšák, 2.A  - titul Všetko-
vedko školy
   Najmúdrejší Maksík školy
Tamarka Fudalyová, 2. B, Brani-
slav Vojčík, 2.A, Filip Olekšák, 2. 
A, Barborka Olekšáková, 4. A
   Najmúdrejší Maks školy
Ján Grich, 9.A, Michaela Fudalyová, 
8.A
 Matematická olympiáda – 
okresné kolo
Ján Grich,  9.A  - postup na kraj-
ské kolo
Súťaže zo slovenského jazy-
ka a literatúry:
   Slovenčina moja, krásne ty 
zvuky máš - obvodné kolo
Sofia Chovaňáková, 2.B – 2. 
miesto, Anna Nebusová, 8.A – 1. 
miesto, Michaela Kaňuková, 9.A 
- 2. miesto.
  Hviezdoslavov Kubín –  
okresné kolo
Sofia Chovaňáková,  2. B – 3. 
miesto 
   Šaliansky Maťko - okresné 
kolo
Viktória Olšavská, 5.B – 3. mies-
to
Súťaže v anglickom jazyku
   Englishstar – medzinárodná 
súťaž
Úspešní žiaci v rámci Slovenska 
- Gregor Pisarčík, 2.A, Lukas Bu-
šovský, 3.A, Tomáš Halčín, 3.A,
Barbora Olekšáková, 4.A, Ján 
Zamkovský, 4.B, Natália Andrá-
šová, 5.A, Paulína Kostková,
5.A, Martin Badžo, 7.B, Leah 
Dobešová, 8.A, Michaela Fuda-

lyová, 8.A, Mária Čupková, 9.B
    Olympiáda v anglickom ja-
zyku – okresné kolo
Martin Badžo, 7.B – 3. miesto
Geografická olympiáda – 
okresné kolo
Lenka Selepová, 7.A  – 1. mies-
to, postup na krajské kolo 
Biologická olympiáda – okres-
né a krajské kolo
Lenka Selepová, 7.A – 1. miesto 
OK - botanika, postup na krajské 
kolo – úspešná riešiteľka
Dominika Halčinová, 7.A – 2. 
miesto OK– botanika, postup na 
krajské kolo – úspešná riešiteľka
Alžbeta Tobisová 8.A – 3. miesto 
OK –zoológia
Expert geniality show – vedo-
mostná súťaž – celoslovenská súťaž
Ján Grich  9.A – Top expert -  1. 
miesto
Michaela Fudalyová – Top expert 
– 5. miesto
Terézia Neupauerová- Top ex-
pert – 7. miesto

Mária Čupková - Top expert – 8. 
miesto
Miss bábika – obvodné kolo
Sofia Chovňáková, 2.B – 1. 
miesto, Alexandra Lenďáková, 
2.A – 2. miesto
Výtvarné súťaže 
    Kľúče od kráľovstva Márie 
Terézie – celoslovenská súťaž 
Katarína Palgutová, 1.B – 1. 
miesto
  „Ochranárik čísla tiesňo-
vého volania 112 a civilnej 
ochrany“ 
Cynthia Pavličková, 4.B - postup 
do celoslovenského kola
Športové súťaže
   Florbalový turnaj starších 
žiakov – obvodné kolo – 1. 
miesto – Peter Knapík, Timotej 
Bočkai, Kristián Burdíček, Dá-
vid Jurčák, Miroslav Polhoš, Ján 
Grich, Sebastián Kiska, Samuel 
Zibura, Dávid Novajovský, Oliver 
Želonka
   Florbalový turnaj starších

Prijatie najlepších žiakov za školský rok 2018/2019
7. ročník – Diana Andrášová
8. ročník – Marek Zubal
9. ročník – Martina Staviarská
  Základná škola M. R. Štefá-
nika
1. ročník – Samuel Gumulák
2. ročník – Filip Olekšák
3. ročník – Patrik Repel
4. ročník – Viktória Gregorová
5. ročník – Šimon Suchý
6. ročník – Simona Fiamčíková
7. ročník – Lenka Selepová
8. ročník – Michaela Fudalyová
9. ročník – Ján Grich
   Primátor mesta pri tejto príle-
žitosti špeciálne poďakoval ria-
diteľke ZŠ M. R. Štefánika Mgr. 
Elene Stachovej za jej prácu, 
ktorú odviedla počas 5-ročné-
ho obdobia vo funkcii riaditeľky 
tejto školy a odovzdal jej kyticu 
kvetov a pamätnú plaketu. Vo ve-
dení tejto školy ju od 5. augusta 
2019 vystrieda PaedDr. Ľudovít 
Gumulák.

    V závere školského roka je 
aj zo strany vedenia mesta ten 
správny čas poďakovať sa všet-
kým šikovným žiakom v našich 
základných školách za to, že 
reprezentujú svoju školu i mesto 
počas celého roka. Mnohí žiaci 
dosahujú vynikajúce výsledky 
vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese i v záujmovej činnosti.
      26. júna 2019 ocenil primátor 
mesta Spišská Belá Jozef Kuna 
najlepších žiakov oboch základ-
ných škôl v Spišskej Belej za 
školský rok 2018/2019. Ocene-
ný bol jeden žiak z každého roč-
níka zo Z. Š. J. M. Petzvala a ZŠ 
M. R. Štefánika. Vedenie oboch 
základných škôl vybralo svo-
jich najlepších žiakov, ktorí boli 
ocenení. Odmeňovali sme tých
najusilovnejších žiakov v rámci 
najrôznejších aktivít, do ktorých 
sa mohli počas školského roka 
2018/2019 zapojiť. Všetci lau-

reáti boli následne primátorom
mesta pozvaní za ich celoročnú 
poctivú prácu na zákusok do 
cukrárne.

   O kultúrne spestrenie sa po-
starali naše mažoretky, ktorým
veľmi pekne ďakujeme.
     Najlepším žiakom gratulujeme

a prajeme krásne prázdniny!
  Základná škola J. M. Petzvala
1. ročník – Samuel Kapalko
2. ročník – Viktória Lihoňová

3. ročník – Adam Ulbrich
4. ročník – Tomáš Malich
5. ročník – Sindy Alexyová
6. ročník – Sofia Laufová
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Exkurzia do Osvienčimu a Wadovíc
tábora. Žiaci boli dojatí a aj po 
návrate kladú otázky súvisiace s 
priestormi, ktoré videli a slovami, 
ktoré počuli. V ich mysliach sa 
vynára ešte mnoho nezodpove-
daných otázok. Sme presvedče-
ní, že sa nám podarilo splniť cieľ 
exkurzie, ktorým bolo rozvíjať 
prvky tolerancie, demokracie a 
humanity. 
    Cestou späť sme sa už tra-
dične zastavili vo Wadoviciach. 
V tomto meste, ktoré sa spája s 
mladosťou sv. Jána Pavla II., si 
žiaci pozreli rodný dom sv. Jána 
Pavla II a prekrásne námestie.

Dr. Juraj Tomeček, ZŠ J. M. 
Petzvala

    Dňa 12. júna 2019 sa devia-
taci pod vedením pedagógov 
Mgr. Marty Kováčikovej a Dr. 
Juraja Tomečka zúčastnili na 
exkurzii do Osvienčimu. V Os-
vienčime sme navštívili múze-
um Auschwitz I.  a múzeum 
Auschwitz II.- Birkenau, ktoré  
predstavujú autentické miesta 
viažuce sa k tragickému obdo-
biu riešenia židovskej otázky a 
holokaustu. Žiaci si formou ex-
kurzie doplnili vedomosti o 2. 
svetovej vojne. Smutné pohľady 
na väzenské múry a plynové ko-
mory nenechali chladným há-
dam nikoho. Po prehliadke sme 
boli  nasiaknutí  históriou a zde-
sení priestormi  koncentračného 

Kolobežka a bicykel už majú svojich majiteľov 
Slovenska. Na okresnom kole 
dejepisnej olympiády obsadila 3. 
miesto. Svoje body zbierala aj na 
recitačných súťažiach – Hviez-
doslavov Kubín, Slovenčina 
moja, krásne ty zvuky máš a na 
okresnom kole olympiády zo slo-
venského jazyka. V medzinárod-
nej súťaži Englishstar dosiah-
la 94%-nú úspešnosť a tiež sa 
stala úspešnou riešiteľkou škol-
ského kola anglickej olympiády. 
So svojím družstvom obsadila 
4. miesto v regionálnej súťaži 
Spoznaj svoj región. Úspešne 
absolvovala aj školské kolo ma-
tematickej Pytagoriády, kde ob-
sadila 1. miesto a zúčastnila sa 
na okresnom kole matematickej 
olympiády. Počas celého škol-
ského roka riešila matematické 
mozgolamy Maks, kde v rámci 
Slovenska získala titul Maksi 
Hviezda.
  Víťazkám srdečne blahoželá-
me a zároveň ďakujeme nášmu 
sponzorovi Martinovi Kostkovi 
BICYKLE KOSTKA za venované 
ceny.

Vedenie ZŠ M. R. Štefánika

   Základná škola M. R. Štefá-
nika v spolupráci so sponzo-
rom Bicykle Kostka vyhlásili v 
septembri  2018 súťaž pre žia-
kov školy Štefánikov expert a  
Štefánikov vševedko o bicy-
kel a kolobežku.
   Tento školský rok sa žiaci 
našej školy zapojili do súťaže 
Štefánikov expert a Štefánikov 
vševedko, kde vzájomne súťažili 
vo vedomostných, športových 
a estetických súťažiach v rámci 
školských, okresných, krajských 
i celoslovenských kôl. Svojimi 
vedomosťami, zručnosťami, 
chytrosťou a príkladným správa-
ním  títo žiaci bojovali   o získanie 
hlavnej ceny, ktorou bol bicykel 
pre žiakov druhého stupňa a ko-
lobežka pre žiakov prvého stup-
ňa od nášho hlavného sponzora 
BICYKLE KOSTKA.
  Najlepšou a najšikovnejšou 
žiačkou prvého stupňa sa 
stala  Barbora Olekšáková 
zo 4.A, ktorá vyhrala kolobežku 
a na druhom stupni Michaela 
Fudalyová, žiačka 8.A triedy, 
sa teší z nového bicykla. Barbo-
ra Olekšáková bola ocenená 
za výborný prospech, vzorné

správanie a reprezentáciu ško-
ly v týchto súťažiach – prednes 
poézie a prózy  Hviezdoslavov 
Kubín – 2. miesto v školskom 
kole, matematická súťaž Maksík 
– 1. miesto, vedomostná súťaž 
Všetkovedko – 3. miesto. Stala 

sa úspešnou riešiteľkou mate-
matickej súťaže Pytagoriáda a 
tiež sa zapojila do matematickej 
súťaže Klokan. Svoje vedomosti 
z anglického jazyka si overila v 
medzinárodnej súťaži English-

star, kde sa stala úspešnou 
90%-nou  riešiteľkou. Počas ce-
lého školského roka sa Barborka 
zapájala aj do športových a vý-
tvarných súťaži. 
    Michaela Fudalyová zvíťazila 
nazbieranými bodmi  za výborný 

prospech, vzorné správanie a 
tieto úspechy v súťažiach – vo 
vedomostnej súťaži Expert Ge-
niality Show sa stala TOP Exper-
tom v téme Mozgolamy a Dejiny, 
získala tak 5. miesto v rámci

Vyradenie absolventov ZUŠ L. Mednyánszkeho
námahu i správne vedenie a rodi-
čom za trpezlivosť počas celého 
štúdia v základnej umeleckej škole. 
   Na záver sa absolventom pri-
hovorila pani riaditeľka Zuzana 
Kosturko a slávnosť pokračova-
la výstavou absolventov výtvar-
ného odboru v priestoroch AT 
Tatry, kde prítomných čakalo aj 
malé občerstvenie. Ďakujeme 
všetkým, ktorí si našli čas a prišli 
nás podporiť.

Ľudmila Grichová, DiS.art., 
ZUŠ L. Mednyánszkeho

   18. júna 2019 sa uskutočnil 
koncert pri príležitosti slávnost-
ného vyradenia absolventov 
Základnej umeleckej školy L. 
Mednyánszkeho. V priestoroch 
kinosály mesta sme si vypočuli 
skladby v podaní absolventov 
hudobného odboru. Prítomným 
divákom určite ulahodili meló-
die vychádzajúce z gitary, huslí, 
akordeónu, saxofónu či klavíra.
   Za účasti rodičov a priateľov 
našich žiakov im triedni učitelia 
odovzdali záverečné vysvedče-
nie, kvet a spomienkovú foto-

grafiu. Na pódiu sme privítali aj 
absolventov výtvarného odbo-
ru. Nechýbalo dojatie či slzička 

vďačnosti pri poďakovaní žia-
kov v podaní Lucie Zamkovskej 
učiteľom za láskavú prísnosť, 
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Soľ nad zlato
vadelnej hry v meste. Divadelnú 
podobu rozprávky videli aj žiaci 
zo ZŠ M. R. Štefánika a deti z 
materskej školy, ktorým ďakuje-
me za účasť, povzbudenie a po-
tlesky na predstaveniach. 
   Pani učiteľke Pavlarčíkovej a 
žiakom ďakujem za úspešné 
naštudovanie divadelnej hry, za 
krásny zážitok, ktorý sme spolu 
prežívali na predstaveniach v ki-
nosále a za výbornú prezentáciu 
školy na verejnosti.

Mgr. A. Rothová, riaditeľka ZŠ 
J. M. Petzvala

    V kinosále mesta Spišská Belá 
princezná Maruška z rozprávky 
Soľ nad zlato presvedčila všet-
kých návštevníkov o tom, že soľ 
je  vzácnejšia než zlato. Vďaka 
múdrym radám starenky sa jej o 
tejto pravde podarilo presvedčiť 
aj kráľovského otca. Na konci 
príbehu napriek rôznym stras-
tiam a nebezpečenstvám dobro 
zvíťazilo nad zlom.
    V piatok 7. júna 2019 žiaci na-
šej základnej školy odohrali pre 
obyvateľov  nášho mesta  diva-
delné predstavenie rozprávky 
Soľ nad zlato, ktoré nacvičila so 
žiakmi školy pani učiteľka Mgr.

Mária Pavlarčíková, pripravila 
scénu, vybrala kostýmy a rekvi-

zity. Klasickú rozprávku oživila 
modernou hudbou a vtipnými 

dialógmi zo súčasnosti. Úlohu 
hercov zvládli na výbornú žiaci 

našej školy. Týmto vystúpením 
sa skončila séria predstavení di-

Rozlúčili sme sa s pani Žofiou Židekovou
   Slovenský zväz protifašistic-
kých bojovníkov (SZPB) v na-
šom meste sa dňa 30. júna 2019 
rozlúčil s našou najstaršou člen-
kou pani Žofiou Židekovou zo 
Strážok, ktorá vo veku 95-tich 
rokov navždy opustila naše rady. 
Patrí jej naša úcta za jej čestný, 
krásny život plný lásky rozdanej 
medzi svojich najbližších, pria-
teľov.
     Naďalej zostáva v našich spo-
mienkach. Česť jej pamiatke.

Členovia OZ SZPB v Spišskej 
Belej

Športové hry seniorov aj za účasti našich 
      Na pozvanie Denného centra 
a mesta Kežmarok sa 9 seniorov 
nášho Denného centra  zúčast-
nilo 28. júna 2019  na športových 
hrách seniorov v športovom are-
áli Denného centra Kežmarok. 
Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 
6 družstiev – DC Kežmarok, DC 
Podolínec, DC Spišská Belá, 
Klub kresťanských seniorov 
Kežmarok, Jednota dôchodcov 
Kežmarok a ZOS Kežmarok.
     Súťažilo sa v týchto súťažných 
disciplínach: hod šípky do terča, 
hod na basketbalový kôš, kop do 
futbalovej bránky, ruské kolky, 
minigolf, petang.

   Reprezentanti našich senio-
rov obstáli veľmi dobre a získali 
4 medaily - boli to Hedviga Pi-
toňáková, Ružena Rezničková, 
Jaroslav Linek a Agnesa Tete-
monteová.
      Po súťaži si všetci pochutnali 
na tradičnom guláši. Našim se-
niorom poskytlo DC Kežmarok 
ako naše partnerské DC mož-
nosť využívať každý utorok od 
13.00 do 17.00 hod. ich dobre 
vybavené športovisko.

M. Mačáková, Denné centrum 
Spišská Belá

1. jún 2019 
    Dni mesta Spišská Belá sa 
nesporne radia k „top“ kultúr-
nym podujatiam organizovaným 
v našom meste a každoročne 
k nám prilákajú davy ľudí. Nad 
bezpečným priebehom akcie 
už štandardne bdelo niekoľko 
hliadok mestskej polície, ktoré 
boli posilnené aj o externých 
príslušníkov SBS. A o prácu 
mali policajti naozaj celé tri dni 
postarané. Nie všetci účastníci 
podujatia totiž prišli len za zá-
bavou. Našlo sa aj dosť takých, 
ktorí si prišli hlavne vypiť a ná-
sledne nechali voľný priechod 
svojim emóciám a agresívnemu 
správaniu. Šarvátky, ktoré tak v 
meste z času na čas vznikali, sa 
však policajtom podarilo likvido-
vať už v zárodku a počas celé-
ho podujatia bola na oddelenie 
MsP predvedená a riešená len 
jedna osoba. Došlo tiež k roz-
bitiu jednej z verejných vitrín. 
Jej poškodenie je ešte v štádiu 
šetrenia. K žiadnym ďalším váž-
nejším incidentom nedošlo.

5. jún 2019
       Vyššie uvedeného dňa v do

poludňajších hodinách bolo na 
oddelení MsP prijaté oznámenie 
o výrube drevín v lesoch mesta 
Spišská Belá v lokalite Gedzery. 
Po dostavení sa na miesto hliad-
ka zistila, že v poraste neďale-
ko lesnej cesty neznáme osoby 
vyrúbali takmer 30 kusov mla-
dých stromov a začali si z nich 
stavať „kolibu“. Po vyhotovení 
fotodokumentácie a prepátraní 
okolia polícia uvedený priestor 
niekoľko týždňov monitorovala, 
ale ďalší pohyb osôb v lokali-
te nebol zistený. S najväčšou 
pravdepodobnosťou sa skutku 
dopustila skupinka mládeže z 
neďalekej obce, ktorá si zrejme 
neuvedomila, že svojím rozma-
rom mestu spôsobila škodu. 

7. jún 2019
       Porušovanie pravidiel cestnej 
premávky na Hviezdoslavovej 
ulici, týkajúce sa konkrétne za-
stavenia a státia vozidiel na prie-
chode pre chodcov a vo vzdiale-
nosti kratšej, ako 5 m pred ním, 
má síce klesajúcu tendenciu, ale 
stále sa nájdu jedinci, ktorým do-
držiavanie pravidiel nič nehovorí. 
Mladý muž zo susednej obce si z

rešpektovania zákona evidentne 
ťažkú hlavu nerobil. Zastavil svo-
je auto tesne pred priechodom a 
vybral sa na nákup. Po návrate k 
vozidlu ho čakalo nemilé prekva-
penie v podobe policajta s poku-
tovými blokmi v ruke a nákup sa 
mu výrazne predražil.

13. jún 2019
      Aký by to bol Denník mestskej 
polície, ak by v ňom nebolo spo-
menuté porušenie zákazu poží-
vania alkoholických nápojov na 
verejne prístupných miestach. 
Od parkoviska pri obchodnom 
dome sa tentoraz presunieme

na Petzvalovu ulicu, pred budo-
vu kina. Tam si na jednej z lavi-
čiek neznámy muž rovno pod 
policajnou kamerou vybalil celý 
arzenál alkoholických nápojov a 
s chuťou začal dopĺňať tekutiny 
po horúcom dni. Keď k nemu do-
razila hliadka MsP, zistila, že je 
to jedna z našich „trvaliek“, ktorú 
ani väčšie množstvo alkoholu 
len tak nezlomí, a ako starý zná-
my hneď uhradil uloženú pokutu. 
Argumentovať, že alkohol nepil, 
ani neskúšal. Po predošlých skú-
senostiach totiž vedel, že je to 
zbytočné a záznam z kamery ho 
proste usvedčí.

Z denníka mestskej polície

Dôležité telefónne čísla:

Mesto Spišská Belá:   tel. 052 4680 511

Mestská polícia Spišská Belá:   tel. 052 4591 555

DHZ Spišská Belá:   tel. 052 4591 150

Mestská knižnica Spišská Belá:   tel. 052 4591 322

ZOS Spišská Belá:   tel. 052 4591 539
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Detský kútik
Správne riešenia nájdete na konci strany.

1.  Ktoré číslo bude nasledovať? 2.  Koľkými spôsobmi môžeme v schéme na obrázku prečítať 
     slovo náboj?

Správne riešenia:  1. D - 34  2. 16  3. Muž vyšiel z nádrže živý a 
zdravý preto, lebo v nádrži nebola žiadna voda! A žraloky na suchu 
podochli.  4. 8 –slon, delfín, kôň, morský koník, pes, mačka, myš, 
rybka  5. B - 3  6. Egyptské pyramídy sú historické pamiatky.

3.  Riešte hlavolam.

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

A:  25          B:  54          C:  43          D:  34

    Muža hodili do veľkej nádrže, v ktorej bolo 5 živých, hladných, 
hrozných žralokov. Napriek tomu, že muž mal na sebe iba plavky a 
nemal žiadnu zbraň, o pol hodiny vyšiel z nádrže živý a zdravý, pri-
čom v nádrži ostalo 5 mŕtvych žralokov. Ako to dokázal? Je to vôbec 
možné? 

4.  Koľko zvierat je na obrázku? 5.  Akú hodnotu má hviezda?

A:  2          B:  3          C:  4          D:  5

6.  Osemsmerovka ukrýva myšlienku o starovekom dive sveta. 7.  Pomôž nájsť dievčatku cestu ku hradu z piesku.

sarkofág, papyrus, faraón, pes, mačka, hieroglyfy, balzam, múmia, 
Níl, pyramídy, astronómia, matematika, medicína
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2. miesto na Školských majstrovstvách Slovenska v atletike ZŠ
   Náš žiak Erik Hangurbadžo 
má veľký talent. Na okresnom 
kole v atletike v Kežmarku získal 
1. miesto v hode kriketovou lop-
tičkou (82 m) a zároveň získal aj 
2. miesto v skoku do diaľky. Tým 
prvým miestom si zabezpečil 
miestenku na krajské majstrov-
stvá v Prešove, kde nenašiel 
svojho konkurenta a hodom 75 
m postúpil na Školské majstrov-
stvá Slovenska v atletike žiakov 
ZŠ, ktoré sa konali 18.6.2019 na 
Atletickom štadióne Technickej 
univerzity v Košiciach.
    Na štarte sa predstavilo 25

súťažiacich. Tak ako aj na okres-
nom kole, tak aj na celosloven-
skom sa súťažilo systémom v 
dvoch kolách, kde v prvom kole 
hádzali všetci 25 pretekári tri 
hody za sebou a najlepší ôsmi 
postúpili do finále. Vo finále 
hádzali opäť trikrát. Najlepší hod 
z prvého kola sa spočítal s tými 
troma hodmi vo finále a výsledok 
bol na svete. I napriek tomu, že 
vo finále hodil najviac zo všet-
kých (77 m), po sčítaní jednotli-
vých hodov mu chýbalo pár cen-
timetrov, aby sa stal majstrom 
Slovenska. Teda víťazstvo mu

uniklo iba o vlások a získal tak 
krásne a zaslúžené 2. miesto. 
      Istú chvíľu to Erika mrzelo, no 
ešte počas pretekov si uvedomil, 
že dosiahol svoj najväčší športo-
vý úspech, na ktorý bude spomí-
nať snáď celý život. Ďakujeme 
Erikovi za vzornú a obetavú re-
prezentáciu školy, pretože to nie 
je iba jeho úspech, ale aj úspech 
celej školy, ktorá „si nepamätá“ 
takýto atletický výsledok. GRA-
TULUJEME!

PaedDr. Ľudovít Gumulák, ZŠ 
M. R. Štefánika

Majstrovstvá Európy Spartan race v Dolomitoch
mňa veľká skúsenosť a polemi-
zovať o tom, že to mohlo byť lep-
šie, keby som bol fit, určite ne-
budem. Podľa mňa to bolo moje 
MAX a konkurencia bola naozaj 
obrovská. Takže sa teším o rok 
na reparát. Čo ma veľmi pote-
šilo bolo, ako sa slovenským re-
prezentantom darilo, a to nielen 
ako jednotlivcom (Peter Žiška 3. 
miesto v kat. Elite), ale aj v tímo-
vých pretekoch, kde Slovensko 
obsadilo v mužskej kategórii 1. 
miesto a ženy 3. miesto.
   30. 6. 2019 SPARTAN RACE 
(SPRINT) - DOLOMITY
  Na druhý deň ma čakal 
SPRINT, ktorý mi sedí asi naj-
viac. Tu som už nemusel kalku-
lovať, ako rozložiť sily. Po úvod-
nom 5 km stúpaní sa mi podarilo 
prebojovať sa do prvej trojky 
medzi dvoch Talianov, i keď som 
opäť zaváhal na lane. V samom 
závere som si ešte polepšil o 
jednu priečku a nakoniec z toho 
bolo krásne 2. miesto v kat. Age 
Group (M35-39) a 14. miesto 
celkovo z 1 411 pretekárov.
     Veľká vďaka patrí všetkým 
mojim sponzorom. Bez ich po-
moci by som sa na tento šampio-
nát nedostal.
                       Marek Podolinský

    29. júna sa v talianskych Do-
lomitoch (Alleghe-Civetta) konali 
majstrovstvá Európy v Spartan 
race v preteku BEAST. Naše 
zastúpenie tam mal aj beliansky 
PretekaRYS. I keď sa na Maj-
strovstvá Európy v Spartan 
Race 2019 podarilo kvalifikovať 
až 3 našim pretekárom: Mirosla-
vovi Jurčovi, Michalovi Jurčovi a 
Marekovi Podolinskému na ME 
štartoval len Marek. Kvalifikač-
ným predpokladom bolo umiest-
niť sa v top 10 v ktorýchkoľvek 
pretekoch Spartan race v kate-
górii Elite alebo Age group (od 
30. 9. 2018 - do 23. 6. 2019). 
    Na margo svojej kvalifiká-
cie Marek Podolinský uviedol: 
,,Bol to pre mňa neskutočný zá-
žitok. Kvalifikovať sa na ME a po-
rovnať si sily s európskou špič-
kou v Spartan race bola určite 
jedna z najväčších výziev. I keď 
som sa na tieto preteky veľmi te-
šil, do posledného dňa som zva-
žoval, či vôbec nastúpim, preto-
že som si mesiac pred pretekmi 
pri páde narazil chrbát a zlomil 
prst na ľavej ruke, čo ma vyradi-
lo z tréningov. Nakoniec som sa 
však rozhodol štartovať a nene-
chať si túto príležitosť ujsť.“
    29. 6. 2019 MAJSTROVSTVÁ 

EURÓPY SPARTAN RACE 
(BEAST) - DOLOMITY
       Prvý deň ma čakal BEAST 
- 23 km trať, 35 prekážok, viac 
ako 1 500 výškových metrov, 

ostré stúpania, prudké zbehy 
a príšerná páľava (viac ako 30 
°C). Na prekážkach sa mi darilo, 
až kým neprišiel šplh na lane. 
Jedna z ľahších prekážok na 
Sparťanovi, ale pre slabé zovre-

tie som po prvý-krát na tejto pre-
kážke robil trest. Na záver sa mi 
ešte nepodarilo zapichnúť oštep 
do terčovnice, a tak som dobe-
hol do cieľa s 2 trestami a časom 

3:49:45. Vo svojej vekovej kate-
górii Age Group (M35-39) som 
sa umiestnil na 24. mieste a 
na 174. mieste celkovo - zo 
610 age group pretekárov, čo 
hodnotím pozitívne. Bola to pre

Night run L. Mikuláš
    6. júna 2019 sa v Liptovskom 
Mikuláši na Námestí oslobodi-
teľov konal už 8. ročník nočné-
ho behu s názvom - Night run 
Liptovský Mikuláš. Beliansky 
PretekaRYS tam reprezentoval 
František Stanek. V 5 km behu 
sa umiestnil na 2. mieste vo svo-
jej kategórii M40. Františkovi 
Stanekovi blahoželáme a drží-
me mu palce v ďalších skvelých 
výkonoch. 
    Poradie M40:
1. Ľuboslav PALGUTA - 00:17:58
2. František STANEK - 00:19:33
3. Viliam TRIZNA - 00:19:50
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V Spišskej Belej sa bude hrať 4. liga
všetky podmienky na úspeš-
né účinkovanie v tejto súťaži. 
Má výborné zázemie i solídne 
mužstvo. To urobilo za šty-
ri mesiace veľký pokrok, no 
vyššia súťaž si bude žiadať 
viac. Tento základ, po doplne-
ní dvomi či tromi vhodnými 
typmi môže byť v súťaži nie 
do počtu, ale naopak, môže 
priniesť kultivovanú hru pri-
nášajúcu radosť hráčom i 
divákom. Zároveň bude po-
trebné  naďalej pracovať na 
organizácii hry i hernej dis-
ciplíne. Pozitívny posun musí 
nastať i vo zvýšení agresivity, 
aktivity i hernej sebadôvery, 
čo okrem radosti prinesie i 
víťazstvá.“

   Od sezóny 2012/2013 hral 
MŠK Spišská Belá 5. ligu. Prvé 
2 roky sa v tejto súťaži aklima-
tizoval a v ďalších sezónach už 
patril k špičke. Tohto roku skončil 
MŠK  v tabuľke 5. ligy Podta-
transkej druhý. Prezident klubu 
Štefan Bieľak uviedol, že takéto 
umiestnenie rozhodne potešilo. 
,,Na začiatku sezóny sme si 
dali za cieľ dosiahnuť čo naj-
lepší výsledok, ale postup 
do vyššej ligy sa výslovne 
nespomínal. Rovnako to bolo 
aj na začiatku jarnej časti ligy 
po príchode nových trénerov 
k mužstvu. Vedeli sme, že 
strata na prvé mužstvo bola 
zmazateľná, ale to by sme ne-
mohli zbytočne stratiť body 
v niektorých domácich zápa-

soch, čo určite veľmi mrzelo. 
A rovnako sme vedeli, že ak 
skončíme na 2. mieste, tak za 
určitých okolností môžeme 
postúpiť do 4. ligy, čo sa na-
koniec aj stalo. Postupne od 
zápasu k zápasu sa náš cieľ 
konkretizoval až na to mini-
málne 2. miesto, ” popísal Š. 
Bieľak.
   Po tom, čo ŠK Harichovce 
odmietol účasť vo  vyššej súťa-
ži, VsFZ ponúkol túto možnosť 
MŠK Spišská Belá. Na spoloč-
nom stretnutí hráčov a vedenia 
klubu vzišlo rozhodnutie podať 
prihlášku do 4. ligy. ,,Hrať 4. 
ligu je výzva pre celý klub, 
nielen pre samotných hráčov. 
Bude si to vyžadovať zmeniť 
niektoré vnútorné veci v klu-

be, posilniť samotný káder 
mužstva a získať aj potrebné 
financie na vyššie náklady 
spojené s vyššou súťažou. 
Naším cieľom je, aby to ne-
bolo len vyskúšanie si vyššej 
ligy na jeden rok, ale dlho-
dobejšie pôsobenie v tejto 
súťaži,“ dodal Š. Bieľak.
    Počas zimnej prestávky prišli 
do klubu tréneri V. Lajčák a J. 
Kšenzakovič. Hlavným cieľom 
trénerov bolo zistiť hráčsky po-
tenciál mužstva. Zmeniť urči-
tý futbalový stereotyp a herný 
prejav a sekundárne dosiahnuť 
čo najlepšie umiestnenie v ko-
nečnej tabuľke. Športový riaditeľ 
MŠK Vladimír Lajčák: ,,Myslím 
si, že hrať 4. ligu je dobré roz-
hodnutie. Spišská Belá má

Turnaj futbalových prípraviek v Zakopanom
MŠK Slavoj Spišská Belá - UKS 
2 Zakopané 5:0 góly: M. Varga 3,
R. Zajac, M. Majerčák   
 
MŠK Slavoj Spišská Belá - FAM
Poprad      5:2 góly: M. Varga 2, R. 
Zajac 2, L. Malich

MŠK Slavoj Spišská Belá  - KS 
Gorale Nowy Targ      5:1   góly: 
M. Varga, L. Malich, M. Majer-
čák, M. Malich, T. Zamkovský
      Celkové poradie:
1.BEMIFO Rožňava, 
2. MŠK SLAVOJ Spišská Belá, 
3. UKS 2 Zakopané, 
4. FAM Poprad, 
5. KS Gorale Nowy Targ
    Mužstvo MŠK SLAVOJ Spiš-
ská Belá reprezentovali:
U 11: A. Vojtas, T. Sedlák, T. 
Malich, M. Oravec, T. Tomala, J. 
Olekšák, D. Rojko, M. Just, M. Ba-
ran, T. Mazurek, M. Zamkovský
U 9: T. Zamkovský, M. Majerčák, 
L. Malich, M. Malich, M. Pavlič-
ko, R. Zajac, T. Petrík, M. Varga, 
T. Granda, E. Bočkayová, E. Fe-
renčáková
Tréneri: Ján Pokrivčák a Martin 
Strakula 

   Dve prípravky MŠK SLAVOJ 
Spišská Belá sa 2. júna zú-
častnili na 16. ročníku medzi-
národného futbalového turnaja 
prípraviek v Zakopanom. Turnaj 
sa uskutočnil v športovom stre-
disku COS Zakopane za účasti 5 
mužstiev: KS Gorale Novy Targ, 
FAM Poprad, BEMIFO Rožňa-
va, MŠK Slavoj Spišská Belá a 
domáceho usporiadateľa UKS 2 
Zakopané.
       Hralo sa v dvoch kategóriách, 
a to v kategórii U11 a U9. Zápa-
sy sa odohrávali na umelej tráve, 
na dvoch ihriskách postavených 
na šírku futbalového ihriska. 
Hralo sa systémom 6+1, každý 
s každým a hrací čas bol 1x20 
minút. Prípravka U11 skončila 
na 3. mieste a prípravka U9 
skončila na 2. mieste. Ocenení 
boli aj najlepší hráči z každého 
mužstva. Z mužstva MŠK Sla-
voj Spišská Belá boli vyhlásení 
v kategórii U11 Michal Oravec a 
v kategórii U9 Rudolf Zajac. Za 
pozvanie a za príjemné strávené 
chvíle v krásnom prostredí stre-
diska ďakujeme organizátorom. 
Ďakujeme aj rodičom, ktorí sa v

hojnom počte na turnaji zúčast-
nili a svojím povzbudzovaním 
prispeli k dobrej atmosfére tur-
naja. Ďakujeme aj našim futba-
lovým nádejam, že vzorne re-
prezentovali klub MŠK Slavoj a 
naše mesto Spišská Belá.
     Výsledky MŠK SLAVOJ U11 
ročník 2008 a mladší:
MŠK Slavoj Spišská Belá - BE-
MIFO Rožňava 1:1  gól: T. Malich

MŠK Slavoj Spišská Belá - UKS 
2 Zakopané     1:2  gól: T. Sedlák

MŠK Slavoj Spišská Belá - FAM 

Poprad 2:2 góly: T. Tomala, T. Malich

MŠK Slavoj Spišská Belá  -
KS Gorale Nowy Targ  5:1 
góly: M. Oravec 2, T. Malich,                                                                                       
T. Sedlák, T. Mazurek   
     Celkové poradie:
1.BEMIFO Rožňava, 
2. UKS 2 Zakopané, 
3. MŠK SLAVOJ Spišská Belá, 
4. FAM Poprad, 
5. KS Gorale Nowy Targ  
   Výsledky MŠK SLAVOJ U9 
ročník 2010 a mladší:
MŠK Slavoj Spišská Belá - BE-
MIFO Rožňava        0:7  

                                                            

Belianski hokejbalisti pokračujú v úspešnom ťažení
Spišská Belá: Patrik Vaverčák, 
Dávid Novajovský a Simon 
Semančík.
   Zastúpenie budeme mať aj v 
rámci realizačného tímu SVK do 
16 rokov, pretože  hlavnému tré-
nerovi  Ľubomírovi Líškovi robí 
asistenta trénera druhý rok  po 
sebe Miroslav Burdíček. Všet-
kým našim reprezentantom bla-
hoželáme a prajeme veľa úspe-
chov na medzinárodnej úrovni.
Mgr. M. Burdíček

   Hokejbalové súťaže sú za 
nami. Spišská Belá získala dva 
majstrovské tituly – v kategórii 
U14 a U16. Dňa 22. júna 2019 sa 
víťazstvom Slovenskej mužskej 
reprezentácie v Košiciach sko-
čili seniorské MS v hokejbale. V 
rámci MS sa uskutočnil zápas 
Arménsko – Slovensko U23, na 
ktorom belianske farby repre-
zentovali René Svitana, Dávid 
Reľovský a Lukáš Pisarčík, ktorí 
pod vedením reprezentačných  

trénerov Mariana Logauera a
Miroslava Burdíčka zdolali Ar-
ménov  8:0.
     V poslednom období pre-
biehali tiež mládežnícke repre-
zentačné sústredenia chlapcov
U16 a dievčat U18, ktorých 
cieľom bolo vybrať ŠSR SR 
na Svetový pohár v hokej-
bale, ktorý sa uskutočnil v 
Českej Třebovej a Litomyšli 
v dňoch od 27.-30.6.2019. 
Spišská Belá mala nakoniec v

Čechách krásne zastúpenie 13 
hráčov. Do slovenskej štátnej 
reprezentácie žien do 18 rokov 
sa prebojovali : Natália Džado-
ňová, Viktória Vaverčáková, 
Miriam Kvasňáková a Emí-
lia Leskovianská. V kategórii 
chlapcov do 16 rokov ŠSR SR 
podporia šiesti Belania: Lukáš 
Pajer, Filip Mešár, Kristián 
Burdíček, Maroš Mešár, Denis 
Kuchta, Kristián Svitana. V ka-
tegórii do 14 rokov  hráči MŠK
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Jánske blato 2019
(51:08:720)
2.miesto –  Viktor Olšavský 
(53:48:330)
3.miesto – Matúš Ildža 
(55:36:990)
   ŽENY:
1.miesto – Gabriela Dubská 
(1:19:12.600)
2.miesto – Alžbeta Balabasová 
(1:19:55.040)
3.miesto – Zuzana Valková 
(1:21:03.270)
  TÍM:
1.miesto – OCKO Team 
(1:04:57.303) – Oliver Urda, 
Adrián Urda, Miloš Ňemý
2.miesto – AUTOLUTZ & 
POWERFIT (1:10:51.726) – Ma-
rek Kuruc, Ladislav Bolcár, 
Slavomír Pajonk
3.miesto – PretekaRYS 
(1:11:10.460) – Michal Jurčo, 
Lukáš Olejár, Lukáš Lapšan-
ský, Boris Ryban

Všetkým víťazom gratulujeme!

     S dátumom 24. jún a menom 
Ján v kalendári sa spája veľa 
zvykov súvisiacich s letným sl-
novratom. Počas Svätojánskej 
noci sa okrem zbierania lieči-
vých bylín, pletenia vencov či 
chytania svätojánskych mušiek 
zvykli páliť Jánske ohne, vatry, 
čím sa pod vplyvom predkres-
ťanských rituálov privolávala bo-
hatá úroda, zdravie a blahobyt. 
Tradovalo sa, že na Jána majú 
najväčšiu moc všetky živly – 
zem, voda i oheň. Ohňu sa pripi-
sovala magicko-očistná funkcia. 
Mládež, ženy aj muži na svätého 
Jána tancovali a spievali okolo 
vatier, často ich aj preskakovali, 
zabávali sa. V súčasnosti sa z 
týchto zvykov zachovalo pálenie 
Jánskych ohňov a samozrej-
me zabávanie sa. To všetko 
sa spojilo do jedného adrena-
línového, kultúrne a emotívne
nabitého dňa, ktorý je známy 
pod názvom JÁNSKE BLATO.

   22. júna 2019 sa konal šiesty 
ročník tohto podujatia v mests-
kej časti Strážky (pri hasičskom 
areáli Strážky), ktoré má povesť 

najextrémnejšieho poduja-
tia v kežmarskom okrese.
Na tomto ročníku sa zúčast-
nilo 601 súťažiacich. Súťa-

žili deti, muži, ženy i tímy. Zme-
rali si svoje sily na trati dlhej 8,3 
kilometra a museli zdolať 35 
prekážok, ktoré sú z roka na rok

náročnejšie.
  Výsledky - Jánske blato 2019
   MUŽI:
1.miesto – Jakub Haviarik

Belá mix volley cup 2019
stvom vecných cien od mesta 
Spišská Belá a sponzorov po-
značilo nepriaznivé počasie, 
ktoré trápilo hráčov a najmä
organizátorov. Po oba hracie dni 
striedavo pršalo, ale to aj tak ne-
uberalo z dobrej nálady a atmos-
féry, v ktorej sa turnaj niesol. No 
napriek tomu sa musel v nedeľu 
21. júla 2019 turnaj predčasne 
ukončiť pre silnú búrku, ktorá 
pred finálovými zápasmi zne-
možnila tímom pobiť sa o víťaz-
stvo na ihrisku. Po prvýkrát v his-
tórii organizátori turnaja museli 
rozhodnúť za „zeleným stolom“ a 
výsledkom bolo, že na 1. mieste 
skončili obe družstvá, ktoré po-
stúpili do finále, a to Sayonara a 
V skutku solídne.

Mgr. Jaroslav Dobeš

     Letné dni v Spiššskej Belej 
každoročne patria už tradičné-
mu turnaju v prekrásnom pros-
tredí anglického parku Kaštieľa 
v Strážkach, ktorý sa teší veľ-
kej popularite nielen volejbalo-
vej, ale i širokej verejnosti. Ani 
sa to nezdá, ale počas víkendu 
20.-21. júla 2019 sa konal už 
21. ročník volejbalového turnaja 
zmiešaných družstiev Belá mix 
volley cup. Na jeho organizácií, 
príprave i priebehu sa výrazne 
podieľal aj primátor Spišskej Be-
lej Jozef Kuna. Na tomto ročníku 
sa za účasti nášho primátora J. 
Kunu zúčastnilo 13 družstiev 
z rôznych častí Slovenska od 
Nitry až po Svidník a samozrej-
me nesmeli chýbať ani domáce 
družstvá. 
       Dva dni bojov o titul s množ-

Belianske jedenástky 2019
    V Spišskej Belej si futbaloví 
fanúšikovia označujú víkend v 
polovici prázdnin v kalendároch 
červenou ceruzou. Vtedy majú 
príležitosť vychutnať si futbal 
nielen z tribúny, ale aj priamo na 
zelenom trávniku. Stačí sa zare-
gistrovať, postaviť sa voči bran-
károvi z domáceho futbalového 
mužstva a nastrieľať čo najviac 
jedenástok. Že to vždy nie je 
také jednoduché, vedia účast-
níci podujatia Belianske jede-
nástky 2019, ktoré zorganizovalo 
mesto Spišská Belá v spolupráci 
s MŠK Slavoj Spišská Belá. Ten-
to rok sa Belianske jedenástky

konali v nedeľu 21. júla 2019 s 
nasledujúcimi výsledkami:
    Kategória MUŽI
1. miesto – Strišovský Aurel
2. miesto – Belončák Matej
3. miesto – Jurčák Erik
   Kategória ŽENY
1. miesto – Strišovská Angelika
2. miesto – Kniesznerová Vanda
3. miesto – Čabanová Daniela
    Kategória DETI
1. miesto – Pisarčík Erik
2. miesto – Jurčák Dávid
3. miesto – Kuraj Sebastián  
    Všetkým zúčastneným ďakuje-
me za priazeň a tešíme sa na ďal-
ší ročník Belianskych jedenástok.
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Hauskonzert Reguita
la k izraelskému Eilatu, ktorý je 
jej druhým domovom. Zoznámi-
la sa s pamiatkami mesta, ktoré 
pripomínajú históriu výnimočnej 
židovskej medzivojnovej Belej 
a tiež nám Beľanom v sprievo-
de mestom vyložila tajomstvo 
Kleinbergerovej fasády, niekdaj-
šieho sídla rodiny Kleinberge-
rovcov na dnešnom námestí.
   Samotný koncert bol výni-
močným podujatím, ktorého 
účastníci z tradične trvajúcich 
koncertných 60 minút nepo-
strehli maximalizovnú dĺžku na 
95 minút.  Dokonca plní energie, 
radosti vydržali v spoločných 
debatách či autogramiáde CD 
diskov REGUITA do neskorých 
večerných hodín. Spoločný pro-
jekt Mojše Bandu a Rabbi Tanya 
Segal - REGUITA teda po mno-
hých rokoch a destináciách ako 
Krakov, Bialystok, Berlín či Je-
ruzalem zaznel aj na Slovensku 
v Spišskej Belej a v Spišskom 
Podhradí.
Mgr. Michal Paľko

  Slnečný letný podvečer na 
Slnečnej ulici 18. júla 2019 
môžeme snáď zapísať do no-
vodobej histórie mesta Spiš-
ská Belá. V spomínaný večer 
sa konal jeden z pravidelných 
koncertov, ktoré vznikajú v Kie-
fer residence, v rámci projektu 
Koncerty v synagóge 2019, kto-
rý podporil z verejných zdrojov 
Fond na podporu umenia.
   Obyvatelia nášho mesta a 
širšieho okolia tak majú mož-
nosť zažiť verejné generálky 
koncertov, ktoré na druhý deň 
rozozvučia múry synagógy v 
Spišskom Podhradí. Tak sa už 
diváci mohli v uplynulých kon-
certoch zoznámiť s hudobným 
dedičstvom Židov Spiša; s die-
lom Daniela Georga Speera, či 
Svetozára Stračinu.
       Za historickú udalosť môže-
me považovať návštevu hlavné-
ho protagonistu - protagonistky 
ostatného hauskonzertu  v na-
šom meste. Diváci mali možnosť 
vzhliadnuť jedinečný program

pozostávajúci zo spracovania 
liturgických textov a nápevov, 
ktoré sa spievajú pri privítaní 
Šabatu. Program nesie názov 
Reguita a jeho hlavnou protago-

nistkou na spomínanom koncer-
te bola krakovská reformná rabín-
ka z Jeruzalema - Tanya Segal, 
ktorá za doprovodu domáceho 
Mojše Bandu priblížila divákom 
tento program a tiež základné 

mystické a religiózne otázky, 
ktoré sa spájajú s judaizmom a 
so šabatom. Tak ako je Rabbi 
Tanya Segal prvou ordinovanou 
rabínkou v povojnovom Poľsku, 

tak azda aj jej návšteva v Spiš-
skej Belej bola prvou povojno-
vou návštevou rabínskej autority 
v našom meste. Spišskú Belú si 
mimoriadne obľubila, hneď sa 
jej atmosféra mesta pripodobni-


