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      Oslavy 75. výročia SNP v Banskej Bystrici aj za účasti členov Slo-

venského zväzu protifašistických bojovníkov zo Spišskej Belej.
      Slnečný august sme vyprevadili tradičnou Svätohubertskou sláv-

nosťou poľovníkov.

    ,,Prvý deň vo veľkej škole!“ - 2. september 2019, začiatok nového 
školského roka a oči  75 prvákov v našom meste plné očakávania a 
zvedavosti.

    Mesto v septembri začalo s úpravami v okolí polyfunkcie na Mie-
rovej ulici. Pracuje sa na miestnej komunikácii s parkovacími miestami 
a chodníkmi, ako aj na oprave cesty od banky po bývalé trhovisko. 
Viac v článku na str. 6.

     25 km, 64 cyklonadšencov, z toho 17 žien; najlepší čas v cieli v Ždiari na Strednici – 0:45:55,17- patrí Jánovi Halíkovi z Popradu – fakty z 
tohtoročnej Belianskej 25-ky. Podrobnosti na str. 17. 
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej zo dňa 27. augusta 2019
   Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Spišskej Belej (ďalej 
len MsZ) sa stretli na svojom 
ďalšom zasadnutí dňa 27. au-

gusta 2019. Venovali sa aj tým-

to témam:

Monitorovacia správa o plne-

ní rozpočtu mesta Spišská 
Belá za 1. polrok 2019

•  MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu Ing. V. Kováčikovej, vedú-

cej ekonomického odboru  MsÚ 
o plnení rozpočtu mesta Spišská 
Belá za 1. polrok 2019.

Poskytnutie dotácie pre DHZ 
Spišská Belá

•   Poslanci schválili poskytnu-

tie mimoriadnej dotácie pre Do-
brovoľný hasičský zbor  v Spiš-
skej Belej vo výške 2500 € za  
účelom usporiadania Regionál-
nej hasičskej ligy SPIŠ, ktorá sa 
konala 7.9.2019  na ihrisku DHZ 
v Strážkach.

Zmena rozpočtu mesta

•   MsZ schválilo návrh na zme-
nu rozpočtu mesta na rok 2019 
rozpočtovým opatrením č. 5/
2019. Rozpočtové opatrenie je zve-
rejnené na www.spisskabela.sk.

Prenájmy, predaje, zámeny a 
kúpy pozemkov

•  MsZ schválilo prenájom po-

zemkov v k. ú. Tatranská Lomni-
ca, osada Tatranská Kotlina  
Daniele Harnišovej, rod. Majer-
čákovej a Radoslavovi Harnišovi, 
bytom Poprad, na dobu 5 rokov 
pre účely legalizácie stavby za 
nájomné vo výške 3 €/m² ročne.
•  MsZ schválilo prenájom po-

zemkov Alene Zavackej, rod. 
Mačákovej, Tatranská Kotlina 2 
na účely legalizácie skutkového 
stavu  (zriadený objekt drevárne 
a priľahlá plocha) v k. ú. Tatran-

ská Lomnica – osada Tatranská 
Kotlina za nájomné vo výške 3 €/
m² ročne.
•  MsZ schválilo prenájom po-

zemkov na dobu 5 rokov doteraj-
šiemu nájomcovi Jánovi Krem-

paskému, bytom Osloboditeľov 
889/7, Spišská Belá na účely 
poľnohospodárskej výroby v k. 
ú. Spišská Belá, na dobu 5 rokov 
za ročné nájomné vo výške 50 €/
ha podľa platného VZN Mesta 
Spišská Belá.
•  MsZ schválilo prenájom po-

zemkov na dobu 5 rokov dote-

rajšiemu nájomcovi spoločnosti 
Slovbys, s.r.o., Továrenská 985, 
Spišská Belá na účely poľno-

hospodárskej výroby v k. ú. Spiš-

€/m², z dôvodu majetkovopráv-

neho vysporiadania užívaného 
pozemku (vjazdu)  pri rodinnom 
dome vo vlastníctve žiadateľov.
•  Poslanci neschválili zámer  
na prenájom  časti  pozemku v k. 
ú. Spišská Belá v lokalite Druž-

stevná ulica, na účely zriadenia 
záhradky, žiadateľke Kataríne 
Cimbalistovej, bytom Družstev-

ná 31, Spišská Belá z dôvodov, 
že danú lokalitu je potrebné rie-
šiť komplexne so všetkými vlast-
níkmi pozemkov v bytovom dome.
•  MsZ schválilo zámer na od-

predaj pozemku Martinovi Kost-
kovi, bytom Spišská Belá za 
účelom dorovnania pozemku na 
Štefánikovej ulici za kúpnu cenu 
15 €/m². Podmienkou pre od-

predaj časti  daného pozemku 
je realizácia zámeny pozemkov 
medzi mestom Spišská Belá a 
Petrom Krišandom, Tatranská 
Kotlina 24.
•  MsZ schválilo zámenu po-

zemkov vo vlastníctve mesta 
Spišská Belá v k. ú. Spišská Belá 
a Michalom Čarnogurským, by-

tom Margecany, Partizánska 3/3 
v rovnakej hodnote 940 eur a 
skonštatovalo, že v danom prí-
pade ide o osobitný zreteľ spo-

čívajúci v tom, že mesto Spišská 
Belá uvedené pozemky potrebu-

je k realizácii zámerov mesta.
•   Poslanci súhlasili s bezod-

platným prevodom pozemkov vo 
vlastníctve štátu na mesto Spiš-

ská Belá za účelom vysporiada-

nia pozemkov pod plánovaným 
cyklistickým chodníkom v k. ú. 
Spišská Belá.

Nebytový priestor Hviezdo-

slavova č. 1, Spišská Belá

•  MsZ určilo komisiu na pri-
delenie nebytového priestoru 
Hviezdoslavova 1 v Spišskej Be-

lej v zložení všetkých poslancov 
MsZ Spišská Belá.

Vymenovanie riaditeľa/kona-

teľa Mestského podniku Spiš-

ská Belá, s. r. o.

•  MsZ určilo komisiu na vyme-

novanie riaditeľa/konateľa Mest-
ského podniku Spišská Belá, s. r. 
o., v zložení všetkých poslancov 
MsZ Spišská Belá.

Dotácia pre občianske zdru-

ženie Belianky, o. z.

•   MsZ prerokovalo a odročilo 

žiadosť o poskytnutie mimoriad-

nej dotácie občianskemu zdru-

ženiu Belianky, o. z., na vydanie 
odbornej publikácie Mesto Spiš-
ská Belá do roku 1892.

ská Belá, na dobu 5 rokov za 
nájomné vo výške 83,25 €/ha 
ročne podľa výšky ročného ná-

jomného ponúknutého vo verej-
nej súťaži.
•  MsZ schválilo prenájom po-

zemkov na dobu 5 rokov dote-

rajšiemu nájomcovi Ing. Pavlovi 
Bekešovi, bytom Ždiar 103 na 
účely poľnohospodárskej výro-

by v k. ú. Tatranská Lomnica na 
dobu 5 rokov za ročné nájomné 
vo výške 50 €/ha podľa platného 
VZN Mesta Spišská Belá.
•  MsZ schválilo prenájom po-

zemkov na dobu 5 rokov dote-

rajšiemu nájomcovi spoločnosti 
Sladký sen, s. r. o., so sídlom 
v Kežmarku, Hlavné námestie 
39/90 v k. ú. Tatranská Lomnica 
v Tatranskej Kotline na dobu 5 
rokov za ročné nájomné vo výš-

ke 45 €/m².
•  MsZ schválilo prenájom po-

zemku na účely umiestnenia 
bankomatu nájomcovi spoloč-

nosti Euronet Services Slovakia, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave v 
Tatranskej Kotline na dobu 5 ro-

kov za ročné nájomné vo výške 
200 €/m².
•   MsZ schválilo zámer na pre-

nájom pozemku na účely zria-

denia rozoberateľnej prírodnej 
sánkarskej dráhy  (cca 2000 m²) 
v lokalite k. ú. Lendak „Pod Ki-
corou“ na dobu 10 rokov  žiada-

teľovi  Slovenský zväz  sánkarov 
so sídlom v Starom Smokovci
za ročné nájomné vo výške
200 €/m².
•   MsZ schválilo zámer na pre-
nájom pozemku na účely umiest-
nenia sviečkomatu pri dome 
smútku v Spišskej Belej v pros-
pech Ing. Jozefa Mikluša, bytom 
Malý Lipník 96, na dobu 5 rokov 
za ročné nájomné vo výške 20 €.
•  MsZ schválilo zámenu po-

zemkov vo vlastníctve Mesta 
Spišská Belá v k. ú. Tatranská 
Lomnica, osada Tatranská Kot-
lina a Petra Krišandu, Tatranská 
Kotlina č. 24, v k. ú. Spišská Be-
lá, bez finančného vyrovnania.
•  MsZ schválilo predaj  časti 
pozemkov v k. ú. Spišská Belá 
na výstavbu rodinného domu 
v lokalite IBV Samuela Webe-

ra žiadateľovi Mgr. Vladimírovi 
Šelepovi a manželke Lenke Še-

lepovej, rod. Vadovskej, bytom  
Spišská Belá.
• MsZ schválilo bezodplatný 
zámer na zámenu pozemkov v 
k. ú. Spišská Belá v prospech 
žiadateľa PVE, s. r .o., Moskov-

ská 8, Spišská Belá. Mesto má 
zámer zameniť tieto predmetné  
pozemky s vlastníkom PVE, s. r. 
o., Moskovská 8, Spišská Belá, 
ktoré sa nachádzajú  v trase  pri-
pravovaného chodníka pre pe-

ších. Presná výmera pozemkov 
bude určená podľa GP,  ktorý dá 
vyhotoviť žiadateľ PVE, s. r. o., 
Moskovská 8, Spišská Belá.
•   MsZ schválilo budúci odpre-

daj pozemkov v k. ú. Strážky na 
účely umiestnenia stavby prístu-

povej (cestnej) komunikácie a 
okružnej križovatky na ceste 
č. 1/66 pre účely priemyselné-

ho areálu MUBEA Automotive 
Slovakia, s. r. o., Kežmarok a 
schválilo zriadenie bezodplat-
ného vecného bremena na dobu 
neurčitú na účely umiestnenia 
stavby prístupovej (cestnej) ko-

munikácie a okružnej križovatky 
na ceste č. 1/66 na účely priemy-

selného areálu MUBEA Automo-

tive Slovakia, s. r. o., Kežmarok 
(v Pradiarni) a zabezpečenia 
následnej údržby za nižšie uve-

dených podmienok:
a/ uvedená prístupová komu-

nikácia na týchto pozemkoch 
bude verejne prístupná bez 
dopravného a iného obmedze-

nia, ak sa mesto Spišská Belá 
a mesto Kežmarok nedohodnú 
inak;
b/  po tejto prístupovej komuni-
kácii bude zabezpečený prístup 
aj pre plánovaný rekreačný (od-

dychový) areál v zmysle plat-
ného územného plánu mesta a 
jeho napojenie na cestu č. 1/66;
c/ navrhovanú okružnú križo-

vatku na ceste č. 1/66 je nutné 
vybudovať ako 4-ramennú s 
možnosť prístupu do budúcej 
plánovanej zástavby rodinných 
domov podľa platného územné-

ho plánu mesta Spišská Belá;
d/ zabezpečiť dopravné napoje-

nie (prístup) pre rodinný dom na-

chádzajúci sa na pozemku KN-C 
parc. č. 1015/4 k. ú. Strážky na 
cestu č. 1/66, nakoľko z dôvo-

du výstavby okružnej križovatky 
bude jeho súčasné napojenie na 
cestu č. 1/66 zrušené;
e/ rešpektovať ďalšie podmien-

ky vznesené v doterajších, ako 
aj budúcich stanoviskách mesta 
Spišská Belá k tejto stavbe. 
•     MsZ schválilo zmenu nájom-
cu poľnohospodárskych pozem-

kov v k. ú. Lendak o celkovej 
výmere 21,12 ha, v k. ú. Len-

dak z Michala Jašňáka, bytom 
Lendak (nájomca zomrel) IČO:  
43964788 na manželku Lenku 
Jašňákovú, Hlavná 621/4, 059 
07 Lendak, IČO: 51528631.
• MsZ schválilo predaj časti 
pozemku k. ú. Spišská Belá na-

chádzajúcej sa v bezprostred-

nom okolí rodinného domu súp. 
č. 328 pre kupujúcich Ing. Pavla 
Ganzarčíka a manželku Mgr. 
Zlaticu Ganzarčíkovú, rod. Sol-
čanyová, bytom Spišská Belá, 
Petzvalova 62 za kúpnu cenu 7
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Informácia zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK
     Poslanci vzali na vedomie aj 
Informatívnu správu o realizácii 
Akčného plánu pre rast a za-

mestnanosť PSK v rámci I. etapy 
iniciatívy Catching-up Regions v 
Prešovskom kraji.
  Predseda PSK informoval
poslancov o pripravovaných in-

vestičných zámeroch:
– Rekonštrukcia a modernizácia 
Hornozemplínskeho osvetového 
strediska vo Vranove nad To-

pľou.
– Rekonštrukcia a modernizá-

cia Múzea moderného umenia 
Andyho Warhola v Medzilabor-
ciach.
– Optimalizácia umiestnenia 
stredných škôl v meste Kež-

marok.

        Poslanci na základe výsled-

kov výberového konania vyme-

novali novú riaditeľky sociálneho 
zariadenia – Centra sociálnych 
služieb Domov pod Tatrami v 
Batizovciach, ktorou sa od 1. 
septembra stala PhDr. Katarína 
Bolisegová.

Spracoval: JUDr. Štefan Bie-
ľak, poslanec PSK

    Dňa 26. augusta 2019 zasa-

dalo zastupiteľstvo Prešovské-

ho samosprávneho kraja (PSK). 
Predmetom rokovania bol prog-
ram so 40 bodmi. Poslanci sa ve-

novali najmä týmto témam:
     Úprava rozpočtu PSK pre rok 
2019 bola jednou z hlavných 
tém, v rámci ktorej sa schválili 
financie na opravu ďalších úse-

kov ciest v majetku PSK; schvá-

lili sa aj financie na rekonštruk-

ciu mosta na ceste 2. triedy 
pri CIME v smere na Sloven-

skú Ves (na Továrenskej ulici) 
v hodnote 320 tis. EUR.

     Poslanci po takmer 7 rokoch 
prípravy schválili nový Územný 
plán Prešovského kraja, ktorý 
určuje základné pravidlá pre 
rozvoj územia kraja a je záväzný 
pre všetky obce a mestá na úze-

mí kraja.
      Poslanci schválili VZN, ktorým 
potvrdili svoje skoršie rozhod-

nutie o zrušení nasledovných 
stredných škôl: SPŠ drevárska, 
Bardejovská 24, Prešov; SOŠ 
technická, Pionierska 361/4, 
Svidník a Elokované pracovisko 
v Hranovnici, ako súčasť SOŠ

agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 2, Kežmarok.
    Poslanci schválili vstup PSK 
do záujmového združenia práv-

nických osôb Košice IT Valley a 
ukončili členstvo PSK v občian-

skom združení Východosloven-

ská investičná agentúra (VIA) 
so sídlom v Košiciach; schválili 
založenie a vstup do obchodnej 
spoločnosti IDS Východ, s. r. o., 
nezávislého organizátora integ-
rovaného dopravného systému 
Košického a Prešovského kraja.
     Zastupiteľstvo schválilo po-

danie projektu financovaného z 
EÚ s názvom Smart Prešovský 
samosprávny kraj na základe 
výzvy Inteligentný a lepší samo-

správny kraj vyhlásenej v rámci 
Operačného programu Efektív-

na verejná správa; projektu Výs-
tavba zariadenia na využitie
aerotermálnej energie s použi-
tím tepelného čerpadla v inštitú-
cii DSS Dotyk Medzilaborce a 

projektu Obnova hradobných 
miest v rámci výzvy programu 
Interreg Europe (EÚ).
    V rámci Programu cezhra-

ničnej spolupráce Interreg V-A

Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
poslanci schválili podanie 3 pro-

jektov na modernizáciu ciest 2. a 
3. triedy, medzi ktorými je aj Mo-

dernizácia cestného spojenia 
Pieninských národných par-
kov – 3. etapa v predpoklada-

nej hodnote 1 900 000 eur.

              V rámci Integrovaného regio-
nálneho operačného programu 
(IROP) 2014 – 2020 zastupi-
teľstvo schválilo podanie projek-

tu Modernizácia cesty č. II/536 
Spišský Štvrtok – Kežmarok 
s predpokladanými nákladmi 
max. 2 400 000 €, s cieľom 
opraviť cestu aj v úseku Ľubi-
ca – Jánovce, ktorá je privádza-

čom na diaľnicu pri Spišskom 
Štvrtku.
       Okrem väčšieho počtu majet-
kových prevodov nehnuteľného 
majetku PSK poslanci pomerne 
dlho diskutovali o dofinancovaní 
nadlimitných výdavkov v rámci 
realizovaných projektov s pod-

porou EÚ: Obchodná akadémia 
Poprad, SOŠ Svit, Stredná zdra-

votnícka škola Humenné, SPŠ 
strojnícka Prešov, SOŠ lesnícka 
Prešov.

Zmena členstva v komisiách 
a v radách škôl

•   MsZ odvolalo Bc. Petra No-

vajovského z členstva v komi-
siách mesta a v radách škôl a 

menovalo Jaroslava Bachledu 
do komisií mesta: Komisie by-

tovej, sociálnych vecí a verej-
ného poriadku; Komisie financií 
a správy majetku; Komisie na 
posudzovanie žiadostí o poskyt-
nutie dotácií z rozpočtu mesta 
a delegovalo do Rady školy pri 
Základnej škole, M. R. Štefáni-
ka, Štefánikova č. 19 a do Rady 
školy pri Centre voľného času, 
Zimná č. 47, Spišská Belá.

Z činnosti hlavnej kontrolórky

•  MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu hlavnej kontrolórky mesta 
o vykonanej kontrole za posled-

né obdobie.

Stavebná úprava Ulice Ladis-
lava Novomeského

•    MsZ schválilo návrh riešenia 
stavebnej úpravy Ulice L. Novo-

meského v Spišskej Belej.

IBV Strážky – Nad kaštieľom

•  MsZ odročilo riešenie navr-
hovanej výstavby rodinných do-

mov v lokalite IBV Strážky. 

Oslavy 75. výročia SNP
zapísané v dejinách slovenské-

ho národa.
        Teší nás, že mnohí pamätníci, 
ako priami účastníci revolučných 
dní, sú dôkazom, že v tomto boji 
sa prejavila hrdosť národa a jeho 
rozhodné odhodlanie ubrániť si 
slobodu a právo na život. Slo-

venské národné povstanie bolo 
najvýznamnejším revolučným 
vystúpením Slovákov v doteraj-
šej novodobej histórii. Hodnotu 
tejto udalosti si uvedomuje Slo-

venský zväz protifašistických 
bojovníkov, ktorý stále výraznej-
šie apeluje na postoje, najmä 
mladých ľudí, k úcte k histórii 
vlastnej krajiny, v ktorej sa SNP 
postavilo proti bezpráviu, násiliu, 
za sociálnu spravodlivosť, brat-
stvo, rovnosť a rovnoprávnosť 
všetkých ľudí a národov.
     „Vďaka všetkým, ktorí prežili, 
česť a spomienka tým, ktorí sa 
už domov nevrátili.“
     Česť ich pamiatke!

   Členovia Slovenského zvä-

zu protifašistických bojovníkov 
(SZPB) Spišská Belá sa 29. 
augusta 2019 zúčastnili na ce-

loštátnych oslavách 75. výročia 
SNP v Banskej Bystrici. Výročie 
Slovenského národného povsta-

nia bolo príležitosťou pre nás 
všetkých vrátiť sa v mysli do his-

toricky nedávnych čias a pokloniť 
sa pamiatke všetkých, ktorí v boji 
za oslobodenie našej vlasti za-

platili najvyššiu cenu. Spomien-
ka na historicky správne rozhod-

nutie našich predkov je však aj 
príležitosťou, aby sme opäť a 
nahlas odmietli akékoľvek ná-

vraty k ideológii, ktorá zažala 
iskru celého vojnového požiaru 
2. svetovej vojny a nekonečného 
ľudského utrpenia. Fašizmus, 
nacizmus a extrémizmus nemô-

žu mať  miesto v našom verej-
nom priestore.
     Na pôde Spišskej Belej si v 
utorok 3.9.2019 o 13.00 hod. 
predstavitelia mesta, členovia

SZPB Spišská Belá a pedagó-

govia so žiakmi základných škôl  
na slávnostnom akte pripome-

nuli položením kytíc vďaky toto 
významné výročie Slovenského 
národného povstania, ktoré je



SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                    September 2019

5

Začalo sa s prístavbou a prestavbou materskej školy
     Hlavným cieľom projektu je 
rozšírenie a skvalitnenie služieb 
v oblasti predprimárneho vzde-

lávania na území mesta Spišská 
Belá s vytváraním podmienok na 
zavádzanie prvkov inkluzívneho 
vzdelávania. Samospráva sa 
tak pripraví aj na povinné pred-

primárne vzdelávanie 5-ročných 
detí, ktoré sa na Slovensku za-

vedie od 1. januára 2021. Re-

alizáciou zámeru sa zlepšia 
aj podmienky na zosúladenie 
súkromného a pracovného živo-

ta rodičov. V neposlednom rade 
sa zníži predimenzovanosť detí 
v triedach, čo zabezpečí lepšiu 
interakciu medzi deťmi a peda-

gógmi materskej školy.

   Mestu Spišská Belá bola v 
rámci Integrovaného regionál-
neho operačného programu 
schválená žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok na realizáciu 
projektu Prístavba a prestavba 
materskej školy v Spišskej Belej.  
Po ukončení kontroly verejné-

ho obstarávania na zhotoviteľa 
stavebných prác sa stala účinná 
zmluva o dielo pre dodávateľov 
a mesto mohlo pristúpiť k odo-

vzdaniu staveniska zhotoviteľo-

vi. Dňa 20. septembra 2019 sa 
začalo s výkopovými prácami a 
následnou realizáciou uvedené-

ho projektu na Mierovej ulici č. 1.
     Vďaka dotácii vo výške tak-
mer 783 tis. eur sa v novej prí-

stavbe vytvoria 4 nové oddelenia
pre 84 detí. Zriadi sa tu aj nová 
kuchyňa s jedálňou a veľká spo-

ločenská miestnosť. Prístavbou k 
existujúcej časti a jej prepojením

sa vytvorí funkčný celok materskej 
školy s kapacitou približne 260 detí. 
Dispozične sa dvojpodlažný ob-

jekt prístavby bude nachádzať vo 
východnej časti súčasného areálu.

Obnoveju sa fasáda Face clubu
      10. septembra 2019 sa zača-

li práce na obnove fasády Face 
clubu. Vedeniu nášho mesta sa 
na projekt s názvom: ,,Obnova 
fasády meštianskeho domu 
na Petzvalovej ul. č. 16 v Spiš-

skej Belej” v rámci výzvy Mini-
sterstva kultúry SR podarilo zís-

kať dotáciu vo výške 30 000 eur. 
Predmetná budova je národnou 
kultúrnou pamiatkou zapísanou 
v Ústrednom zozname pamiat-
kového fondu. Podmienky na 
realizáciu obnovy zamerané na

zachovanie architektonických 
prvkov fasády, nároky na jej 
povrchovú úpravu, farebnosť 
či ošetrenie ozdobných kovo-

vých častí preto rozhodnutím 
určil Krajský pamiatkový úrad
Prešov.
     Z dôvodu bezpečnosti chod-

cov mesto Spišská Belá uzavrie 
zúžený priestor medzi budovou 
Face-clubu a cestou I/77. Týmto 
žiadame obyvateľov o pochope-

nie a trpezlivosť.

4. zmena územného plánu
    Mesto Spišská Belá v naj-
bližšej dobe plánuje prípravu 4. 
zmien a doplnkov územného plánu.
   Vaše žiadosti o zmenu v
územnom pláne môžete podá-

vať na Mestskom úrade v Spiš-
skej Belej v pracovných dňoch 
od 7.30 do 14:30 u pani Ing.
Kleinovej (tel. č. 052/4680 512, 
mail: kleinova@spisskabela.sk), 
oddelenie pozemkov, kancelária 
na prízemí dvere č. 4, prípadne 
na podateľni mestského úradu.
      Aktuálny územný plán mesta

Spišská Belá nájdete na web-

stránke mesta na internetových 
odkazoch: Zmeny a doplnky č. 1 

na linke: https://spisskabela.sk/
samosprava/dolezite-dokumen-
ty/uzemny-plan/zmeny-a-dopln-
ky-c-1/, Zmeny a doplnky č. 2 na
linke: https://spisskabela.sk/sa-
mosprava/dolezite-dokumenty/
uzemny-plan/zmeny-a-doplnky-
-c-2/ a Zmeny a doplnky č. 3 na 
linke: https://spisskabela.sk/samo-
sprava/dolezite-dokumenty/uzem-
ny-plan/zmeny-a-doplnky-c-3/.

Jubilejná 10. Svätohubertská slávnosť
v krátkosti objasnil jeho pôvod a 
poľovnícke zvyky. Potom úspeš-

nému lovcovi odovzdal zálomok 
a uskutočnil samotný akt paso-

vania za lovca jeleňov. V prího-

vore pasovanému, okrem iného, 
pripomenul, že zver treba naj-
prv chovať a chrániť, a až tak ju 
poľovníckym spôsobom uloviť.
   Po tomto akte sa účastníci
svätej omše presunuli po
náučnom lesnícko-poľovníckom 
chodníku na poľovnícku chatu 
POĽANA, kde im bolo zadar-
mo poskytnuté občerstvenie vo 
forme poľovníckeho jelenieho a 
diviačieho guľáša, piva a kofoly 
„ad libidum“. K dobrej nálade 
prispela aj neúnavná kapela 
Janka Olekšáka.
     Nad podujatím držalo ochran-

nú ruku aj naše tatranské poča-

sie, keď krásny a horúci neskoro 
letný deň zmáčali prvé kvapky 
dažďa až po 17. hodine.

Ing.  Vladimír  II.  Klein  –
poľovnícky hospodár MPS

   V sobotu 31. augusta 2019
sa od 10. hodiny konala tradič-

ná Svätohubertská slávnosť, 
organizovaná poľovníkmi Mest-
ského poľovníckeho spolku 
(MPS) POĽANA zo sídlom v 
Spišskej Belej. Záujemcovia sa 
preto stretli pri Kaplnke svätého 
Huberta (patróna slovenských 
poľovníkov) v Tatranskej Kotline, 
kde sa už tradične pri tejto príle-

žitosti konala svätá omša. Bez 
veľkej propagácie pritiahla okolo 
tristo záujemcov z mesta, jeho 
okolia, ako i návštevníkov nášho 
regiónu a pacientov z neďale-

kej liečebne. Účastníkov poctil 
svojou prítomnosťou aj primátor 
mesta Jozef Kuna.
    Slávnosť sa začala tradič-

ným sprievodom s uloveným 
jeleňom, symbolom svätého 
Huberta a patróna slovenských 
poľovníkov, od parkoviska až 
ku kaplnke. Omšu celebroval 
správca farnosti pán dekan Ja-

kub Grich spolu s pánom kaplá-

nom Martinom Schreinerom. Na

záver svätej omše pán dekan 
pripomenul prítomným ťažký ži-
vot našich predkov, ich spätosť s 
rodnou hrudou a vyzval k rozum-

nej ochrane prírody a k zmier-
neniu uponáhľanosti každoden-

ného života. Požehnal, prevzal 

a poďakoval za poľovníkmi pri-
nesené dary. Chlieb a soľ, les-

né plody, ryby a divé kačice za 
čítania zaujímavého komentára 
Ing. Jaroslava Mačáka. Ďalej po-

ďakoval poľovníkom za ich, nie 
vždy vo verejnosti pochopenú,

obetavú prácu na poli chovu, 
ochrany, ale i lovu zveri. 
      Po svätej omši sa pred kapln-

kou konal poľovnícky obrad odo-

vzdania zálomku a pasovania 
úspešného lovca Milana Kon-

koľa za lovca tatranských jele-

ňov. Pri tomto obrade, ako aj pri 
svätej omši, asistovali domáci 
poľovnícki trubači pod vedením 
Ing. Júliusa Zentka. Tento akt 
bol už tradične v réžii poľovníc-

keho hospodára Ing. Vladimíra 
Kleina. Ten účastníkom obradu

Viac aktuálnych informácií a článkov nájdete na webe  www.spisskabela.sk
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Vzácne dokumenty sa vrátili späť do nášho mesta! 

úvode článku, ktoré prezradila 
pani v rokoch, ktorá si pamätala, 
že do miestnej krčmy deťom no-

sila chlieb namastený s marme-

ládou, sa nateraz nevie nič viac. 
Veríme, že historický výskum ob-

javených dokumentov vyplní bie-

le miesta v dejinách nášho mesta.
      Počas tohto spoločného stret-
nutia delegácia Spišskej Belej 
predstavila rakúskym kolegom 
prostredníctvom kníh naše mes-

tečko a veľa sa diskutovalo o 
práci v samospráve aj pri pre-
hliadke dolnorakúskej obce.
       Primátor Jozef Kuna  na záver 
stretnutia poďakoval predsta-

viteľom obce Biberbach za to, 
že nás kontaktovali a odovzdali 
nám vzácne dokumenty z našej 
histórie a pozval zástupcov ra-
kúskej samosprávy na návštevu 
mesta Spišská Belá.

      Delegácia mesta Spišská Belá,
vedená primátorom Jozefom Ku-
nom, navštívila 11. septembra 
2019 obec Biberbach, nachádza-
júcu sa v západnej časti Dolného
Rakúska v okrese Amstetten.
        Dôvodom tejto návštevy bolo 
prevzatie archívnych dokumentov
- školských výkazov dochádzky
a prospechu žiakov nášho mes-

ta v nemeckých triedach vo 
vtedajšej Štátnej ľudovej škole 
(Staatliche Volksschule ) z rokov 
1929 – 1945. Predstavitelia Biber-
bachu naše mesto na jar tohto 
roka kontaktovali s informáciou, 
že v ich archíve sa našli školské 
dokumenty viažuce sa k pohnu-

tým dejinám 40-tych rokov 20. 
storočia v meste Spišská Belá. 
Po vzájomnej korešpondencii, v 
ktorej sme sa pokúšali rakúskej 
strane ozrejmiť, ako sa doku-

mentácia mohla dostať do Ra-
kúska, prišli ďalšie podrobnosti 
z Biberbachu.

    Podarilo sa im skontaktovať 
sa s ich obyvateľkou v pokro-

čilom veku, ktorá si pamätá na 
pobyt detí vysídľovaných ob-

čanov nemeckej národnosti z 
vtedajšieho Československa v 
detskom zbernom tábore. Ten 
sa nachádzal vo vtedajšej krčme 
tohto mesta a pravdepodobne v
januári 1945 tam obsluhovala aj 
deti zo Spišskej Belej.
       Z nájdených dokumentov vy-

plýva, že s deťmi bol aj učiteľ Jú-

lius Roth, ktorý pred vysídlením 
pôsobil v Spišskej Belej. Žiaľ, 
nateraz nie je zrejmé, kam sa vy-

sídlenci presunuli ďalej a kde sa 
nakoniec usadili.
   Zástupcovia nášho mesta
boli poctení srdečným privítaním 
Friedrichom Hinterleitnerom, sta- 
rostom Biberbachu, a jeho kole-
gov. V malebnej dedinke s 2205 
obyvateľmi, ktorá bola založená
v roku 1116, si pri vzájomnom

stretnutí obe delegácie vymieňali 
informácie o svojich sídlach.
      O Spišskej Belej sme našim 
rakúskym priateľom prezradili, 
že do jej pôvodného slovan-

ského osídlenia v 13. storočí 
zasiahla nemecká kolonizácia. 
Vtedajší uhorskí králi pozývali v 
niekoľkých vlnách nemeckých 
kolonistov na Spiš – vo vtedaj-
šom severnom Uhorsku. Nemci 
z Porýnia, zo Sliezska, Durínska 
či Bavorska sa tak na Spiši usa-

dili, založili svoje spoločenstvá s 
vlastným systémom samosprá-

vy a svojimi privilégiami, ktoré im 
potvrdili uhorskí králi. Na tomto 
princípe sa formovalo aj mes-

to Spišská Belá. Mesto malo v
tom čase čisto nemecký cha-

rakter, čo trvalo až do polovice
19. storočia, ale v roku 1910 už
bola polovica obyvateľov mesta
Slovákov.
     V meste bola štátna základ-
ná škola, kde sa vyučovalo v 

nemčine až do založenia Česko-
slovenska. Neskôr v tejto ško-

le boli triedy s vyučovacím ja-

zykom slovenským a triedy, v 
ktorých sa vyučovalo v nemčine. 
Medzi nemeckými učiteľmi v 
roku 1934 boli: Samuel Gömö-

ry, Vidor Juran, Angela Mačok, 
Martha Bartok, Irlaube Becko a 
Ladislav Buchalla. Hlavným bol 
Rudolf Knoll. V roku 1940 bola 
založená samostatná Štátna 
okresná občianska škola s vy-

učovacím jazykom nemeckým. 
V januári 1945, pred príchodom 
sovietskej armády, nemecká ar-
máda evakuovala obyvateľstvo
nemeckej národnosti. V rokoch 
1945-1946 boli na základe Be-
nešových dekrétov aj zo Spiš-
skej Belej vysídlené  zvyšky tých 
obyvateľov nemeckého pôvo-

du, ktorí neodišli ešte pred prí-
chodom frontu. Celkovo muselo 
opustiť naše mesto okolo 850

ľudí s nemeckým občianstvom. 
Napriek týmto pohnutým dejin-

ným súvislostiam je faktom, že 
takmer 700 rokov nemecké oby-

vateľstvo významne prispievalo 
k hospodárskemu a kultúrnemu 
rozvoju Spišskej Belej. Svedčí o
tom napokon aj nález školských 
dokumentov v Biberbachu. Je 
vysoko pravdepodobné, že ich 
zo Spišskej Belej zobrali evaku-

ovaní nemeckí učitelia.
    Po týchto informáciách sa 
mnohé nejasnosti našich rakús-
kych priateľov stali jasnejšími. 
Starosta Hinterleitner sa pokúšal 
zisťovať u pamätníkov v Biber-
bachu i okolí, či sa nenájdu takí, 
čo by si ešte pamätali na dobu
krátko po 2. svetovej vojne, keď
sa vysídľovali obyvatelia nemec-

kého pôvodu zo Spišskej Belej.
Okrem faktov spomenutých vJozef Kuna-primátor Spišskej Belej, archivárka z Biberbachu

H. Ramskoglerová (objaviteľka dokumentácie), primátor Birbachu 
Friedrich Hinterleitner a viceprimátor Maximilian Soxberger

Vrátená školská dokumentácia z Biberbachu

 Terénne úpravy na Mierovej ulici
      V máji 2017 začali medzi ob-

chodným domom a sídliskom na 
Mierovej ulici stavebné práce 
súkromných investorov v súvis-
losti s výstavbou polyfunkčných
dvojpodlažných objektov. Hrubé 
stavby šiestich polyfunkčných 
prevádzok už boli dokončené, 
a preto mesto Spišská Belá v 
septembri 2019 pristúpilo k reali-
zácii terénnych úprav v ich okolí. 
V súčasnosti prostredníctvom
spoločnosti Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o., prebieha 
výstavba spevnených plôch – 
miestnej komunikácie s parko-

vacími miestami a chodníkmi, 
ako aj oprava cesty (1. etapa) od 
VÚB, a. s., po bývalé trhovisko, 
v zmysle schválenej projektovej 
dokumentácie.
  Polyfunkčné objekty budú
dopravne napojené z cesty I/66

príjazdom po Mierovej ulici (na
severnej strane objektu), kde dôj-
de k rozšíreniu cesty a jej spev-

neniu asfaltom. Vytvorí sa tu 14 
parkovacích miest s pozdĺžnym 
státím a zmení sa tu aj trvalé 
dopravné značenie. K terénnym 
úpravám dôjde aj na východnej 
strane objektu. Okrem rekon-

štrukcie existujúceho chodníka 
sa tu vybuduje prístupová miest-
na komunikácia z asfaltu, cez 
ktorú bude viesť jednosmerné
dopravné zokruhovanie (vjazd 
pri VÚB, a. s., a výjazd k par-
kovisku pri obchodnom dome). 
Vznikne tu tiež pruh pre ďalších 
9 parkovacích miest s pozdĺž-

nym státím.
   Nové spevnené plochy sa
plynule napoja na hranu existu-
júcich spevnených plôch.
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Školy rozbiehajú nový školský rok 2019/2020
balíčky pre všetkých záujemcov 
zo ZŠ J. M. Petzvala. Detailné 
informácie o začiatku školské-

ho roka, vrátane nastaveného 
systému školského stravovania 
v školskom roku 2019/2020, 
nájdete na internetových strán-

kach všetkých škôl a školských 
jedální, ktoré sú v meste Spišská 
Belá.

   Za prázdninami sme defini-
tívne zatvorili bránu, aby sa pre 
školopovinných žiakov v našom 
meste mohla otvoriť iná brána, 
tá školská. Pre niektorých sa 
tak 2. septembra 2019 stalo po 
prvýkrát, pre niektorých posled-

nýkrát a pre iných ako každý rok.
     V meste sa začiatok školské-

ho roka 2019/2020 týka dvoch 
základných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Spišská 
Belá – ZŠ J. M. Petzvala na 
Moskovskej ulici č. 20. ZŠ M. 
R. Štefánika na Štefánikovej uli-
ci č. 19, vrátane elokovaného 
pracoviska na Štefánikovej uli-
ci č. 39; jednej materskej školy 
– s pracoviskom v sídle tejto 
MŠ na Mierovej ulici č. 1 aj vo 
dvoch elokovaných pracovis-
kách – na Letnej ulici č. 5 a na 
Zimnej ulici č. 47. Základné ume-

lecké školstvo v našom meste 
zastrešuje Základná umelecká 
škola Ladislava Mednyánszkeho
na Zimnej ulici č. 12 a elokované 
pracoviská –  na Petzvalovej ulici 
č. 37 a v Slovenskej Vsi č. 313.
     Obe základné školy v tomto 
školskom roku naplnili po dve 
triedy v prvom ročníku.  V ZŠ 

J. M. Petzvala sa do školských 
lavíc 2. septembra 2019 po prvý-

krát usadilo 36 prvákov, ostat-
ných 385 žiakov už má prvý 
ročník skôr či neskôr za sebou. 
V ZŠ M. R. Štefánika  privíta-

li 39 prvákov, zvyšných 323 
žiakov tam bude získavať nové 
vedomosti v 2. až 9. ročníku.
     V materskej škole si z cel-

kového počtu 257 detí na nový 
krok v živote, spojený s nástu-

pom do škôlky, zvyká  78 detí.
    Základná umelecká škola 

v týchto dňoch rovnako rozbieha 
školský rok a vylaďuje rozvrhy 
hodín vo výtvarnom, tanečnom 
a hudobnom odbore. V týchto 
umeleckých oblastiach v spiš-

skobelianskej ZUŠ v tomto škol-
skom roku bude rozvíjať svoje 
talenty 406 žiakov. 167 z nich v 
individuálnej forme vyučovania 
(hudobný odbor) a 239 žiakov 
v skupinovej forme vyučovania 
(výtvarný a tanečný odbor).
       Na pôde mesta Spišská Belá 
pôsobí aj Špeciálna základná 
škola (ŠZŠ), ktorej zriaďova-

teľom nie je naše mesto, ale 
Okresný úrad Prešov. V ŠZŠ v 
Spišskej Belej sa momentálne 
vzdeláva 79 žiakov.

     Novinkou v tomto školskom 
roku je od 1. septembra 2019  

poskytovanie dotácie na stra-

vovanie pre žiakov základných 
škôl vo výške 1, 20 € na žiaka a 
deň, v ktorom bol na vyučova-

ní a odobral obed. Podrobnosti 
nájdete v článku v Spišskobe-
lianskom spravodaji č. 7/2019 na 
strane 12.
     Obedy pre žiakov oboch na-

šich základných škôl, ako aj pre 
žiakov ŠZŠ v Spišskej Belej, po-
skytujú dve školské jedálne (ŠJ) 
– ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika na 
Štefánikovej ulici č. 39  a ŠJ pri 
Materskej škole na Mierovej uli-
ci č. 1. ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika 
pripravuje a vydáva obedy pre

žiakov svojej školy (vrátane su-

chých balíčkov pre záujemcov), 
ale aj pre žiakov ŠZŠ a žiakov 3.-
9. ročníka ZŠ J. M. Petzvala. ŠJ 
pri MŠ na Mierovej ulici č. 1 po-

skytuje celodenné stravovanie 
deťom materskej školy (vrátane 
všetkých jej elokovaných pra-

covísk), ako aj obedy pre 1. a 2. 
ročník ZŠ J. M. Petzvala  a suché

V areáli lomu v Tatranskej Kotline sme odstránili ohniská
v národnej prírodnej rezervácii 
Belianske Tatry, t. j. v území s 
5. (najvyšším) stupňom územ-

nej ochrany. V kameňolome je 
zaznamenaný výskyt viacerých 
významných druhov flóry a fau-

ny, a preto sú tu zakázané mno-

   Mesto Spišská Belá ako
vlastník pozemku kameňolomu 
v Tatranskej Kotline zabezpeči-
lo prostredníctvom pracovníkov 
Verejno-prospešných služieb 
mesta v závere leta čistenie 
tohto prírodného prostredia. Lo-

kalita starého kameňolomu sa 
nachádza na severnom okraji 
tatranskej liečebnej osady. Po-

pri ňom vedie novovybudovaná 
časť cyklochodníka z Tatranskej 
Kotliny po Kardolínu (v smere na 
Ždiar), realizovaná v rámci projek-

tu Historicko – kultúrno – prírodná

cesta okolo Tatier – 2. etapa – 
mesto Spišská Belá.

     V minulosti sa tu ťažil vápe-
nec a dolomit používaný pri 
stavbe ciest a tiež ako staveb-

ný kameň. Z vápenca sa istý 
čas pálilo aj vápno. V priestore 

samotného lomu rastú náleto-

vé dreviny, ktoré tu vyrástli po 
ukončení ťažby. Lokalita starého 
vápencového lomu je v súčas-

nosti využívaná horolezcami ako 
cvičná skala a slúži aj ako výcvi-
kové miesto Horskej záchrannej 
služby – Vysoké Tatry. Všetky

lezecké aktivity vykonávajú náv-
števníci na vlastné nebezpe-

čenstvo. Zaujímavosťou je, že 
v roku 2004 horskí záchranári 
vybudovali v 50 m skalnej stene 
kameňolomu v Tatranskej Kotli-
ne tzv. via ferratu (železnú ces-

tu) – oceľovým lanom odistenú 
lezeckú cestu.
   Priestor kameňolomu v Tat-
ranskej Kotline láka návštevní-
kov svojím atraktívnym prostre-

dím. Lokalita sa však nachádza 
v Tatranskom národnom parku,

hé činnosti, napr. aj zakladanie 
ohňa. Popri zbere nežiaduceho 
odpadu boli v tejto lokalite kon-

com augusta 2019 odstraňova-

né aj ohniská. Pred rokom sme 
odstránili provizórny prístrešok, 
ktorý vznikol na kraji lesa.
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INZERÁT
Predám pozemok na občiansku vybavenosť:  napr. obchody, služby, apartmány, na Okružnej ulici pri TESCO v Spišskej 
Belej.  Info:  Mgr. Pavol Lojek,  0918 606 438.

Protipovodňové opatrenia v mestských lesoch
Lesy mesta Spišská Belá, spol. 
s r. o., Ing. František Pisarčík: ,,V 
roku 2019 plánujeme vynaložiť 
na preventívne opatrenia finanč-
né prostriedky vo výške 15 000 
eur. V prípade, že sa podarí za-
čať s realizáciou opravy mosta 
v Babej doline, ktorý je v hava-
rijnom stave, bude táto suma 
oveľa vyššia.” 
      Okrem lesných ciest sa spo-

ločnosť Lesy mesta Spišská 
Belá, spol. s r. o., na svoje ná-

klady stará aj o časť zeleno-zna-

čeného turistického chodníka, 
ktorý je v správe Štátnych lesov 
TANAP-u, v smere od Tatranskej 
Kotliny – Čarda po majetkovú 
hranicu – vodný tok Hučava v 
dĺžke 1 km. V lokalite vysoko-

horskej chaty Plesnivec sa na 
vlastné náklady o údržbu turis-

tického chodníka stará chatár 
Ján Matava.

      V súvislosti so zmenou klímy 
pozorujeme v našich geogra-

fických podmienkach počas 
letných mesiacov regionálny 
nárast teploty vzduchu so zvý-

šeným obsahom vodnej pary, čo 
sa následne odráža v častejšej 
frekvencii výskytu mimoriadne 
až extrémne vysokých denných 
úhrnov atmosferických zrážok. 
Intenzita zrážok v okolí Belian-

skych Tatier je ešte špecifickej-
šia.
   Naplno sa sila prívalových 
zrážok následkom výnimočne 
prudkej búrky prejavila v Zad-

ných Meďodoloch a v Tatranskej 
Javorine v roku 2018, kde spô-

sobila veľké materiálne škody. 
Za jeden deň tu vtedy napršala 
desatina priemerných ročných 
zrážok. Extrémnym prejavom 
počasia sa zabrániť nedá, avšak 
pravidelne realizovanými pre-

ventívnymi protipovodňovými 
opatreniami je možné rozumne 
predchádzať ich negatívnym ná-

sledkom.
   Majetkový správca našich le-

sov, spoločnosť Lesy mesta 
Spišská Belá, spol. s r. o., za-

bezpečil na ochranu lesov a in-

fraštruktúry v nich v uplynulom 
prázdninovom období preventív-

ne protipovodňové opatrenia. 
Pozostávali z menej náročných 
prác v podobe opráv a čistenia 
záchytných zariadení – odrážok 
na dažďovú prívalovú vodu – na 
lesných cestách a zvážniciach. 
Medzi náročnejšie opatrenia (fi-

nančne, materiálovo alebo tech-

nologicky) možno zaradiť kúpu 
50-tich kusov železných certi-
fikovaných odrážok, ktoré boli 
vymenené za pôvodné drevené. 
Umiestňovali sa na starej Kotlin-

skej ceste, Fľakovskej ceste a

na lesnej ceste Kotka. Výmena 
odrážok sa uskutočnila za úče-

lom trvalejšieho efektu, keďže 
drevené odrážky skôr podlieha-

jú poškodeniu a vyžadujú si tiež 
väčšiu starostlivosť.
      K ďalším prácam, ktoré boli 
v spišskobelianskych lesoch vy-

konané, patrí oprava poškode-

ných mostov v lokalite Tatra a 
pri čistiarni odpadových vôd v 
Ždiari. Lesníci opravili aj zničené 
zábradlie na moste staršej asfal-
tovej zeleno-značenej cyklotrasy 
v smere na Tatranské Matliare a 
zosuv lesnej cesty Vojenská nad 
Lendakom, kde osadili aj želez-

ný priepust. Materiál na opravu 
zosuvu bol zo stromov, ktoré 
vznikli ako prebytočný materiál 
počas minuloročného budova-

nia cyklochodníka z Tatranskej 
Kotliny v smere do Ždiaru. Ako 
uviedol konateľ spoločnosti

Úspešný projekt Čerstvé hlavičky v ZŠ J. M. Petzvala
prvom rade chceme prispieť k 
zvýšeniu konzumácie čerstvé-

ho ovocia a zeleniny deťmi a 
poskytnúť im pravidelnú dennú 
dávku zdravej stravy priamo v 
škole. Ďalším dôvodom je, že v 
čerstvosti a kvalite ovocia a ze-

leniny ponúkaných v našich pre-

dajniach patríme medzi lídrov a 
radi by sme našimi kvalitnými 
výrobkami pomohli dosiahnuť 
pozitívnu zmenu stravovacích 
návykov mladej generácie, ktorá 
je našou budúcnosťou. Ovocie 
a zelenina sú nutné pre zdravý 
vývoj detí a priamo ovplyvňujú 
nielen schopnosť sústrediť sa, 
ale hlavne zdravo žiť.“
     Vyslovujeme presvedčenie, že 
takouto praktickou a konkrétnou 
akciou sa zlepší prístup žiakov k 
väčšej konzumácii zdravých po-

travín a zdravšiemu životnému 
štýlu.

Mgr. A. Rothová, riaditeľka 
školy

    Spoločnosť Kaufland vyhlá-
sila v termíne od 25. apríla 2019 
do 5. júna 2019 súťaž vo svojich 
obchodných reťazcoch v jednot-
livých okresoch projektom Čer-
stvé hlavičky, ktorý bol zame-

raný na zlepšenie stravovacích 
návykov školákov v základných 
školách. O poradí rozhodli kupu-

júci v predajniach spomínaného 
reťazca registráciou bločku za 
nákup v prospech niektorej zo 
zapojených škôl do súťaže.
     V našej ZŠ J. M. Petzvala v 
Spišskej Belej patrí k dôležitým 
cieľom výchova a vzdelávanie 
žiakov k zdravému a racionálne-

mu stravovaniu. Aby sme prak-

ticky naplnili tento cieľ, prihlásili 
sme sa za okres Kežmarok do 
tohto projektu. Celkom sa za-

pojilo 248 základných škôl na 
Slovensku. Naša ZŠ sa stala 
vďaka prihláseniu  a aktívnemu 
prístupu pedagogických pracov-

níkov, rodičov, priateľov školy a 
žiakov jednou zo 67 víťazných

škôl. Stali sme sa víťazmi v okre-

se Kežmarok.
    Výsledkom nášho snaženia 
je, že každý žiak našej školy 
dostane zadarmo počas celého 
školského roku raz do týždňa 

200-gramový balíček ovocia a 
zeleniny. Spoločnosť Kaufland 
tak reálne prispeje k spestreniu 
jedálnička žiakov a k formovaniu 
zdravých stravovacích návykov,

za čo jej patrí náš obdiv a vďaka.
       Prvé slávnostné odovzdanie 
zdravých balíčkov spoločne so 
zábavno- vzdelávacou brožúr-
kou k projektu Čerstvé hlavičky 
bolo 3. septembra 2019 v telo-

cvični ZŠ riaditeľkou predajne 
Kaufland Kežmarok Michae-

lou Baďuríkovou, ktorá uviedla: 
“Tento projekt sme sa rozhodli 
priniesť z viacerých dôvodov. V

Prijatie jubilantov a novonarodených detí
      18. septembra 2019 prijal pri-
mátor mesta Spišská Belá Jozef 
Kuna v dopoludňajších hodinách 
jubilantov, ktorí sa v posledných 
troch mesiacoch dožili krásneho 
životného či vysokého jubilea. V 
obradnej miestnosti mestského 
úradu sa na túto počesť zišlo 
31 oslávencov. Primátor mesta 
každému osobne zablahoželal

a odovzdal kyticu kvetov a finan-
čný dar.
     Rovnako v ten istý deň po-

poludní sa konal slávnostný 
obrad aj pre 28 najmladších 
obyvateľov nášho mesta. Pri-
mátor mesta odovzdal rodičom 
novonarodených detí finančný 
dar a kyticu kvetov a zároveň im 
poprial veľa zdravia a lásky.
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Postreh mesiaca
nici, ktorí zbierali úrodu z polí
jednotných roľníckych družstiev 
či štátnych majetkov. Popritom 
sa zber dotýkal aj aj bežných ro-

dín, ktoré zo svojich polí v tomto 
čase začínali zbierať zemiaky – 
na zimné konzumné predzáso-

benie či na kŕmne účely.
       Čas však mnohé zmenil. Verí-
me, že vidieť rodinu, ako pestuje 
a zbiera vlastnoručne dopesto-

vané zemiaky v Spišskej Belej, 
bude opäť čoraz bežnejšie.

    Pre generácie 40+ je obraz 
na fotografii, zo 7. septembra 
2019 zo Strážok, v kategórii 
,,pamätám“. Mladším ročníkom 
už september a masový zber 
zemiakov nič nehovorí. Zemia-

kové brigády pred viac ako 30-
timi rokmi totiž patrili k tradičným 
aktivitám žiakov a študentov 
od základných škôl po vysoké 
školy. Hlavne do nášho regió-

nu, kde bola hlboká tradícia ze-

miakarstva, prichádzali brigád-

Údržba Belianskeho potoka
tenia pri elokovanom pracovisku 
Základnej školy M. R. Štefánika 
na Štefánikovej ulici č. 39 (bu-

dova jedálne) po premostenie 
na konci Ulice Ladislava Novo-

meského. Práce ešte pokračujú 
vyššie, smerom proti prúdu vod-

ného toku. 
      Správca toku je v zmysle zá-

kona o vodách povinný, okrem 
iného, udržiavať korytá v stave, 
ktorý zabezpečuje ich prirodze-
nú alebo projektovanú prietoč-

nosť a hĺbku vody, odstraňovať 
prekážky z vodného toku, upra-

vené časti vodného toku pre-

vádzkovať a udržiavať v riadnom 
stave. V septembri 2019 preto 
vodohospodári zabezpečovali aj 
kosenie zarasteného dna Belian-
skeho potoka.

   Začiatkom mája 2019 začal 
Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p., Správa povodia 
Dunajca a Popradu, ako správca 
vodného toku, prostredníctvom 
zhotoviteľa s prácami na úprave 
a oprave opevnenia svahov ko-

ryta Belianskeho potoka. Belian-

sky potok je historický, technický 
krajinný prvok, ktorý vznikol ako 
umelý kanál. Nemeckí kolonisti 
ním priviedli do mesta vodu. V 
centrálnej časti mesta má vybu-

dovanú úpravu vodného koryta 
kameňmi a betónom. Z dôvo-

du ochrany koryta a územia v 
súbehu s Belianskym potokom 
pred prípadnými povodňovými 
prietokmi je potrebné realizovať 
pravidelnú úpravu a opravu toh-

to opevnenia. V súčasnosti je 
dokončená oprava od premos-

Nový kontajner na autobatérie
   V roku 2015 bol Európskou 
asociáciou kolektívnych organi-
zácií pre batérie a akumulátory 
Eucobat vyhlásený Európsky 
deň recyklácie batérií a aku-

mulátorov, ktorý pripadá na 
9. september. V tento deň sa 
totiž narodil slávny taliansky le-

kár a fyzik Luigi Galvani (1737), 
ktorý sa preslávil pokusmi s tzv. 
živočíšnou elektrinou. Jeho bá-

dateľská činnosť priviedla jeho 
oponenta Allesandra Voltu k 
zostrojeniu prvého galvanické-

ho článku, ktorého princíp sa 
stal základným konštrukčným 
prvkom všetkých elektrických 
batérií a akumulátorov. Cieľom 
Európskeho dňa recyklácie ba-

térií a akumulátorov je upriamiť 
pozornosť verejnosti na potre-

bu triediť a recyklovať použité 
batérie, pretože nesprávnym 
nakladaním dokážu v prírode 
napáchať veľké škody. Za zmien-
ku stojí aj skutočnosť, že re-

cykláciou použitých batérií a 
akumulátorov je možné ušetriť 
významné množstvo prírodných 
zdrojov.

   Použité batérie a akumulá-

tory patria medzi nebezpečný 
odpad, s ktorým treba náležite 
nakladať. Ak vybitá batéria skon-

čí v koši a následne na skládke 
odpadov, môže spôsobiť zne-

čistenie pôdy alebo vody, pre-

to je dôležité, aby sme sa v čo 
najvyššej miere zapájali do trie-

denia odpadu a použitým baté-

riám venovali viac pozornosti. 
Vedenie mesta Spišská Belá 
pristúpilo k uzavretiu zmluvy o 
odbere použitých automobilo-

vých akumulátorov pochádza-
júcich z komunálneho odpadu, v 
zmysle ktorej poskytovateľ služ-

by bezodplatne zapožičal mestu 
powerbox – kontajner na ich 
dočasné uloženie. Nájdete ho 
v areáli Mestského podniku 
Spišská Belá, spol. s r. o., na 
Továrenskej ulici č. 30. Nová 
zmluvná spoločnosť mesta sa 
na vysokej odbornej úrovni za-

oberá komplexnými službami v 
oblasti batérií a akumulátorov 
od predaja, cez údržbu, servis, 
regeneráciu, repasovanie, pora-

denstvo, spätný výkup, až po ich

recykláciu.
    Zároveň pripomíname, že na 
prízemí budovy mestského úra-

du je umiestnený recyklobox na 
zber použitých malých batérií a

akumulátorov. Od začiatku kalen-
dárneho roka do začiatku septem-
bra 2019 doň obyvatelia nášho 
mesta doniesli spolu 36,3 kg ta-

kýchto batérií a akumulátorov.
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Päťdesiatpäť rokov od nálezu troch bronzových mečov v Spišskej Belej
   Tohto roku uplynie 55 rokov 
od nálezu depotu troch bron-

zových mečov, ktoré našli pra-

covníci Rašelinových závodov v 
Spišskej Belej  v druhej polovici 
októbra 1964 na rašelinisku Trs-

tinné lúky v katastrálnom území 
Spišskej Belej. Meče vybagrova-

li z rašeliny z hĺbky 3 m bagristi 
Ján a Jozef Halčin z Lendaku.

Okrem objaviteľov sa o ich zá-

chranu zaslúžili Ján Sviechovič  
zo Spišskej Belej, šofér Rašeli-
nových závodov a Július Dan-

čo, vtedajší riaditeľ Múzea J. M. 
Petzvala v Spišskej Belej.
       Podľa nálezcov jeden meč za-

chytila lyžica bagra, pri násled-

nom sledovaní  ťaženej rašeliny 
sa objavili i ďalšie dva meče. V 
tesnej blízkosti nálezu našli i do 
hrotu otesaný drevený kôl, ktorý 
mal 10 cm od hrotu prevŕtaný ot-
vor. Na miesto nálezu sa ihneď 
dostavil Július Dančo, ktorý na 
tom istom mieste našiel  niekoľko 
zuhoľnatených kusov  dreva a  
úlomky hrubostennej keramiky. 
Vzácny nález bol určitý čas vy-

stavený vo výklade Slovenskej 
sporiteľne, vtedy ešte bola na 
Hviezdoslavovej ulici č. 1 (vedľa 
„Ryby“), neskôr bol umiest-
nený v Múzeu J. M. Petzvala v 
Spišskej Belej a nakoniec  bol 
prevzatý do Podtatranského 
múzea v Poprade, kde je dote-

raz v expozícii archeológie. V 
súčasnosti  sú v Poprade vysta-

vené len samotné meče, ostatné 
časti nálezu – drevený kôl, uhlíky 
a úlomky keramiky - boli časom, 

podľa vyjadrenia archeológa Dr. 
Sojáka, vyradené z depozitára 
a pravdepodobne zničené, čo 
je veľká škoda. V dnešnej dobe 
by sa totiž z uhlíkov dal zistiť rá-

diokarbonovou metódou presný 
vek uloženia depotu v rašeline 
a antrakotomickým rozborom aj 
druh použitého dreva či klíma 
daného obdobia.

   Nález bronzových mečov bol 
informatívne publikovaný J. 
Dančom (1964,1965), odbor-
ne spracovaný a publikovaný 
vtedajším riaditeľom Podtatran-

ského múzea v Poprade R. M. 
Kovalčíkom (1966, 1968). Meče 
po vybagrovaní mali hnedavú 
patinu so značne poškodenou 
výzdobou spôsobenou dlhým 
uložením v rašeline. Údajne boli 
pôvodne celé, k poškodeniu 
dvoch mečov  došlo počas obja-

vu.  Meče majú plnoliatu rukoväť. 
Dva meče sa typologicky zhodu-

jú, majú plastické prstence na ru-

koväti a zaraďujú sa k vzácnym 
mečom typu Wörschach, jeden 
z nich má v hornej časti rozlo-

menú čepeľ a chýba mu hrot, 
druhý sa zachoval celý. Tretí meč 
s čiaškovite ukončenou rukovä-

ťou patrí k vzácnym mečom typu 
Königsdorf, zachoval sa celý, 
iba má odlomenú časť hrotu. K 
odlomeniu došlo počas objavu. 
Na starších fotografiách je tento 
úlomok hrotu ešte priložený k 
čepeli, ale na novších fotogra-
fiách z Podtatranského múzea  
už chýba. Spišskobeliansky 
depot bronzových mečov sa

zaraďuje do obdobia precho-

du mladšej doby bronzovej a 
neskorej doby bronzovej, teda 
približne do 10. storočia pred 
naším letopočtom. Meče boli v 
rašeline uložené 3000 rokov.
     Toľko k faktografickým úda-

jom o náleze týchto mečov, ich 
uloženie na rašelinisku Trstin-

né lúky ale nebolo náhodné. 
Ťažba rašeliny sa tu začala ak-

ciovou spoločnosťou od roku 
1843, pričom výraznejšie sa tu 
ťažilo v poslednej tretine 19. st., 
ale i na začiatku 20. st. ručným 
spôsobom. Vysušenú rašelinu 
používal veľkostatkár Kaul z 
Rakús vo svojom  liehovare ako 
palivo. Podľa údajov z literatúry 
sa počas tejto súkromnej ťažby 
našlo na jednom drevami ohra-

ničenom mieste množstvo zvie-

racích kostí, medzi ktorými boli 
i kosti soba, roh pratura, časti 
parohov jeleňa a dva prevŕtané 
srnčie parožky (jeden je v Pod-

tatranskom múzeu v Poprade). 
Našla sa tu i celá ľudská kos-

tra a bronzové zdobené špirály  
používané v dobe bronzovej na  
ozdobu predlaktí, v rašeline bola 
aj hrubostenná keramika. V de-

pozitári Podtatranského múzea  
z tohto rašeliniska pochádza aj 
píšťalka vyhotovená z morského 
ulitníka.
      Všetky tieto nálezy sa pripisu-

jú kultovým praktikám v praveku, 
rašelinisko z nejakého dôvodu 
predstavovalo zvláštne kultové 
miesto, kde sa obetovali zviera-

tá i cenné bronzové predmety. 
Istým vysvetlením môže byť údaj 
prof. Alfréda Grosza z Kežmar-
ku, ktorý vo svojich Povestiach 
spod Tatier (1971) vydaných i v 
slovenčine v roku 2013 zachytil  
údaj od Irmy Elisabeth  Kaulovej, 
ktorá bývala u svojej sesterni-
ce Edity Greisigerovej v Spiš-
skej Belej. Jej otec Jakub Kaul  

(1867-1942) ťažil na Trstinných
lúkach rašelinu, kde počas ťaž-

by, vtedy ešte len čiastočne po-

škodeného rašeliniska, zazna-

menali počas horúcich letných 
nocí zvláštne belasé svetielka 
veľké ako plameň sviečky, ktoré 
ako keby poskakovali tesne nad  
rašeliniskom. V povestiach sa 
hovorí, že tieto tzv. svetlonosy 
alebo bludičky sú pykajúce duše 
mŕtvych, ktoré strašia a mátajú, 
kým si neodpykajú zaslúžený 
trest. Nočného tuláka zvábia do 
močariska, kde sa utopí v bahne. 
V skutočnosti ide o samovznie-

tivý plyn unikajúci z rašelinísk, 
ktorý súvisí s hnitím organických 
látok. Tieto bludičky sa vyskytli 
na viacerých močiarnych mies-

tach v Európe, sú dokonca i foto-

graficky zdokumentované.
      V blízkosti rašeliniska Trstinné 
lúky, nad sútokom potoka Čierna 
voda a potoka Krivodol, je evi-
dovaná archeologická lokalita, 
kde bola osada osídlená už v 
mladšej dobe kamennej (neolit), 
v dobe bronzovej i v neskorej 
dobe rímskej. Zvlášť intenzívne 
osídlenie je v dobe bronzovej, 
kedy rozsiahle  južné svahy údo-

lia Čiernej vody boli poľnohos-

podársky využívané. Obyvatelia 
týchto pravekých osád zrejme 
pozorovali zvláštny fenomén 
bludičiek na rašelinisku a pokla-

dali to za prejav pôsobenia mys-

tických síl v podzemí, a preto tu 
prinášali obety. Pre Trstinné lúky 
(pred vyťažením) bol charakte-

ristický výskyt hlbokých výverov 
prameňov (studní), ktoré vznikali 
počas ukladania vrstiev rašeli-
ny. Vyvierajúca voda z podložia 
bránila v mieste výveru uklada-

niu rašeliny, čím vznikol súvislý 
valcovitý stĺpec vody. Takéto pra-

mene, ale v menšom, sa doteraz 
vyskytujú na svahu Medvedis-

ka nad vlastným rašeliniskom, 

Trstinné lúky v súčasnosti

Nález 3 bronzových mečov v r. 1964
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25. výročie otvorenia Múzea Dr. Michala Greisigera
     Dr. medicíny sa narodil 25.12. 
1851 v Stráňach pod Tatrami ako 
druhý z 11 detí. Rodičia Michal a 
Mária, rod. Faixová, boli roľníci. 
Základné vzdelanie získal v ro-
disku, strednú školu ukončil na 
Lýceu v Kežmarku maturitou v 
roku 1872. Medicínu študoval 
vo Viedni a Budapešti, kde 8.12. 
1877 obdržal  lekársky diplom.
     Usadil sa ako praktický lekár 
v Spišskej Belej. V roku 1881 si

založil rodinu. Manželka Helena 
Lerschová pochádzala z Rakús. 
Mali štyri dcéry, volali sa Irma, 
Anna, Dorota a Edita.
   V roku 1883 ho vymenovali 
za hlavného mestského lekára. 
Okrem medicíny sa venoval prí-
rodným a historickým vedám. 
Staral sa aj o hospodársky a 
kultúrny rozkvet mesta. Jeho ve-

decká činnosť prekročila  hrani-
ce mesta i župy.
     V prírodných vedách ho nasle-

dovali dcéry Irma a Edita, ktorá 
v roku 1968 darovala rodičov-

ský dom štátu s podmienkou, 
že sa v ňom zriadi – múzeum – 
Pamätný dom Dr. Michala Grei-
sigera. Múzeum bolo napokon v 
dome po Dr. M. Greisigerovi na 
Hviezdoslavovej ulici č. 21 otvo-

rené 29. októbra 1994.
   Dr. M. Greisiger bol dobrým

lekárom najmä pre vnútorné 
choroby a chirurgické zákroky. 
Vyhľadávali ho pacienti od Pop-
radu po Hniezdne, zo Zamagu-
ria, z Javoriny – z panstva knie-

žaťa Hohenloheho – i z Poľska. 
Pacientov navštevoval ráno i 
pred večerom. Chodil peši a do
vzdialenejších dedín vozom. Ne-

poznal neochotu – ani únavu.
     Príroda bola jeho veľkou lás-

kou. Objavoval, skúmal a zhro-

mažďoval jej poklady. Tatranská 
a pieninská kvetena ho zaujala 
krásou aj liečivými vlastnosťa-

mi. Z bohatého herbára sa nám 
zachovali len nepatrné zvyšky. V 
expozícii sú doplnené ukážkami 
z pozostalosti jeho zaťa  a dcér 
Irmy a Edity. Zaujali ho aj ihlična-

té lesy vo Vysokých Tatrách.
     V okruhu jeho vedeckého zá-

ujmu bola živočíšna ríša: drobný 
hmyz, chrobáky, motýle i ta-
transká zverina. Obsiahlu štúdiu 
venoval rybárstvu a rybám v 
riekach Poprad a Dunajec. Naj-
viac pozornosti venoval vtákom. 
Uvádza až 183 druhov.  Dňa 10. 
júna 1897 ho prijali za dopisujú-

ceho člena Uhorského ornitolo-

gického ústredia.
     Úspechy v medicíne a vo vede 
priviedli Dr. Michala Greisigera 
na vysoký stupeň spoločenské-

ho postavenia. Nikdy nezabu-

dol na svoj roľnícky pôvod. Mal 
v úcte všetko, čím bol obkole-

sený roľník, čím žila dedina: 
jej duchovnú a hmotnú kultúru. 
Svoje celoživotné sledovanie 
ľudovej múdrosti, zvykov vložil 
do štúdie: „Zasnúbenie, sobáš 
a svadba v spišskej  tatranskej 
oblasti a niekoľko etnologických 
záverov.“
      Najkrajší pomník si vybudoval 

v archeológii. Otváral tajomné 
knihy matky Zeme. Najčastejšie 
kopal sám so svojimi dcérami: 
zbieral, identifikoval a zhromaž-
dil vzácny poklad ako svedectvo 
hmotnej a duchovnej kultúry pra-

vekého človeka v podtatranskej 
oblasti, najmä z kamenej a bron-
zovej doby. Jeho archeologické
nálezy vedia prehovoriť aj dnes.
     Uzatvára sa okruh  životného 
putovania. V toku času sa sfor-
moval profil vzácnej osobnosti. 
V centre je starostlivosť o člove-

ka – pacienta, o školu a kostol, 
iniciatíva pri stavbe železnice, 
vodovodu a kanalizácie, aktivita 
v spolkoch: Spolok spišských 
lekárov a lekárnikov, Uhorský 
karpatský spolok, spišskobelian-
ske spolky: strelecký, rybársky, 
hospodárske  kasíno, sporiteľňa. 
Venoval pozornosť aj životnému
prostrediu: zriadenie lesoparku 
pod Belianskou jaskyňou, brezo-

vé aleje na cintoríne a výstavba 
Tatranskej Kotliny ako liečebné-

ho a turistického centra. Turisti-
ku, horolezectvo a rybárstvo vy-

užíval v lekárskej  praxi. Sám bol 
dobrým turistom a sprievodcom 
po Vysokých Tatrách.
  V jeho lekárskom vyznaní
bolo: pohyb, vzduch, voda, zdra-

vie, radosť zo života...
    Dr. M. Greisiger neostane 
zabudnutý spať v prachu 
zeme, bude stále medzi apoš-
tolmi vedy, ktorá spája jednot-
livcov, národy i celé ľudstvo 
zlatou niťou túžby po pravde, 
kráse a šťastí.

môžu mať priemer do 1 metra.
Pri staršej ťažbe rašeliny sa v 
literatúre uvádza jedno nájdené 
oválne miesto s výdrevou. Podľa 
všetkého to bola stará obetná 
studňa plná zvieracích kostí. Ná-

lez aj kompletnej ľudskej kostry

môže svedčiť o tom, že do tejto
prírodnej studne spadol nejaký 
nešťastník, čo sa pripísalo zláka-

niu bludičkami, čiže mystickým 
silám, ktorým sa následne mu-

seli obetovať potraviny, zvieratá 
a iné dary.

   Tri bronzové meče nájdené
v roku 1964 sú takisto cenným 
obetným darom, ktorý sa vhodil 
do inej obetnej studne. Nájdený 
kôl s prevŕtanou dierou môže 
svedčiť o tom, že v tesnej blíz-

kosti tejto obetnej studne slúžil

na priväzovanie obetných zvierat
a ich častí, tak ako to bolo ziste-

né neskôr aj inde u Keltov a sta-

rých germánskych kmeňov.

Dr. Andrej Novák

Druhá splátka dane z nehnuteľ-

ností a TKO za rok 2019
  Mesto Spišská Belá, ako 
správca dane,  pripomína da-

ňovníkom, že je potrebné 
uhradiť druhú splátku dane z 
nehnuteľností a poplatku za 
tuhý komunálny odpad (TKO). 
Výmery o konkrétnej výške vy-

rubených daní a poplatkov za 
TKO boli daňovníkom doruče-

né v máji 2019. Niektorí dane a 
poplatky za TKO zaplatili naraz, 
niektorí si úhradu rozdelili do 
dvoch splátok.
        Mesto Spišská Belá momen-

tálne eviduje do 700 daňovníkov, 
ktorí nemajú uhradené spomína-

né poplatky vôbec alebo uhradili 
iba prvú splátku. 

   Pripomíname daňovníkom v 
našom meste, aby si svoje po-
dlžnosti vyrovnali do konca sep-

tembra 2019. Začiatkom októbra 
mesto Spišská Belá začne tým 
daňovníkom, ktorí si svoju povin-

nosť nesplnili, zasielať oficiálne 
písomné výzvy na úhradu dane 
z nehnuteľností a poplatkov za 
TKO.
   Predmetné poplatky môžete 
uhradiť osobne v pracovných 
dňoch v úradných hodinách v 
pokladni na prízemí Mestského 
úradu Spišská Belá – č. dverí 2, 
alebo prevodom na účty uvede-

né v rozhodnutiach, ktoré da-

ňovníci prevzali.
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Zaujímavý prvok pri materskej škole na Letnej ulici
vujúce spádové pomery, ktoré 
neumožňovali napojenie na 
verejnú splaškovú kanalizáciu. 
Odpadové vody z objektu škôlky 
na Letnej 5 aj v súčasnosti pre-

chádzajú riadne povolenou bio-

logickou čistiarňou odpadových 
vôd, kde sa zabezpečuje čiste-

nie produkovaných odpadových 
vôd s následným vypúšťaním do 
Belianskeho potoka v zmysle zá-

kona o vodách.
     Začiatkom septembra 2019 
správca športových, účelových 
a rekreačných zariadení mesta 
zabezpečil osadenie jednodu-

chého, avšak farebne zaujíma-

vého oplotenia nadzemnej časti 
ČOV, ktoré plní spomenutý účel.

   Mesto Spišská Belá pro-

stredníctvom externej firmy z 
vlastných zdrojov vybudovalo 
v júli 2019 za elokovaným pra-

coviskom materskej školy na 
Letnej ulici nové detské ihrisko, 
ktoré pozostáva z nerezových 
bezúdržbových herných prvkov.
     V rámci druhej etapy prác v 
tejto lokalite sa vedenie mes-

ta rozhodlo oddeliť jestvujúcu 
vodnú stavbu – podzemnú me-

chanicko-biologickú čistiareň 
odpadových vôd – z dôvodu hy-

gieny a bezpečnosti detí, od voľ-
ne dostupného priestoru detské-

ho ihriska. Biologická čistiareň 
odpadových vôd tu bola umiest-
nená už počas rekonštrukcie 
objektu v roku 2017 pre nevyho-

Belianska podkova 2019
váci sledovať sedem konských 
záprahov, ktoré museli preko-

nať tri disciplíny, a to slalom 
furmanským vozom, manipu-

láciu s drevom a silovú discip-
línu. Na základe výsledkov zo 
všetkých troch disciplín mohli 
byť vyhlásení absolútni víťazi.
       3. miesto obsadil Ján Ne-

bus z Lendaku, 2. miesto Peter 
Chobor z Pavloviec a 1. miesto 
Rastislav Ďurica z Brezovice. 

Odovzdávanie výsledkov prebie-

halo za prítomnosti hlavného or-
ganizátora pána Michala Šelepa 
a pána primátora Jozefa Kunu. 
Výhercovia si okrem finančných 
cien odniesli aj mnoho hodnot-
ných vecných odmien, ktoré pri 
svojej práci určite využijú.
       Víťazom srdečne blahoželá-
me a želáme, aby im vášeň pre 
furmanstvo vydržala čo najdlhšie.

     Furmanské preteky Belianska 
podkova sa uskutočnili 31. augu-

sta na tradičnom mieste za Spiš-

skou Belou, v areáli Nižných lúk, 
pod záštitou Asociácie furma-

nov Slovenska a mesta Spišská 
Belá.
    Práca furmanov je veľmi ná-

ročná. Aj dnes, keď vo svete hrá 
hlavnú úlohu technika, stále sú 
miesta, kde sa stroje nedostanú, 
preto je prítomnosť koní v teréne 
nenahraditeľná.
  Úlohou týchto pretekov je
prezentovať furmanskú „drinu“, 
ukázať kone aj inak ako iba pri 
ťažkej práci a zároveň poba-

viť divákov. Tí môžu obdivovať 
rýchlosť, obratnosť, presnosť a 
súhru furmanov s koňmi i krásu 
týchto mocných hospodárskych 
zvierat.
      Od 10.00 hodiny mohli di-

Nordic walking deň v Belianskych Tatrách
niky sa striedal so zábavnými 
hrami a aktivitami na rozvoj ob-

ratnosti, koordinácie a rovnová-

hy. Po chutnom obede sme sa 
vybrali na spoločnú walkovačku 

do Tatranskej Kotliny a späť, 
počas ktorej sa nám ukazovali 
malebné výhľady na Belianske 
Tatry. Milou bodkou za príjemne 
stráveným dňom bola tombo-

la. Veríme, že aj vďaka tomuto 
podujatiu sa rozšíri walkerská 
komunita v našom meste i regió-
ne a na podobných akciách sa 
budeme stretávať čoraz častej-
šie. Za spoluprácu a podporu pri 
organizácii podujatia ďakujeme 
mestu Spišská Belá.

Zuzana Vengliková

      O tom, že nordic walking nie 
je len také hocaké chodenie s 
paličkami, sa presvedčilo 55 
začínajúcich aj skúsených wal-
kerov z celého Podtatranského 
regiónu na Nordic walking dni, 
ktorý sa konal 14. 9. 2019 v 
krásnom prostredí Kežmarských 
Žľabov. Táto športovo-ozdrav-

ná aktivita, ktorá je vhodná pre 
každého bez ohľadu na vek či 
fyzickú zdatnosť, prináša mno-

ho zdravotných benefitov. Na 
to, aby sme pri nej zapojili až 90 
% svalov tela, je však potrebné 
ovládať správnu techniku.
        Preto sme dopoludnie strávili 
skupinovými tréningami pod ve-

dením skúsených inštruktoriek 
zo Slovenskej asociácie nordic 
walkingu. Nácvik správnej tech-
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GRAFICA 2019
     Gymnázium vo Vysokom Mýte 
vyhlásilo 4. ročník medzinárod-

nej grafickej súťaže v maľovaní 
na počítači GRAFICA. Súťaž je 
určená pre žiakov základných 
a stredných škôl partnerských 
miest v spolupráci s mestom Vy-

soké Mýto na tému Architektúra 
(moderná alebo historická). Z 
našej školy sme do súťaže po-

slali práce žiakov 7. – 9. ročníka. 
Cieľom súťaže bol rozvoj gra-

fických zručností žiakov. Poro-

ta ocenila originalitu víťazných 
prác.
     Víťaznou prácou našej školy 
bola práca Bibiany Neupavero-

vej, žiačky 8. B triedy. Výtvarné 
práce budú ocenené na výstave 
v septembri 2019 vo Vysokom 
Mýte počas Vysokomýtskych 
slávností, kam sme boli pozvaní.

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

Seniori S lesníkom do lesa
túto skupinu, od ktorej sa v ko-

nečnom dôsledku častokrát je 
čo učiť. Pri lesnej škôlke Fľak sa 
stretlo viac ako štyridsať senio-

rov zo Spišskej Belej a blízkeho 
okolia, pričom poniektorí prišli 
aj s vnúčatami. Zúčastnení boli 
rozdelení do dvoch skupín a pod 
vedením lesných pedagógov 
boli zapojení do programu, ktorý 
bol zameraný na všetky zmysly 
človeka.
 Výbornú náladu umocnilo 
príjemné letné počasie aj ob-

čerstvenie, ktoré zabezpečili 
zamestnanci organizácie Lesy 
mesta Spišská Belá, spol. s r. o.
Zaujímavou časťou podujatia 
bolo rozprávanie, pri ktorom si 
dôchodcovia zaspomínali na naj-
krajšie zážitky z mladosti, ktoré 
sa spájali s lesom a prírodou.

      Koncom augusta 2019 zorga-

nizovala spoločnosť Lesy mesta 
Spišská Belá, spol. s r. o., v spo-

lupráci s Národným lesníckym 
centrom vo Zvolene v okolí Náuč-

ného lesníckeho chodníka Fľak 
zážitkový program pre senio-
rov S lesníkom do lesa. Týmto 
sa ukončil tohtoročný trojblok 
projektu lesnej pedagogiky, kto-

rý bol určený pre rôzne vekové 
kategórie. V máji sa lesníci ve-

novali deťom z materskej školy 
a žiakom oboch našich základ-

ných škôl. Aktivity lesných peda-

gógov preverovali ich vedomosti 
o živej a neživej prírode. Najväč-

ším zážitkom však boli praktické 
ukážky rôznych prác v lese.
      V závere leta lesníci nadvia-

zali na predošlé zážitkovo-vzde-

lávacie aktivity u najstaršej sku-

piny obyvateľov. Seniori dokážu 
pozitívne výchovne ovplyvňovať

najmenších – vlastné vnúčatá. 
Lesníci preto nezabudli ani na

Víťazný grafický návrh B. Neupauerovej

Kým kohút nezaspieva
dnes: „Nezabúdajme, pamätaj-
me!“

Mgr. L. Lisý, SNG – Kaštieľ Strážky

   V Slovenskej národnej galérii 
– Kaštieľ Strážky - si milovní-
ci divadelnej kultúry opäť prišli 
na svoje. 11. septembra 2019 v 
podvečer sa v interných pries-

toroch kaštieľa diváci vrátili do 
obdobia existencie Slovenského 
štátu (1939 – 1945), ktorý do-

dnes patrí medzi kontroverzné 
témy moderných slovenských 
dejín. 
  Popradský študentský diva-

delný súbor  DIVBILINKY 2 ve-

rejnosti predstavil známu exis-
tencionalistickú drámu Ivana 
Bukovčana Kým kohút neza-
spieva. V príbehu sa zdanlivo 
náhodne vybraní ľudia ocitli v

pivnici malého mestečka počas 
nacistickej okupácie Sloven-

ska. Hra vykresľuje charaktery 
rukojemníkov. Skúma a opisuje 
ľudské bytie, charakter človeka 
a jeho správanie v hraničných 
životných situáciách.
   Ľudsky hlboké, obsahovo 
poučné a kvalitne odohrané di-
vadelné predstavenie si našlo 
svoju odozvu u vekovo rôznoro-

dého publika. Divákov zvlášť po-
tešil pohľad na scénu, na ktorej 
sa aktérmi silného príbehu stali 
súčasní mladí ľudia – amatérski 
herci, gymnazisti. Ich naštudo-

vanie tejto hry je dôkazom, že 
ani mladej generácii tejto doby

nie je cudzia téma, na ktorej sa 
modelovo prezentujú skutočné 
postoje a charaktery ľudí nielen 
v čase totalitného režimu druhej 
svetovej vojny.
    Divadelná hra Ivana Bukov-
čana Kým kohút nezaspieva je 
dodnes svojím obsahom a od-

kazom veľmi silná a aktuálna. 
O to viac v roku 2019, ktorý je 
jubilejným rokom v kontexte 
vzniku Slovenského štátu (1939 
– 1945), ktorý dodnes rozdeľuje 
spoločnosť na dva tábory. Preto 
aj toto divadelné predstavenie 
vnímame ako odkaz udalostí 
obdobia 2. svetovej vojny na na-

šom území v našich životoch – aj

Výskyt medveďov 
v okolí mesta
   Mestský poľovnícky spolok 
POĽANA (MPS) upozorňuje ob-

čanov mesta a okolia na zvýše-

ný výskyt medveďov v oblasti 
Šarpanca a v lokalite s miestnym 
názvom „Nad cigánami“. V oblasti 
sa vyskytuje asi 10 medveďov, z 
toho dve medvedice - každá s tro-

mi mláďatami. Členovia Mestské-

ho poľovníckeho spolku POĽANA 
majú osobné skúsenosti s pozo-

rovaním tohto druhu zvery.
    Upozorňujeme preto hubárov, 
cyklistov či turistov, aby boli os-

tražití. Najmä ráno, večer a v noci, 
keď sú medvede aktívnejšie, ale 
aj cez deň v hustom poraste ale-

bo pri zdrojoch potravy, ale aj keď 
je viditeľnosť obmedzená, pomô-

že rozprávať sa, pískať si alebo 
inak dopredu upozorniť medvede 
na prítomnosť človeka.
Ing.  Vladimír  II.  Klein  –
poľovnícky hospodár MPS 

POZOR ! 
BLÍŽI SA ZMENA 

OTVÁRACÍCH HODÍN
Park Kaštieľa Strážky:

do 31. októbra:
od 7.00 – do 21.00 hod.

 Od 1. novembra do 31. marca:
od 7.00 – do 17.00 hod.
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Jesenné upratovanie v Spišskej Belej
     Mesto Spišská Belá informu-

je obyvateľov mesta, že počas 
štvrtka 10.10.2019 prebehne 
mobilný zber nebezpečných 
odpadov. Včas ráno je potreb-

né vyložiť pred domy komunálny 
odpad z domácností s obsahom
škodlivých látok (odpadové ná-

terové hmoty, rozpúšťadlá, ba-

térie a akumulátory, vyradené 
chladničky či elektrospotrebiče).
Zároveň oznamujeme, že počas 
piatka 18.10.2019 a soboty 
19.10.2019 budú kvôli zberu

objemného odpadu pristavené 
na zaužívaných miestach veľko-

objemové kontajnery. Nebez-

pečný odpad je zakázané vkla-

dať do pristavených kontajnerov! 
Navyše dôsledne žiadame oby-

vateľov, aby tzv. zelený odpad 
(konáre, kríky...) neukladali do 
veľkoobjemových kontajnerov, 
ale aby ho uložili vedľa nich. 
Umožní sa tak ďalšie zhodnote-

nie tohto odpadu. Viac informá-
cií získate na tel. čísle 052/ 46 80 
524 a na www.spisskabela.sk.

Srdce pre dobrovoľníctvo
prostriedkov z participatívne-

ho rozpočtu mesta. Ak máte 
nápad, ako zlepšiť služby mesta 
alebo jeho prostredie, ak vám 
chýba niečo v okolí vášho byd-
liska alebo považujete niečo za 
problematické, participatívny 
rozpočet vám umožní aktívne sa 
podieľa na realizácii riešení.
     Navyše – dobrovoľníci – ne-

treba zabudnúť na to, že ak ste 
v uplynulom roku dobrovoľnícky 
odpracovali minimálne 40 hodín, 
môžete poukázať až 3% z dane 

(o poukázaní podielu zaplatenej 
dane z príjmov fyzickej osoby, 
ktorej bolo za zdaňovacie obdo-

bie vykonané ročné zúčtovanie 
preddavkov na daň z príjmov 
zo závislej činnosti). Musíte mať 
však o realizovanej činnosti po-

tvrdenie od tzv. vysielajúcej or-
ganizácie alebo prijímateľa.

    V týždni od 16. do 22. sep-
tembra 2019 prebiehal na Slo-

vensku Týždeň dobrovoľníc-
tva. Bol určený pre všetkých, 
ktorí by radi venovali svoj čas 
pomoci iným.
    Už v roku 2011 Európska
komisia organizovala Európsky 
rok dobrovoľníckej práce, aby 
tak vyzdvihla úsilie ľudí, ktorí 
sa zapájajú do dobrovoľníckych 
činností. V tomto roku bol na Slo-

vensku prijatý aj zákon o dobro-

voľníctve (č. 406/2011 Z. z.).
     Mesto Spišská Belá si uve-

domuje záslužnú činnosť dobro-

voľníkov, ktorá tu má dlhoročnú 
tradíciu. Vlani v decembri  si ve-

denie nášho mesta po prvý krát 
slávnostne uctilo dobrovoľníkov 
v meste verejným ocenením pia-
tich dobrovoľníkov za rok 2018. 
Na začiatku týždňa dobrovoľníc-

tva zástupcovia mesta Spišská 
Belá prijali pozvanie Združenia 
miest a obcí Slovenska na se-

minár vo Vígľaši s názvom Dob-
rovoľníctvo ako predpoklad 
aktívnych komunít. Diskuto-

valo sa tu o problematike dob-

rovoľníctva z rôznych aspektov. 
Gestor aktivity Michal Kaliňák 
pomenoval dobrovoľníctvo ako 
šancu pre dynamické samo-

správy, pretože ponúka možnosť 
tým, ktorí nemusia, ale chcú. 
Dôležitým kritériom úspešnosti 
je užitočnosť – vtedy má dobro-

voľníctvo skutočný zmysel.
    Oblasti pôsobenia dobrovoľní-
kov sú najmä:
- sociálne služby,
- šport,
- kultúra a umenie,
- životné prostredie,
- detské a mládežnícke organizácie,

- darcovstvo,
- vzdelávanie.
    Dobrovoľníctvo nenahrádza 
platených zamestnancov, avšak 
je to seriózna činnosť, nielen zá-

bava na vyplnenie voľného času. 
Pridanou hodnotou dobrovoľnej 
práce bez nároku na odmenu 
je aj zábava a dobrý pocit, ktorý 
takúto činnosť sprevádza. Sa-

mospráva dokáže vytvoriť pries-

tor na zmysluplné využitie tohto 
potenciálu, a to v rôznych oblas-

tiach komunitného života. Popri 
spoločenskej zodpovednosti a 
lokálpatriotizme patrí dobrovoľ-
níctvo medzi agendy, ktoré do-

kážu výrazne pomáhať formovať 
moderný demokratický priestor. 
Mesto Spišská Belá vyjadruje od 
roku 2017 každoročne záujem o 
podporu malých komunitných 
projektov vo forme finančných

Prúdnička Cyrila Kováčika
na záver poďakovali všetkým 
zúčastneným a spolu s vicepri-
mátorkou, pani Martou Britaňá-

kovou, odovzdali víťazom ceny.
     V kategórii chlapcov víťazný 
pohár a finančnú odmenu získali 
tieto družstvá: 1. miesto – Spiš-

ská Stará Ves I., 2. miesto – Ľubi-
ca a 3. miesto – Slovenská Ves I.
    V kategórii dievčat víťazný
pohár a finančnú odmenu získali 
tieto družstvá: 1. miesto – Ľu-

bica, 2. miesto – Tvarožná a 3. 
miesto – Spišská Stará Ves II.
    Veríme, že títo mladí ľudia 
ostanú aj naďalej oddaní ha-

sičstvu. Aj keď je práca hasi-
čov veľmi náročná, chuť, vôľa 
a možnosť pomáhať iným je jej 
milou a zároveň najdôležitejšou 
podstatou.

   V sobotu 14. septembra 2019  
sa pred Mestským úradom v 
Spišskej Belej uskutočnil 21. 
ročník hasičskej pohárovej súťa-

že detí Prúdnička Cyrila Ková-

čika, ktorú zorganizoval Dob-

rovoľný hasičský zbor Spišská 
Belá, ÚZO DPO Kežmarok a 
mesto Spišská Belá. Súťažilo sa 
v dvoch kategóriách – chlapci a 
dievčatá od 8 do 15 rokov, pri-
čom súťažiaci plnili tieto disciplí-
ny – štafeta 5×30 m a útok CTIF. 
    Krásne slnečné počasie toh-

to roku prilákalo 15 družstiev, z 
toho šesť dievčenských a deväť 
chlapčenských. Spájanie hadíc, 
podliezanie prekážok, prebieha-

nie cieľom s napojenou prúdni-
cou, to všetko prebiehalo za prís-

neho dohľadu rozhodcov, ktorí

Workshop - pohyb ako nástroj zdravia
     V sobotu 21. septembra sa 
pod záštitou občianskeho zdru-

ženia Expression uskutočnil 
workshop o pohybe s kondič-

ným trénerom detí a mládeže a 
zakladateľom konceptu Enjoy 
Sports Milanom Stašom. Cieľom 
tohto workshopu bolo naučiť 
účastníkov ako cvičiť technicky 
správne, ako sa pri cvičení ne-

zraniť, objasniť dôležitosť pohy-

bu v každodennom živote, ale 
aj upozorniť na 4 nosné oblasti 
správneho fungovania ľudského 
organizmu, ktorými sú fyzická 
pohoda, psychická pohoda, re-

generácia a výživa.
   Súčasťou seminára bola aj
praktická ukážka siedmich zá-

kladných pohybových štandar-
dov  za pomoci jednoduchých
a finančne nenáročných pomô-

cok, kedy lektor účastníkov na-

učil tieto cviky robiť technicky 
správne, ale ich aj upozornil na 
ich nesprávnu formu a jej ná-

sledky pri dlhodobom vykoná-

vaní.
     Toto podujatie bolo podpore-

né z dotácie Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
SR Programy pre mládež 2014 - 
2020, ktorú administruje IUVEN-

TA - Slovenský inštitút mládeže.

Miriam Zoričáková, Expression, o. z.
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8. august 2019  
     Na základe telefonického oz-
námenia v popoludňajších hodi-
nách hliadka MsP vykonala výjazd
na Mierovú ulicu, kde mal pred
budovou materskej školy ležať ne-
známy muž. Po dostavení sa na 
miesto policajti zistili, že ide o chro-
nicky známeho „pacienta“, ktorý 
si nadmernou konzumáciou alko-
holu opäť privodil stav bezvedo-

mia a zostal ležať na lavičke pred 
vchodom do škôlky. Muž bol po 
„oživení“ vykázaný z priestoru a 
za budenie verejného pohorše-

nia riešený v zmysle zákona.

12. august 2019
        Krátko popoludní bolo na od-

delení MsP prijaté oznámenie, 
že z hniezda na budove knižni-
ce vypadol mladý bocian a stratil 
sa niekde v záhradách. Na uve-

denom mieste sa však hliadke 
bociana nepodarilo nájsť. Až po 
hodine bol vták spozorovaný pri 
predajni Sintra. Policajti násled-

ne vykonali jeho odchyt a odo-

vzdali ho zriadencovi PIENAPu, 
ktorý mu zabezpečil odbornú 
pomoc a umiestnenie v špeciál-
nom zariadení.

15. august 2019
     Od záchrany bociana pre-

šli sotva tri dni a na oddelení 
MsP bolo prijaté oznámenie, 
že pod „Krížovským“ mostom, 

na ostrovčeku pri pilieri, uviazol
pes. Po dostavení sa hliadky na 
miesto bolo zistené, že pes sa 
sám z pasce nedostane a bez 
náležitého vybavenia sa nikto 
nedostane k nemu. Koryto rieky 
okolo ostrovčeka bolo totiž po-

merne hlboké a prúd vody silný. 
Po vyhodnotení situácie boli na 
miesto privolaní hasiči, ktorí psa 
z rieky vytiahli a odovzdali poli-
cajtom. Pes bol následne dočas-

ne umiestnený do odchytového 
zariadenia a o pár dní odovzda-

ný novému majiteľovi.

17. august 2019
       Nočná služba sa tento deň 
začala policajtom skôr, ako sa 

stihli prezliecť do uniforiem. Pred 
oddelením MsP našli pri prícho-
de do práce ležať osobu v znač-
ne podnapitom stave. Policajti 
pomohli mužovi vstať a posa-

dili ho na blízku lavičku. O pár 
minút im už obsluha kamero-

vého systému hlásila, že muž 
opäť leží na chodníku. Teraz ho 
však hliadka našla s rozbitou 
hlavou v kaluži krvi. Nešťastní-
kovi bola okamžite poskytnutá 
prvá pomoc a privolaná rýchla 
záchranná pomoc (RZP). Zdra-

votníci zranenú osobu vyšetrili, 
ošetrili jej zranenia a nakoľko 
muž nesúhlasil s prevozom do 
nemocnice, bol odvezený na 
miesto trvalého pobytu.

Z denníka mestskej polície

Výberové konanie na obsadenie pozície príslušníka Mestskej polície v Spišskej Belej
Mesto Spišská Belá zastúpené Jozefom Kunom, primátorom mesta vyhlasuje podľa ustanovenia  § 5 zákona NR SR č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície 
príslušníka Mestskej polície v Spišskej Belej
Pracovný pomer: 1 pracovné miesto na dobu neurčitú
Predpokladaný nástup: po dohode (najneskôr od 1. novembra 2019)

Základné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, vek – starší ako 21 rokov, bezúhonnosť, zdravotná, fyzická a duševná spôsobilosť pre 
prácu v mestskej polícii, znalosť práce s PC (Microsoft Excel a Word), vodičský preukaz skupiny „B“
Ďalšie predpoklady: komunikatívne a organizačné schopnosti, zodpovednosť, samostatnosť a flexibilita, tímová práca
Vítané doklady a odbornosti: osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta alebo splnenie podmienok 
na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, zbrojný preukaz na skupinu „C“, znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
činnosť MP (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám)
Prihlášky uchádzačov na výberové konanie musia obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónny kontakt 
a e-mailovú adresu; doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – originál, alebo overená fotokópia takéhoto dokladu; stručný profesijný živo-

topis; výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace; lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MP 
nie starší ako 3  mesiace; fotokópia zbrojného preukazu (ak je držiteľom), fotokópia vodičského preukazu; písomný súhlas na spracovanie 
osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov.
     Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené základné predpoklady. Súčasťou výberového konania bude aj 
previerka fyzickej zdatnosti uchádzača.
Termín doručenia prihlášky je do 18. októbra 2019,  do 15.30 hod.
Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá (na obálku napíšte „Výberové konanie – 
príslušník MP“).

Dajme Tatrám tvar!
mia. A práve relevantné subjekty 
– vlastníci pozemkov, územná
samospráva a kompetentné 
štátne inštitúcie by sa mali spo-
ločne dohodnúť na tom, akú tvár 
dané územie bude mať,“ uviedol 
Štefan Bieľak, predseda Regio-

nálneho združenia tatranských a 
podtatranských obcí.
 Iniciatíva Dajme Tatrám
tvar! je otvorená pre všetkých, 
ktorí podporujú čo najskoršie 
doriešenie procesu zonácie 
TANAP-u. Pripojiť sa k nej môžu 
organizácie, subjekty ale aj jed-

notlivci prostredníctvom web-
stránky www.dajmetatramtvar.sk,

na ktorej sú vysvetlené aj dôvo-
dy prijatia zonácie a príklady, kde 
jej absencia spôsobuje problémy.
      Iniciatívu Dajme Tatrám tvar! 
podporujú: Asociácie horských 
sídiel Slovenska, Regionálne 
združenie tatranských a podtat-
ranských obcí, Región Vysoké 
Tatry, Tatry muntain resorts.

     Zástupcovia obcí a cestov-

ného ruchu na území Tatranské-

ho národného parku (TANAP) 
už dlhodobo upozorňujú na 
problém chýbajúcej zonácie, 
ktorá komplikuje každodenný 
život obyvateľov horských sí-
diel a bráni rozumnému rozvo-

ju cestovného ruchu v Tatrách. 
Aktuálne sa spojili v spoločnej 
iniciatíve Dajme Tatrám tvar!, 
ktorou žiadajú kompetentných, 
aby bez ďalšieho odkladu za-

čali s reálnym procesom prijatia 
novej zonácie TANAP-u. Nová 
zonácia má určiť jasné hranice 
jednotlivých zón, vrátane území 
určených pre aktivity horských 
sídiel a rozvoj cestovného ruchu 
a nastaviť jednoznačné pravid-
lá, ako sa na týchto územiach 
môžu tieto aktivity aj rozvíjať. Ini-
ciatívou Dajme Tatrám tvar! chcú 
zapojené subjekty ukázať, že 
nastavenie jasného režimu v ná-

rodnom parku bez výnimiek je v

záujme všetkých, ktorí v Tatrách
žijú, pracujú či podnikajú, alebo ich 
navštevujú ako športovci a turisti.
     „Súčasný stav bez jasne vy-
medzených území a stanove-
ných pravidiel trápi nielen oby-
vateľov tatranských obcí, ale 
bráni aj rozumnému rozvoju ces-
tovného ruchu, a predovšetkým, 
škodí samotnej prírode, na kto-
rej nám všetkým záleží,“ hovorí 
predseda Asociácie horských 
sídiel Slovenska (AHSS) a záro-

veň primátor Mesta Vysoké Tatry 
Ján Mokoš. „Cieľom tejto inicia-
tívy nie je podpora konkrétneho 
návrhu zonácie, ale upozornenie 
na to, že súčasný stav vedie k 
mnohým praktickým problémom 
a pri ďalšom neriešení povedie k 
stagnácii a úpadku.“
       Iniciatíva je pokračovaním ak-

tivít, ktoré horské sídla a združe-

nia a subjekty cestovného ruchu 
začali na odbornom Okrúhlom 
stole v marci tohto roka. Vý-

sledkom bolo prijatie spoločnej
Výzvy, v ktorej signatári žiada-

li zodpovedné orgány, aby boli 
obce a cestovný ruch aktívnym 
účastníkom rokovaní o budúcom 
režime na území TANAP-u a ich 
potreby boli zohľadnené vo vy-

váženom návrhu zonácie.
  „Prísľuby o prijatí zonácie 
TANAP-u zaznievajú už 20 rokov 
a súčasný stav bez pravidiel je 
už neudržateľný. Aj touto kam-
paňou, ktorou kompetentných 
žiadame o bezodkladné začatie 
oficiálneho procesu prijatia zo-
nácie, chceme ukázať, že nám 
všetkým ide o rovnakú vec – 
aby TANAP fungoval v záujme 
ochrany prírody aj ľudí, ktorí v 
ňom žijú alebo ho navštevujú,“ 
vysvetľuje Ján Mokoš.
     „Na konkrétnej podobe zoná-
cie by sa mali dohodnúť všetci 
tí, ktorí majú na základe zákona 
právnu zodpovednosť za ochra-
nu, správu, a rozvoj daného úze-
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Detský kútik
Správne riešenia úloh nájdete na konci strany.

1.  Tajnička krížovky ukrýva jeden z medzníkov 2. svetovej vojny.

Správne riešenia:  1. tajnička: 1.Pobaltské, 2.Leteckú, 3.Barbarossa, 4.Afrika, 5.Overlord, 6.Holokaust, 7.Rakúsko, 8.Teherane, 9.Berlín, 
10.Japonsko, 11.terezín - PEARLHARBOR  3. Šarkaniáda  4. muchotrávka, gaštan  5. jeseň  6. včera, dnes a zajtra

2.  Prejdi bludiskom.

4.  Uhádni hádanky. Obrázky si vymaľuj. 5.  Hádanka o ročnom období, ktoré  napíš na vyznačené miesto.

6.  Dokážete vymenovať 3 po sebe idúce dni v týždni bez toho,
     aby ste použili slová: pondelok, utorok, streda, štvrtok, pia-
    tok, sobota a nedeľa?

1. Aké štáty obsadil Sovietsky zväz na jeseň 1939?
2. Akú vojnu začal Hitler o Anglicko v júli 1940?
3. Ako sa volal plán útoku na Sovietsky zväz?
4. Na ktorom svetadiele sa odohrala bitka v r. 1942, pri ktorej i britské 
     vojská generála Montgomeryho porazili nemecké vojská generá-
     la Rommela? 
5. Ako sa volala operácia, ktorou sa otvoril tzv. druhý front na západ-
    nom fronte?
6. Ako sa nazýva systematické vyvražďovanie Židov?
7. V ktorom štáte bol koncentračný tábor Mathausen?
8. Ako sa volá mesto, kde sa stretli na konferencií spojencov v r. 1943  
    Roosvelt, Stalin a Churchill?
9. Ako sa volá mesto, kde Nemci v roku 1942 v mestskej časti
       Waanse,  prijali opatrenia na systematické vyvražďovanie Židov?
10. Na ktorú krajinu boli zhodené atómové bomby počas 2. svetovej 
       vojny? 
11. Ako sa volal koncentračný tábor v Čechách?

Autor: Bystrík Grotkovský

3.  Vyriešením osemsmerovky ti zostane 10 písmen. Tie tvoria 
      pomenovanie obľúbenej jesennej aktivity.

Bodkovaný klobúk,  
pod klobúkom nôžka, 
tá nôžka sa nedá obuť, 
nože hádaj troška.

Čo je to ?

Kým má listy svieže, 
na vetvách mu sedia ježe.
Keď spadne jež na líčko,
znesie hnedé vajíčko.

Čo je to? 

Pozri sa na mňa!
Vyzerám ako plachý slnečný lúč.

Vypočuj ma!
Zniem ako tichá hudba pavučiny. 

Privoňaj si ma!

Voniam ako les po daždi.

Ochutnaj zo mňa!
Chutím ako koláč gaštanový.

Dotkni sa ma! 
Privoláš si ma. Som  _ _ _ _ _ .



SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                    September 2019

17

Ako sa darí belianskemu A-čku v novej sezóne?
   V novej futbalovej sezóne,
ktorá sa začala na konci júla, 
družstvo mužov (Áčko) postúpi-
lo do 4. ligy. A ako nováčikovi ligy 
sa mu celkom darí. Zatiaľ muž-

stvo vyhralo všetky svoje domá-

ce zápasy a veríme, že potrebné 
body prinesú aj zo zápasov na 
súperových ihriskách.
     Muži „ A“ – 4. liga VSFZ – 
skupina Sever
       Tréner:  Juraj Ksenzakovič
  Spišské Podhradie –  MŠK 
Spišská Belá  2:1
     MŠK Spišská Belá – FK Soľ  
2:1
       Ľubotice – MŠK Spišská Belá  
1:0
    MŠK Spišská Belá –  FK Ger-

lachov  2:1
   MŠK Medzilaborce  – MŠK 
Spišská Belá  2:0
     MŠK Spišská Belá –  MFK  
Sabinov  3:1
        FK Svit – MŠK Spišská Belá 
4:2
       MŠK Spišská Belá – ŠK Zá-

hradné  4:2
     OFK  Kračúnovce – MŠK 
Spišská Belá 1:0
  Prehľad o doterajších vý-
sledkoch futbalových mužstiev 
v ďalších kategóriách nájdete 
na internetovej stránke mesta 
Spišská Belá na odkaze: https://
spisskabela.sk/mesto/aktuality/
ako-sa-dari-belianskemu-futba-
lu-v-novej-sezone/.

Belianska 25 – cyklomaratón
1. Jozef Potok
2. Miloš Ochlan
3. Vladimír Figlár
     Detailné výsledky sú zverej-
nené na nasledujúcom inter-
netovom odkaze: https://my1.
raceresult.com/132377/result-
s?lang=sk#1_3EB7A7.

  Okrem dobrého pocitu z ví-
ťazstva si pretekári odniesli aj 
finančné ceny (1. miesto – 70 €,

2. miesto – 60 €, 3. miesto – 50 
€) a medaily, ktoré im budú tieto 
preteky pripomínať.
     Ďakujeme všetkým preteká-

rom, že podporili náš cykloma-

ratón svojou účasťou a tiež firme 
Videocom Štancel, s. r. o., ktorá 
nám zabezpečila časomieru a 
spracovanie výsledkov. Športu 
zdar!

     Bicyklovanie je nielen šport, 
ale aj zábava a relax. Šetrí život-
né prostredie a zlepšuje našu 
kondíciu. Podporiť ho môžeme 
rôznymi spôsobmi, napr. tým, 
že si bicykel zvolíme ako svoj 
dopravný prostriedok na cestu 
do práce, zorganizujeme si s 
deťmi cyklovýlet do okolia ale-

bo sa zúčastníme na pretekoch, 
kde si môžeme porovnať svoju 
kondíciu s podobne naladenými 
športovcami.
     Spolu 64 cyklonadšencov na 
horských, crossových a trekingo-

vých bicykloch sa stretlo na Be-

lianskom rybníku, aby si zmerali 
sily na cyklomaratóne, ktorý už 
po ôsmy-krát spolu zorganizo-

vali mesto Spišská Belá a obec
Ždiar. Teší nás, že každoročne 
stúpa nielen celkový počet prete-

károv, ale aj počet prihlásených 
žien. Tohto roku sa ich na pre-

tekoch zúčastnilo sedemnásť.
Súťažilo sa v týchto kategóriách: 
15 – 35 rokov, 36 – 45 rokov, 46 – 
55 rokov, 56 – 100 rokov.
     Po registrácii privítali preteká-

rov na začiatku cyklotrasy Spiš-

ská Belá – Tatranská Kotlina pán 
primátor mesta Spišská Belá 
Jozef Kuna a pán starosta obce 
Ždiar Ing. Pavol Bekeš. Presne o 
13.00 hod. zaznel výstrel zo štar-

tovacej pištole a kolesá všetkých 
bicyklov sa roztočili smerom na 
Ždiar.
       O rekordných 45 minút a 55 
sekúnd už bol v cieli na Strednici 
prvý pretekár, ani tí ďalší však 
nenechali na seba dlho čakať. 
Keď si pretekári trochu vydýchli, 
očistili sa od blata a posilnili sa 
gulášom, napäto očakávali vy-

hodnotenie.

    Víťazi v jednotlivých kate-

góriách:
      Ženy 15-35 rokov:
1. Zuzana Senčeková
2. Ivana Szaboová
3. Jana Klembarová
      Ženy 36-45 rokov:
1. Stanislava Vavrošeková
2. Katarína Sulíková
3. Mária Pitoňáková

      Ženy 46-55 rokov:
1. Jana Holodová
2. Dana Golianová
3. Jana Víznerová
      Ženy 56-100 rokov:
1. Beáta Žiláková
2. -
3. -
      Muži 15-35 rokov:
1. Ľubomír Valko
2. Tomáš Hrebík

3. Maroš Glevaňák
      Muži 36-45 rokov:
1. Ján Halík
2. Ján Roth
3. Ján Šimkulák
      Muži 46-55 rokov:
1. Peter Benko
2. Peter Bondovič
3. Marcel Kubala
      Muži 56-100 rokov:

Hokejbalový turnaj 2019
Bainský – Fighters
   Najlepší obranca – Jozef Iľko-

vič – Učko
 Najlepší nahrávač – Peter 
Pavličko – The CHose Ones
   Najlepší strelec – Jozef Edko 
Pitoňák – The CHose Ones
     Najlepší hráč – Miroslav Dziak 
– Učko
    Všetkým zúčastneným ďakuje-

me, víťazom blahoželáme a pra-

jeme veľa úspechov do budúcna.

    Hokejbal je pomerne mladý 
šport s veľmi krátkou históriou, 
ale jeho korene možno vystopo-

vať k podobným hrám hraným 
s loptou a palicou (hokejkou). 
Cieľom hry je dať čo najviac 
gólov do súperovej bránky po-

mocou hokejky. Hokejbal je 
kolektívny šport, verzia hokeja, 
ktorá sa hrá bez korčulí. Nehrá 
sa s pukom, ale so špeciálnou 
loptičkou oranžovej farby. Povrch

hokejbalových ihrísk tvorí asfal-
tový koberec, betón alebo plas-

tový povrch.
       Hokejbal je uznávaným špor-
tom aj v našom meste, a tak sa 
31. augusta 2019 uskutočnil na 
hokejbalovom ihrisku v Spiš-
skej Belej už tradičný 13. ročník 
hokejbalového turnaja mu-

žov, ktorý sa koná pod záštitou 
mesta Spišská Belá. Na turnaji 
sa zúčastnilo 6 tímov zo Spiš-

skej Belej a okolia – z Popradu a 
Kežmarku.
    Konečné poradie tímov:
1.miesto – Flyaflayers
2.miesto – Učko Poprad
3.miesto – The Chose Ones
4.miesto – Old Boys
5.miesto – Fighters Spišská Belá
6.miesto – Kežmarok
    Ocenenia jednotlivých hrá-

čov:
  Najlepší brankár – Vladimír
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Belianski hokejbalisti začali novú sezónu
U16
  Domáci turnaj v Spišskej 
Belej odohrajú  3.11.2019 (ne-

deľa) od 9.00 do 17.00

U14
   Domáci turnaj v Spišskej 
Belej odohrajú 13.10.2019 
(nedeľa) od 9.00 do 17.00

U12
   Domáci turnaj v Spišskej 
Belej odohrajú 20.10.2019 
(nedeľa) od 9.00 do 17.00

      Na začiatku septembra začali 
hokejbalisti MŠK Spišská Belá 
svoju novú extraligovú sezónu. 
V nej sa predstavia v 4 kategó-

riách :
U19 (tréner Miroslav Burdíček)
U16 (tréner Miroslav Burdíček)
U14  (tréner Patrik Vaverčák)
U12  (tréner Marek Siska)
      V tomto ročníku sa nepredsta-

ví naše družstvo v kategórii U10. 
Dôvodom je nízky počet detí a 
tiež chýbajúca osoba trénera, 
ktorého sa klubu nepodarilo zoh-

nať pre túto kategóriu.
      Svoje zápasy v novom ročníku 
slovenskej extraligy mužov odo-

hrajú na našom ihrisku v Spiš-
skej Belej hokejbalisti (muži) 
MŠK Kežmarok. Môžete sa teda 
prísť pozrieť aj na extraligu mu-

žov.
    Rozpis domácich zápasov 
MŠK Spišská Belá :
U19
7.9. (sobota): MŠK Spišská Belá 
– Vranov n/T  2:0
14.9. (sobota):  HBC  Košice –

MŠK Spišská Belá  5:3
20.9. (piatok) – 17.30  MŠK Spiš-

ská Belá – ŠK Pruské 3:1
    Domáce zápasy:
6.10. (nedeľa) - MŠK Spišská 
Belá – ŠK Zvolen
16.11. (nedeľa) - MŠK Spišská 
Belá – HBC Košice
30.11. (nedeľa) - MŠK Spišská 
Belá – HBC Považská Bystrica
7.3. (nedeľa) - MŠK Spišská 
Belá – HBC Martin
28.3. (nedeľa) - MŠK Spišská
Belá – HBK Trebišov

Stredoeurópska séria Spartan Race s úspechmi našich
vo Valči, bol povinný, rozhodol o 
konečnom víťazovi celej série v 
kategórii Elite a AG.
    Michal Jurčo sa po smoliar-
skom začiatku v prvých dvoch 
pretekoch prebojoval do TOP 10 

svojej kategórie 30/34.
  Marekovi Podolinskému
sa podarilo umiestniť sa na 
2. mieste za Rumunom Floren-

tinom Ovidium Bontem, ktorý 
dominoval počas celej série vo 
svojej kategórii, prehral len v 
jediných pretekoch CEU v Kut-
nej Hore, kde mu Marek vyfúkol 
víťazstvo. Obom pretekárom z 
PretekaRYS srdečne blahoželá-

me a prajeme im veľa úspechov 
na Majstrovstvách sveta v Tri-
fekta víkende, ktoré ich čakajú 
na začiatku novembra priamo v 
gréckej SPARTE.

     CEU séria Spartan Race po-

zostávala z 5 vybraných bodo-

vaných pretekov v Maďarsku, 
Česku, Poľsku, Rumunsku a 
Slovensku, kde najlepší elitní a 
age group pretekári súťažili o 
ocenenie v konečnom poradí. 
Michal Jurčo a Marek Podolin-

ský sa rozhodli absolvovať celú 
sériu v kategórii Age Group - 
kde súťažili vo svojich vekových 
kategóriách. Michal v kategórii 
30/34 a Marek v kategórii 35/39.
    Séria pozostávala z 2 pre-

tekov obťažnosti SPRINT (5 
km+, 20+ prekážok), 2 pretekov 
obťažnosti SUPER (13 km+, 24+ 
prekážok) a finálových pretekov 
obťažnosti BEAST (20 km+, 
30+ prekážok). CEU séria mala 
niekoľko podmienok na dokon-

čenie. Prvá podmienka je, že

pretekári musia absolvovať mini-
málne 4 z 5 pretekov v rovnakej 
kategórii (elite alebo age group 
– ktorú v priebehu pretekov ne-

mohli zmeniť, inak boli diskvali-
fikovaní a vylúčení z bodovania). 
Sumár bodov najlepších 4 prete-
kov, z ktorých sú finálové preteky

Medailový Sparťan 

   Spartan race Trifecta víkend – 
Valčianska dolina 7.-8.9.2019
  Vynikajúce výsledky zazna-

menali naši chlapci vo Valčian-

skej doline, kde štartovalo až 8 
našich pretekárov. V nedeľnom 
šprinte dokázali naši získať až 
3 pódiové umiestnenia. Niko-

las Rákoci, Marek Podolinský a 
Miroslav Jurčo sa umiestnili na 
2. mieste vo svojich vekových  
kategóriách. Výborné výsledky 
zaznamenali aj Michal Jurčo a 
František Heldák, ktorí absolvo-

vali celý trifecta víked (všetky 3 
obtiažnosti Sparťana, kde muse-

li zdolať viac ako 42 km a 88 pre-

kážok) a umiestnili sa na 20. a 
36.mieste z 375 pretekárov, ktorí 
dobehli do cieľa celej trifecty.
   Spartan race Trifecta víkend – 
Lipno nad Vltavou 21.-22.9.2019
   V Lipne dominoval Marek Po-

dolinský vo svojej vekovej ka-

tegórii v pretekoch Beast a za-
knihoval tak 1. miesto vo svojej 
kategórii a celkovo 28. miesto z 
3 191 pretekárov. V pretekoch 
Sprint sa umiestnil na 3. mieste 
vo svojej kategórii.
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17. Spišský zemiakarský jarmok
torte –  The Backwards, najlep-

šia hudobná skupina na svete, 
interpretujúca legendárnych The 
Beatles. Do neskorých večer-
ných hodín pokračovala zábava 
s DJ Marošom. 
     Spišský zemiakaraský jarmok 
je po celý čas svojej existencie 
príležitosťou vzdať hold a úctu 
ľudskej práci na poli, so zemou, 
ktorá vydáva úrodu. Zemiak - 
náš druhý chlieb – je pre mno-

hých ľudí z nášho regiónu sku-

točne takou plodinou. Sme radi, 
že sme si to mohli opätovne pri-
pomenúť aj na tomto tradičnom 
podujatí.
    Aj fotokolážou na titulke ďa-

kujeme všetkým, ktorí toto 
podujatie podporili – všetkým 
sponzorom, vystavovateľom i 
organizátorom.

       Na tradičnom podujatí v Spiš-

skej Belej, ktorým je Spišský 
zemiakarský jarmok zemiaky 
rozhodne nechýbali. Zemiakové 
špirály, pirohy, placky, halušky, 
zemiaky plnené, opekané – všet-
ky dobroty rozvoniavali v sobotu 
21. septembra 2019 po celom 
námestí. Najlepšie zemiakové 
špeciality však mohli návštevní-
ci jarmoku nájsť pred mestskou 
knižnicou, kde ich ako každý rok 
ponúkali členovia Denného cent-
ra Spišská Belá.
     Zamestnanci mesta Spišská 
Belá ponúkali návštevníkom nie-
len zemiaky, ale aj výborný guláš 
z diviny a tiež tombolové lístky, 
ktorých sa tohto roku predalo 1 
724 kusov.
     Ten, kto práve nejedol, alebo 
nesledoval program, si zašiel do 
záhrady mestskej knižnice, kde

mohol obdivovať výstavu zvierat 
Slovenského zväzu chovateľov 
– z. o. Spišská Belá.
    Ako zemiaky správne pesto-

vať vedia iba tí kompetentní. Zá-

stupcovia štátnych kontrolných 
orgánov a inštitúcií, renomovaní 
odborníci, pestovatelia zemia-

kov zo Slovenska i zahraničia 
sa so svojimi vedomosťami a 
skúsenosťami podelili v rámci 
seminára určeného širokej ve-

rejnosti, ktorý sa uskutočnil v 
kinosále mestského úradu, pod 
záštitou Ústredného kontrolné-

ho a skúšobného ústavu poľno-

hospodárskeho Spišská Belá. 
Téma seminára bola Reštart 
pestovania zemiakov v chladnej-
ších pestovateľských oblastiach 
Slovenska. Jeho zámerom bolo 
poukázať na možnosti pestova-

nia zemiakov v severnejších ob-

lastiach, bez možnosti použitia 
závlah, s cieľom zvýšiť domácu 
produkciu konzumných, ako aj 
sadivových zemiakov.
    Kultúrny program jarmoku sa 
niesol najmä v znamení sveto-

vých evergreenov. Moderoval ho 
herec a zabávač Štefan Skrúca-

ný, ktorý predviedol nielen svoj 
skvelý humor, ale aj spevácky ta-

lent. Svojimi vystúpeniami pote-

šili oči i uši divákov: Spišskobe-

lianska dychovka; detská ľudová 
hudba Belave zo ZUŠ L. Med-

nyánszkeho; azda najznámejší 
slovenský ľudový rozprávač An-

der z Košíc, ktorého pesničkami 
dopĺňala skupina Traja z raja; je-

dinečná multižánrová cimbalová 
kapela Silband; poľská skupina 
Seventh heaven, ktorá divákom 
predviedla najznámejšie hity
skupiny ABBA a čerešnička na

Meranie síl v šúpaní zemiakov
na 17. Spišskom zemiakarskom
jarmoku vyhrala starostka
Holumnice Jana Tureková, 

ako druhý sa umiestnil staros-
ta obce Veľká Franková Pavol 
Soľava a tretie miesto obsadi-
la starostka Výbornej Ing. Viera 
Strelová.

Na 17. Spišskom zemiakarskom jarmoku 
vystavovali:

AT TATRY spol. s. r. o. Spišská Belá, SLOVBYS, s. r. o. Spišská Belá, Hlavná odrodová skúšobňa Ústredného kontrolného a skúšobné-

ho ústavu poľnohospodárskeho Spišská Belá, Norika s. r. o.  Košice, EUROPLANT s. r. o. Poprad, HZPC SLOVENSKO s. r. o. Poprad, 
APH GROUP SLOVAKIA Poprad,  SLOVCHIPS  Smižany, Podtatranský vinársky spolok Veľká Lomnica, Poľnohospodárske družstvo 
Goral Veľká Franková, Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok, DluMed – včelárska firma zo Zamaguria, Stredná 
odborná škola agropotravinárska a technická Kežmarok, FACE CLUB Spišská Belá, AGRO-TECH Mlynčeky, ZO Slovenského zväzu 
chovateľov Spišská Belá, Denné centrum a mesto Spišská Belá.

Výsledky súťaží na Spišskom zemiakarskom jarmoku 2019
2. miesto: p. Helbrichová (1 021 g)
3. miesto: p. Rezničáková (956 g)

   Najkrajšia predzáhradka v 
Spišskej Belej:
1.  miesto – Pavol Pjatak (100 €)
2. m. – Magdaléna Slodičáková (70 €)
3. m. – Viera Neupauerová (30 €)

     Najkrajší balkón v Spišskej 
Belej:
1. miesto – Jana Bachledová (100 €)
2. m. – Emil Gríllus (70 €)
3. m. – Marta Alexandra Pajerová (30 €)

    Vedomostná súťaž Zemia-
ky naše každodenné, určená 
študentom Strednej odbornej 
školy agropotravinárskej a 
technickej z Kežmarku:
1. miesto: Nicola Jannova, III. AV
2. m.: Michaela Komiňáková, II. AV
3. m.: Alexandra Zakopjanová, II. AV

   Súťaž o najchutnejší zemiak:
1. Annalena (Europlant šľachti-
teľská spol. s r. o., Poprad) 
2. Anuschka (Europlant šľachti-
teľská spol. s r. o., Poprad)
3. Belana (AT Tatry, spol. s r. o.,

Spišská Belá)

   Podmienky certifikácie na 
RPSZ splnilo 10 vzoriek (zo 17):
      AT TATRY, spol. s. r. o. Spišská 
Belá: Red Anna, Belana
   Slovbys s. r. o.  Spišská Belá: 
Dominika, Red Anna, Mariannka
     TIS, s. r. o. Toporec: Red Anna
    Europlant šľachtiteľská spol. 
s. r. o. Poprad: Marabel, Laura, 
Annalena, Anuschka

   Súťaž MISS ODRODA – o
najkrajšiu odrodu:

  1. miesto: VIVALDI, zástupca 
odrody na Slovensku, HZPC a 
APH, Poprad
  2. miesto: MALVINA, zástupca 
odrody na Slovensku, VŠUZ, 
Veľká Lomnica
  3. miesto: ELFE, zástupca odro-

dy na Slovensku, EUROPLANT, 
Poprad
   Na hlasovaní sa zúčastnilo viac 
ako 250 ľudí.

    Súťaž o najväčší zemiak:
1. miesto: p. Pjontek (1 582 g)
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