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    Zvonica na námestí v dôstojnom mlčaní vyše 400 rokov mapuje životné príbehy našich obyvateľov. V každom ročnom období, za každého 
počasia, v rôznej kondícii fasády. Stojí ... Život človeka je oveľa krehkejší. V dušičkovej nostalgii novembra sme na cintoríne stáli i my – uvedo-

mujúc si svoju pominuteľnosť a spomínajúc na nezmazateľné stopy našich blízkych, priateľov a rodákov, ktorí už nie sú medzi nami. 
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     Medzi účinkujúcimi v galaprograme Prešovského samosprávneho kraja v Divadle Jonáša Záborského v Prešove boli 14.11.2019 medzi 
stovkou účinkujúcich žiaci našej ZUŠ L. Mednyánszkeho. 

     Mesto Spišská Belá a Konfederácia politických väzňov Slovenska si 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu – pripomenuli 
15.11.2019 pietnou spomienkou na cintoríne.

    Kinosála mesta patrila od 15. do 17.11. 2019 Festivalu slobody. Žiaci našich škôl a široká verejnosť si na ňom mohli cez výstavu, filmy a 
telemost z konferencie Nenápadní hrdinovia uvedomiť, aké dôležité je vážiť si hodnoty získané Nežnou revolúciou v roku 1989.

    30. výročie udalostí, ktoré odštartovali Nežnú revolúciu – obdobie zmien a transformácie totalitného režimu na demokratický, rezonovalo v 
spoločnosti aj v našom meste počas novembrových dní.

Viac aktuálnych informácií a článkov nájdete na webe  www.spisskabela.sk
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej zo dňa 31. októbra 2019
   Mestské zastupiteľstvo v Spiš-

skej Belej (ďalej len MsZ) sa 
na svojom zasadnutí dňa 31. 

októbra 2019 venovalo aj týmto 
témam:

Poskytnutie dotácie z rozpoč-

tu mesta

• Poslanci schválili poskyt-
nutie mimoriadnej dotácie vo 
výške 1 700,– eur Mestské-

mu športovému klubu Slavoj 
Spišská Belá na úhradu nepred-

pokladaných (neplánovaných) 
nákladov spojených s postupom 
„A“ mužstva mužov do 4. sloven-

skej ligy VSFZ.

Zmena účelu použitia financií 
z rezervného fondu a siedme 
rozpočtové opatrenie

•  MsZ pristúpilo k zmene úče-

lu použitia časti finančných 
prostriedkov z rezervného 
fondu, účel je rozpísaný v prí-
lohe tohto uznesenia a schválilo 
návrh na zmenu rozpočtu mesta 
Spišská Belá na rok 2019 roz-

počtovým opatrením č. 7/2019, 
podrobný návrh rozpočtového 
opatrenia tvorí prílohu tohto 
uznesenia č. 196/2019.

Pridelenie dvoch mestských 
bytov

• MsZ schválilo pridelenie 
mestských nájomných bytov 

v bytovom dome na Štefánikovej 
ulici č. 42 do nájmu Petronele 
Halčinovej, trvale bytom Spišská 
Belá, 1. mája 44. Ako  náhradníč-

ku pre predmetný byt poslanci 
schválili Dominiku Sulitkovú, by-

tom Spišská Belá, Hviezdosla-

vova 1 a Ivete Hangurbadžovej, 
bytom Slnečná 12, bola pride-

lená  garzónka na 1. podlaží by-

tového domu na Slnečnej č. 72 
v Spišskej Belej. Náhradník na 
túto garzónku je  Ondrej Bachle-

da, bytom Spišská Belá, Oslo-

boditeľov č. 29.

Príspevok vlády SR

• Primátor mesta informoval 
poslancov o schválenom fi-

nančnom príspevku vlády SR 
vo výške 180 tisíc eur na dobu-

dovanie investičného projektu 
mesta Hokejbalovej haly – ho-

kejbalového areálu na Tatran-
skej ulici a o doplnení hasičskej 
techniky o nové auto  Iveco Daily.

Mesto vyhlásilo dve obchod-

né verejné súťaže

• MsZ schválilo vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na

SLAVDENT, s. r. o., Spišská Belá 
na účel zriadenia ďalšej zubnej 
ambulancie.

Činnosť hlavnej kontrolórky

•  Poslanci vzali na vedomie 
správu hlavnej kontrolórky mes-

ta o vykonaných kontrolách.

Ing. Jozef Krok, nový konateľ 
mestskej s. r .o.

•  MsZ zrušilo svoje uznese-
nie č. 185/2019 zo dňa 26.9.
2019, nakoľko Ing. Kristína 
Priesterová, trvale bytom Koši-
ce, neprijala funkciu riaditeľa/
konateľa spoločnosti Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o., a 
vzalo na vedomie návrh Valné-

ho zhromaždenia spoločnosti  
Mestský podnik Spišská Belá,
s. r. o., / primátora mesta na me-

novanie konateľa spoločnosti.
•   Poslanci súhlasili s vyme-

novaním Ing. Jozefa Kroka,
trvale bytom Kežmarok, do 
funkcie riaditeľa/konateľa spo-

ločnosti Mestský podnik Spiš-

ská Belá, s. r. o., od 1.11.2019
a súhlasili s odvolaním Ing. 
Miroslava Petreka, trvale by-

tom Kežmarok, z funkcie ko-

nateľa spoločnosti Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r .o., k 
31.10.2019 a zároveň požiada-

li nového konateľa Mestského 
podniku Spišská Belá, s. r. o., o 
predloženie návrhov poslancom 
mesta Spišská Belá na skon-

solidovanie podniku pre zlep-

šenie hospodárskych výsledkov 
mestskej spoločnosti, a to naj-
neskôr do 15.1.2020.

Predaj pozemku pri prevádz-

ke Bicykle Kostka

• MsZ schválilo odpredaj
časti pozemku, ktorý sa na-

chádza v bezprostrednom okolí 
pozemku vo vlastníctve žiada-

teľa Martina Kostku, trvale by-

tom Mierová ul. 11, Spišská Belá 
za účelom dorovnania pozemku 
na Štefánikovej ulici, za kúpnu 
cenu 15 €/m².

Zmena územného plánu č. 4  
– termín podania žiadostí len  
do 29.11.2019

•   Poslanci vzali na vedomie 
informáciu primátora mesta o 
žiadosti na čiastkovú zmenu 
Územného plánu mesta Spiš-

ská Belá (rozšírenie plôch pre 
výrobu) v lokalite areálu firmy re-

nova RN, s. r. o., Osloboditeľov 
1, Spišská Belá, z dôvodu ďal-
šieho rozvoja tejto spoločnosti.

uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
prenájom poľnohospodárskych 
pozemkov v lokalite Pod Kicorou 
v katastrálnom území Lendak a 
na uzatvorenie nájomnej zmluvy 
na prenájom poľnohospodár-
skych pozemkov v lokalite Pri 
rybníku v katastrálnom území 
Spišská Belá, bližšie informácie 
o OVS tvoria prílohu uznesení.

Lesné pozemky mesto Spiš-

ská Belá nepredáva

• Poslanci neschválili zámer 
na odpredaj  lesného pozem-

ku v k. ú. Lendak v prospech žia-
dateľa  Michala Halčina, trvale 
bytom Lendak, nakoľko  nespĺňa  
podmienky uvedené v § 24 zá-

kona o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva k 
pozemkom č. 180/1995 Z. z. v 
platnom znení.

Prenájom pozemku pod let-
nou terasou

• MsZ schválilo zámer na 
prenájom  pozemku na účely 
zriadenej letnej terasy pre Má-

riu Kundlovú, rod. Hanečákovú,  
trvale bytom Moskovská ulica 
513/14, Spišská Belá, na dobu 5 
rokov za ročné nájomné vo výš-

ke 10 €/m² ročne podľa platného 
VZN mesta Spišská Belá.

Zámer na predaj pozemku

• MsZ schválilo zámer na
predaj časti pozemku na 
Slnečnej ulici na účely prístupu 
k rodinnému domu v k. ú. Spišská 
Belá v prospech žiadateľov Ja-

roslava Hangurbadža a manžel-
ky Zdeny Hangurbadžovej, rod. 
Pompovej, obaja trvale bytom 
Slnečná 71/937, Spišská Belá.

Predaj časti pozemku na vý-

stavbu rodinného domu na 
Lipovej ulici

•  MsZ schválilo predaj časti  
pozemku,   ktorý sa  nachádza v 
bezprostrednom okolí pozemku 
vo vlastníctve žiadateľa Antona 
Štolca, trvale bytom Ulica SNP 
494/45 Spišská Belá, za pod-
mienky úhrady časti nákladov 
spojených s výstavbou inžinier-
skych sietí a miestnych komu-

nikácií vo výške 11 617,87 eur 
v lokalite Lipová ulica, na účely 
výstavby rodinného domu za 
kúpnu cenu 15,00 €/m².

Zriadenie vecného bremena  
v prospech mesta Spišská 
Belá

• MsZ schválilo zriadenie

vecného bremena spočívajú-
ceho v práve vjazdu, precho-

du a prejazdu (lokalita pri OD 
COOP Jednota) v prospech 
mesta Spišská Belá od vlastní-
kov Ľubomíra Pavlarčíka, bytom 
Hviezdoslavova 395/5, Spišská 
Belá, Heleny Škvarekovej, rod. 
Kubovej, bytom Hviezdoslavova 
391/9, Spišská Belá a Františka 
Tkáčika a manželky Mgr. Anny 
Tkáčikovej, rod. Vaškovej, bytom 
Hviezdoslavova 396/4, Spišská 
Belá. Vecné bremeno sa zriaďu-

je bezodplatne.

Neschválenie legalizácie 
stavby – garáže na lesnom 
pozemku v lokalite Nad ra-
kúskou osadou

•  Poslanci neschválili zámer 
na odpredaj časti lesného po-

zemku na účely legalizácie po-

stavenej garáže na pozemku na-

chádzajúceho sa v k. ú. Spišská 
Belá v lokalite Nad rakúskou 
osadou v prospech žiadateľky 
Lucie Pištovej, bytom Rakúsy 
210, nakoľko ide o lesný poze-

mok, ktorý nespĺňa podmienky 
uvedené v § 24 zákona o niek-

torých opatreniach na usporia-

danie vlastníctva k pozemkom č. 
180/1995 Z .z. v platnom znení.

Organizácia škôl a stravova-

nie v školských zariadeniach  
pre školský rok 2019 -2020

•  Poslanci vzali na vedomie 
informatívnu správu o organi-
zácii škôl a školských zaria-

dení v meste Spišská Belá na 
školský rok 2019/2020, správa 
tvorí prílohu tohto uznesenia č. 
209/2019.

Investície mesta za obdobie 
august – október 2019

•  MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o realizá-

cii investičných aktivít mesta.

Prenájom nebytových pries-

torov mesta Spišská Belá

• MsZ pridelilo nebytový
priestor na Hviezdoslavovej 
ulici č. 1 v Spišskej Belej ná-

jomníčke Gabriele Andrášovej,  
bytom Spišská Belá, Zimná 48  
na účely predajne papiernictva
a náhradníka na prenájom tých-

to nebytových priestorov spoloč-

nosť 1. Day, s. r. o., Mlynárska 
19,  Košice.
• MsZ pridelilo nebytový
priestor na Štefánikovej ulici 
č. 42 v Spišskej Belej (budova 
zdravotného strediska) na 1. po-
schodí pre nájomcu spoločnosť
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133 916,93 €; – Zvýšenie kva-
lity ovzdušia v meste Spišská 
Belá s celkovými výdavkami 
žiadosti vo výške 194 400 €;
– Vybudovanie cyklistickej 
infraštruktúry – odstavných 
zariadení pre bicykle v Spiš-
skej Belej s celkovými vý-
davkami žiadosti vo výške
43 837, 48 €.

Centrum integrovanej zdra-

votnej starostlivosti

•  Poslanci vzali na vedomie 
informáciu primátora mesta o 

nerealizovaní projektového 
zámeru v rámci Integrovaného
regionálneho operačného prog-

čenie vlastných finančných 
prostriedkov na spolufinan-

covanie  projektov v minimál-
nej sume 5% z celkových vý-

davkov za účelom realizácie 
projektov - Modernizácia ply-
novej kotolne a vykurovania 
v budove mestského úradu 
v Spišskej Belej s celkovými 
výdavkami žiadosti vo výške

Začali sa práce na stavbe kruhovej križovatky v Strážkach
na obmedzenia pri prejazde 
cyklotrasou, ktorá prechádza 
Kaštieľom Strážky a napája sa 
na kežmarskú cyklotrasu. Na 
uvedenom mieste je potrebné 
zvýšiť opatrnosť.
           Komplex stavebných aktivít 
v tejto lokalite si vyžiada aj rekon-

štrukciu existujúceho úrovňové-

ho križovania železničnej trate č. 
112A Plaveč – Poprad Tatry. Z to-

hoto dôvodu Železnice Sloven-
skej republiky realizovali výluko-

vé práce, ktoré mali za následok
15 dňové vylúčenie osobnej že-

lezničnej dopravy na predmetnej
železničnej trati od 15. novem-
bra 2019 do 29. novembra 2019.

      Na vstupe do Strážok na hra-

nici s katastrálnym územím Kež-

marok sa koncom októbra 2019 
začali stavebné práce v súvis-

losti so stavbou SO 105 Križo-
vatka Pradiareň 2. Pôjde o vybu-

dovanie kruhovej štvorramennej 
križovatky na ceste I/66, ktorej 
stavebníkom je mesto Kežma-

rok. Názov hlavnej stavby, ku 
ktorej sa križovatka viaže je 
Dobudovanie priemyselného 
parku Kežmarok – Pradiareň.
   V súčasnosti prebieha aj
výstavba SO 106 Pripojovacia 
komunikácia, SO 107 Mostné 
objekty a SO 345 Úprava koryta. 
V súvislosti s týmito stavebnými 
objektmi upozorňujeme cyklistov

ramu (EÚ) na výstavbu nové-

ho Centra integrovanej zdra-

votnej starostlivosti v Spiš-
skej Belej.

Žiadosti o poskytnutie pod-

pory formou dotácie na rok 
2020

•   Poslanci schválili zabezpe-

Prechod cez frekventovanú cestu bude bezpečnejší
   Primátor mesta Jozef Kuna
dňa 6. novembra 2019 podpísal 
na Ministerstve vnútra SR Zmlu-

vu o poskytnutí dotácie zo štát-
neho rozpočtu.
    Hlavným cieľom projektu je 
zlepšiť dopravno-bezpečnostnú 
situáciu v meste s dôrazom na 
ochranu nemotorových účast-
níkov cestnej premávky (chod-

cov, cyklistov). Rekonštrukcia 
priechodu pre chodcov bude 
pozostávať z jeho osvetlenia 
spolu s optickým zvýrazne-

ním plochy vodorovného zna-

čenia priechodu pre chodcov 
aktívnymi dopravnými gom-

bíkmi a aktívnymi dopravný-

mi značkami IP6 s prerušova-

ným doplnkovým signálom. 
Realizácia projektu bude mať za 
následok zníženie možného rizi-
ka dopravných nehôd.
         Projekt je finančne podpore-
ný Ministerstvom vnútra Sloven-
skej republiky.

    Rastúca premávka na pozem-

ných komunikáciách a rozvoj 
automobilovej dopravy, ktorý je 
jedným zo základných charak-

teristických čŕt modernej civili-
zácie, síce priniesol rad pozitív-

nych výsledkov spočívajúcich v 
raste životnej úrovne a ekonomi-
ky, ale priniesol i rad negatívnych 
dôsledkov v podobe nárastu 
nehodovosti. Prevažná časť do-

pravných nehôd, ku ktorým do-

chádza pri strete vodiča a chod-

ca, sa pritom stáva za zníženej 
viditeľnosti na priechodoch pre 
chodcov. Problémom je najmä 
slabý kontrast medzi chodcami a 
okolím. Nedostatočne osvetlení 
chodci s okolím splývajú. Vidieť 
a byť videný, je teda základným 
predpokladom a podmienkou 
bezpečného priechodu pre 
chodcov.
      Mesto Spišská Belá považuje 
bezpečnosť obyvateľov za jednu 
zo svojich hlavných priorít. V júni 

2019 preto samospráva mesta 
predložila žiadosť o poskytnutie 
dotácie z rozpočtu Ministerstva 
vnútra SR v rámci Výzvy číslo 
III. Prezídia Policajného zboru 
na podporu činností súvisiacich 
s bezpečnosťou cestnej pre-

mávky. S projektom Zlepšenie 
dopravno - bezpečnostnej si-
tuácie v meste Spišská Belá

sme boli úspešní a získali sme 
dotáciu vo výške 11 000 eur 
na rekonštrukciu priechodu 
pre chodcov s využitím inštalá-

cie tzv. technológie bezpečného 
- inteligentného priechodu pre 
chodcov s detekciou prítomnosti 
chodca na Zimnej ulici pri kri-
žovaní cyklotrasy s cestou I. 
triedy 66.

Najbližšie voľby - parlamentné - nás čakajú 29. februára 2020
limitu nákladov sa podľa zákona 
započítava aj ,,rozdiel medzi ce-
nou daru alebo iného bezodplat-
ného plnenia uvedenou v zmluve 
a cenou obvyklou a náklady na 
propagáciu politickej strany, 
ktoré politická strana vynalo-
žila v čase začínajúcom 180 dní 
predo dňom vyhlásenia volieb."

Zdroj: TASR

    Predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky Andrej 
Danko v pondelok 4. novembra 
2019 vyhlásil termín volieb do 
Národnej rady (NR) SR na 29. 
februára 2020 (sobota). Politic-

ké strany a hnutia tak vyhlásením 
termínu volieb vstupujú do ofi-
ciálnej predvolebnej kampane.
        Predvolebná kampaň sa 

začína zverejnením rozhod-

nutia o vyhlásení volieb v 
Zbierke zákonov. Končí sa 48 
hodín pred voľbami. Strany na 
ňu môžu minúť maximálne tri mi-
lióny eur vrátane dane z pridanej 
hodnoty. Vyplýva to zo zákona o 
volebnej kampani. Legislatíva za
volebnú kampaň označuje akú-
koľvek činnosť politickej strany, 

hnutia, ich koalície a kandidátov, 
za ktorú sa obvykle platí a sme-

ruje k propagácii ich činnosti, 
cieľov a programu za účelom 
získania volenej funkcie. ,,Ro-
zumie sa tým činnosť v pros-
pech aj v neprospech subjek-
tov," upresňuje zákon. 
     Strany a hnutia musia mať 
zriadené transparentné účty. Do
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Informácie pre voliča o voľbách do NR SR
     Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej NR SR)  sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.
     Právo voliť do NR SR má občan Slovenskej republiky (ďalej SR), ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala
u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
     Právo byť volený
     Za poslanca do NR SR môže byť zvolený občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území 
SR.
     Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
     Volič môže voliť na území SR
• vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
     Volič môže voliť mimo územia SR poštou, ak
• nemá trvalý pobyt na území SR a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
• má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
     Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v 
ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe 
žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
     Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz 
bezodkladne.
v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j.
najneskôr 10. 2. 2020),
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j.
najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí.
     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).
     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
      Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné 
dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, 
priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
     Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu 
poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 
10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr
10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
     Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• adresu trvalého pobytu,
• adresu miesta pobytu v cudzine.
     Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu 
poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
• obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
• hlasovacie lístky,
• návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
• poučenie o spôsobe hlasovania.
     Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky
obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí
odosielateľ.
   Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča
najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).
     Ďalšie informácie k voľbám do NR SR sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr a www.spisskabela.sk.
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Deň pomoci komunite 2019
       4. október 2019 v spoločnosti 
Hengstler, s. r. o., patril Dňu po-
moci komunite / Day of caring 

v podtatranskom prostredí, v 
ktorom jej zamestnanci pracujú 
a žijú. Akciu organizovali v spo-

lupráci s našou samosprávou 
už po tretí krát. Pomocnú ruku 
pre čistejšiu Spišskú Belú tento 
rok podalo 51 zamestnancov 
spoločnosti. Zapojili sa do čis-

tenia okolia Belianského rybníka 
a Belianskej cyklotrasy medzi 
Spišskou Belou a Tatranskou 
Kotlinou.
         Z ďalších aktivít Dňa pomoci 
komunite 2019 treba spomenúť 
zapojenie spolu až 261 zamest-

nancov tejto nemeckej výrobnej 
firmy pôsobiacej v Kežmarku v 
nasledovných činnostiach: čis-

tenie turistických chodníkov v 
Tatranskom národnom parku, 
pomoc psiemu útulku, maľova-

nie oplotenia na verejných pries-

transtvách a zveľaďovanie oko-

lia Denného detského sanatória 
v Kežmarku, a tiež darovanie 
krvi.
     Spoločnosti Hengstler, s. r. o., 
patrí úprimné poďakovanie za 
úsilie, ktoré vynakladá na vytvo-

renie lepšieho miesta pre život, a 
to aj formou sociálnej zodpoved-

nosti voči regiónom, v ktorých 
pôsobí.

Hodnoty mieru stále aktuálne
    V Spišskej Belej sme si 11. 

novembra o 11. hodine a 11 
minúte na 11 minút hlaholom 
zvonov na evanjelickom chráme 
pripomenuli koniec 1. svetovej 
vojny pred 101 rokmi. Aj v roku 
1918 sa po celom vtedajšom 
Československu ľudia dozvede-
li, že sa vojna skončila, zvone-

ním zvonov. V súčasnosti sa 11. 
november pripomína ako Deň 
vojnových veteránov alebo 
Deň červených makov (sym-

bol divého maku ako symbol krvi
vojakov preliatej za mier).
    Svet aj v súčasnosti balan-

suje nad možnosťou vyvolania 
globálneho vojnového konfliktu. 
Denne sa presviedčame o tom, 
že vo svete umierajú vojaci, do-
konca priamo u našich susedov, 
a kopú sa nové vojenské hro-

by. Deň vojnových veteránov je  
možnosťou, kedy treba hovoriť o 
tom, akú hodnotu má sloboda a 
život v mieri.

17. november  –  Deň boja za slobodu a demokraciu
rom primátor mesta Jozef Kuna 
a spolu s Alojzom Lenkavským 
zo Spišskej Belej, odsúdeným 
na 15 rokov odňatia slobody vte-

dajším komunistickým režimom, 
položili k pamätníku kyticu a za-

pálili sviece. Prítomní si tak uctili 
spoločne pamiatku obetí komu-

nizmu.
    Počas tejto spomienky od-
znela aj hymna Konfederácie 
politických väzňov, Pieseň o 
slobode, ku ktorej text napísal
Anton Srholec.
        Nezabúdajme na týchto hrdi-
nov zápasu o slobodu! Česť ich 
pamiatke!

     Pred 30 rokmi 17. novembra 
1989 zorganizovali pražskí štu-

denti spomienkovú slávnosť k 
50. výročiu 17. novembra 1939.
      Brutálny policajný zákrok proti 
účastníkom spomienkovej sláv-

nosti v roku 1989 na Národnej 
triede v Prahe vyvolal rozhorče-

nie verejnosti a odštartoval  pro-

testné akcie. Do štrajku po vyso-

kých školách v Československu 
vstúpili herci divadiel, od 20. do 
26. novembra sa konali denne 
stotisícové manifestácie v celej 
ČSSR.
    Demonštrácie sa konali aj v 
Bratislave. Prvú masovú demon-

štráciu zorganizovali v našom 
hlavnom meste 22. novembra na 
námestí SNP. Študenti rozdávali 
a vylepovali svoje požiadavky, 
ktoré sa stali základom progra-

mu nových politických síl.
  Pri tejto príležitosti mesto 
Spišská Belá a Konfederácia 
politických väzňov Slovenska 
usporiadali 15. novembra 2019 
pri príležitosti štátneho sviatku 
Dňa boja za slobodu a demo-
kraciu na mestskom cintoríne 
pietnu spomienku, ktorou sme si 
pripomenuli 30. výročie Nežnej 
revolúcie. Pri tejto príležitosti si 
tiež s úctou spomíname na všet-

kých, ktorí nevinne trpeli v ko-

munistických žalároch, na tých, 
ktorí za slobodu zaplatili svojím 
zdravím i životom. Bránili svoje 
vierovyznanie či presvedčenie 
a ich obete nesmú ostať zabud-

nuté.
     Pietna spomienka sa zača-

la za prítomnosti žiakov oboch 
základných škôl pri pamätníku 
obetí zločinov komunizmu prí-
hovorom pani Aleny Konkoľovej, 
nasledoval príhovor zástupkyne 
Oblastnej organizácie Konfe-

derácie politických väzňov Slo-

venska pani Mariany Mačákovej. 
Tento pietny akt ukončil príhovo-

     Lesy mesta Spišská Belá, 
s.r.o., budú v decembri 
ponúkať občanom mesta na 
predaj vianočné stromčeky - 
smrek alebo jedľu - v termíne 
od 12.12.2019 (v pracovných 
dňoch), predpoludním v čase od 
6.30 do 8.00 hod. a popoludní 
od 12.00  do 14.30 hod. v budo-

ve lesnej správy na Šarpanci. 

Cena za jeden stromček je 8 €. 
Taktiež si môžete zakúpiť jedľo-

vú čačinu v cene 0,30 €/kg.
     Zároveň mestské lesy prijí-
majú objednávky na palivové 
drevo. Svoj záujem môžete 
nahlásiť osobne na Šarpanci 
vo vyššie uvedenom čase, alebo 
aj telefonicky na tel. čísle 0940 
426 943.

Vianočný stromček z mestských
lesov
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Verejnosť môže spoznať portréty prvých richtárov Provincie XVI spišských miest  
okolí. V predchádzajúcom ob-
dobí bol významný obchod s 
Poľskom s vínom, tabakom a 
železom.“
    Pred vstupom do Múzea
Spiša si na priečelí môžete 
všimnúť 6 barokových kartuší – 
symbolizujú zásady, ktorými sa 
mali riadiť funkcionári a úradníci 
provincie. Každá kartuša obsa-

huje iné vyobrazenie (budovy, 
postavy). Pod nimi sú stuhy s 
nápismi v latinčine. Vo voľnom 
preklade jednotlivé vyobrazenia 
so sprievodnými textami hovo-

ria, že činiteľ sa pri výkone 
svojej funkcie (vysluhovanie 
spravodlivosti - každému, čo 
mu patrí) musí riadiť len ma-

teriálnou (váha) a morálnou 

(zásluha) podstatou veci bez 
ohľadu na akékoľvek iné 
okolnosti (vo dne i v noci) ho 
ani vo sne nesmie napadnúť 
(strážca v snoch) nepridržiavať 
sa prísne litery zákona (odkiaľ 
oči nikam).
    Stálu expozíciu História
Spiša – I. časť – ktorá predsta-

vuje kompletný súbor obrazov 
prvých funkcionárov provincie 
a richtárov 16 spišských miest, 
nájdete od 4. novembra 2019 v 
Múzeu Spiša v Spišskej Novej 
Vsi na Letnej ulici 50. V zimnom 
období od 1.11. je otvorené kaž-
dý pracovný deň od 9.00 do 
17:00 a v nedeľu od 13:00 do 
17:00. V sobotu je múzeum za-

tvorené.

       4. novembra 2019 uplynulo 
245 rokov od vzniku Provincie 
XVI spišských miest s cen-

trom v Spišskej Novej Vsi. 
Stalo sa tak z rozhodnutia cisá-

rovnej Márie Terézie 4. novem-

bra 1774. Provincia existovala 
viac ako jedno storočie a tvori-
la posledné výsadné územie 
Spiša.
       Za účasti primátora Spiš-
skej Belej Jozefa Kunu sa 4.11. 
uskutočnilo sprístupnenie prvej 
časti historickej expozície ve-

novanej spomínanej provincii 
v tamojšom Provinčnom dome 
ako sídle správy Provincie XVI 
spišských miest (1775 – 1876), 
kde v súčasnosti sídli Múzeum 
Spiša. Po prvý krát je pred-

stavený kompletný súbor 
obrazov prvých funkcionárov 
provincie a richtárov 16 spiš-

ských miest (vrátane Spiš-
skej Belej).  Pozvaní primátori a 
starostovia niekdajšej provincie 
dostali počas slávnosti darček 
v podobe pamätných odtlačkov 
pečate provincie z roku 1774.
            Reštaurovanie vzácnej kolek-
cie obrazov podporilo Minister-
stvo kultúry Slovenskej republi-
ky, Fond na podporu umenia a 
Nadácia VÚB.
  Účastníci slávnosti mali
možnosť absolvovať prehliadku 
mesta Spišská Nová Ves zame-

ranú najmä na objekty späté s 
dejinami provincie. Prehliadka
objektov tvorila neoddeliteľnú

súčasť akcie a vznikla hlavne 
vďaka projektu Provincia XVI 
spišských miest – malá Eu-

rópska únia. Uvedené podu-

jatie sa stalo dôstojným pripo-

menutím existencie mestského 
zväzu, v ktorom boli dlhodobo

uplatňované demokratické, sa-

mosprávne princípy, inšpiratívne 
aj pre súčasnosť.
  Encyklopedické diela z
obdobia poslednej tretiny 18. 
storočia prinášali o mestách 
provincie pomerne strohé infor-
mácie, ktoré mnohokrát vystiho-

vali skutočnosti, ktoré boli pre ne 
najcharakteristickejšie, prípadne 
najzaujímavejšie. Tak sa z die-

la Jána Mateja Karabinského s
názvom Geograficko-historic-
ký a výrobkový lexikón Uhor-
ska (1786) o Spišskej Belej do-

zvedáme: ,,Mesto disponuje 
úrodnými poliami a bohatými 
lesmi, má peknú radnicu s ar-
chívom. Usporadúvajú sa tu 
výročné a týždenné trhy. Oby-
vateľstvo sa venuje pestova-
niu ľanu a tkáčstvu. Tunajšia 
borovička sa cení v širokom 

Primátor Jozef Kuna pri portréte 1. richtára Spišskej Belej Daniela 
Hassza, zvoleného v rámci novozaloženej Provincie XVI spišských 

miest v roku 1775 (celkovo bol richtárom od r. 1767 do r. 1795)

Silný vietor po sebe zanechal značné
škody

jednotlivo vyvrátené a polámané 
individuálne stromy.
        Po aktuálnom zmonitorovaní 
stavu mestských lesov, zhodno-

til situáciu konateľ spoločnosti 
Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., 
Ing. František Pisarčík racioná-

lne: ,,Hlavnou úlohou pracov-
níkov mestských lesov bude 
túto kalamitu spracovať včas, 
ideálne do začiatku jarného 
rojenia podkôrneho hmyzu – 
lykožrúta. Zároveň je potrebné 
vyhovieť aj legislatívnym požia-
davkám, ktoré stanovujú leho-
tu na spracovanie kalamity do 
6 mesiacov, aby sa zabránilo 
poškodeniu zostávajúcich les-
ných porastov. Ďalšou dôle-
žitou úlohou bude kalamitné 
plochy vyčistiť a pripraviť ich 
na obnovu lesa umelým zales-
ňovaním, predovšetkým odol-
nejšími drevinami, ktoré sú pre 
naše podmienky vhodné, ako 
sú buk, jedľa a smrekovec.”

   Štátna ochrana prírody,
Správa slovenských jaskýň, 
ako správca Belianskej jaskyne 
a prístupového chodníka k nej, 
iniciovala kroky potrebné na zní-
ženie rizikových faktorov, ohro-

zujúcich pohyb návštevníkov. V 
súčasnosti medzi tieto rizikové 
faktory patrí najmä pád suchých 
stromov, alebo ich častí (koná-

rov) v bezprostrednej blízkosti 
prístupového chodníka k Belian-

skej jaskyni, ako aj pri jej vstup-

nom areáli.
      Príslušný orgán ochrany 
prírody a krajiny za dodržania 
určitých podmienok odsúhlasil 
realizáciu výrubu suchých 
odumretých drevín na kon-

takte prístupového chodníka 
k Belianskej jaskyni a v tesnej 
blízkosti jej vstupného areálu, 
na eliminovanie stavu bezpros-
tredne ohrozujúceho zdravie a 
život návštevníkov. Mesto Spiš-
ská Belá ako vlastník predmetné-
ho pozemku v Tatranskej Kotline,

sa plne stotožňuje s realizáciou 
uvedeného zámeru.
     Belianska jaskyňa oficiálne 
víta návštevníkov už 137 rokov, 
je jedinou sprístupnenou jasky-

ňou vo Vysokých Tatrách a na-

vyše patrí medzi najviac navšte-

vované sprístupnené jaskyne na 
Slovensku. Mohlo by sa zdať, že 
jaskyňa, ktorá bola objavená v 
roku 1881, je už dokonale pre-
skúmaná. O nový objav sa však 
v nesprístupnenej časti jaskyne 
s názvom Peklo postarali napo-

sledy v roku 2017 jaskyniari z 
Jaskyniarskej skupiny Spišská 
Belá. Belianska jaskyňa má výz-
nam aj z hľadiska priaznivého 
pôsobenia podzemného pros-
tredia na zdravie človeka. Od 
roku 1991 sú jej priestory vyu-

žívané na speleoterapiu. S pa-
cientmi sa tu uskutočňujú ciele-

né dychové cvičenia.
       Bezpečný prístup k Belian-
skej jaskyni je teda v záujme 
viacerých záujmových skupín.

        V noci z 12. na 13. novembra 
2019 sa v lesoch mesta Spišská 
Belá prehnala víchrica, ktorá na 
hrebeni Belianskych Tatier do-

sahovala až silu orkánu. Veľmi 
silný vietor s ničivými účinkami má 
za následok značné škody v 50 
až 80-ročných lesných porastoch 
smrekových monokultúr (so 100 %
zastúpením smreka). Najviac 
stromov vietor vyvrátil a polá-

mal v Ždiari, v lokalite Pomfy, 
smerom k penziónu Tatra a ďa-

lej smerom do Monkovej doliny.
        Podľa slov konateľa spoloč-

nosti Lesy mesta Spišská Belá, 
s. r. o., Ing. Františka Pisarčíka, 
je v uvedenej lokalite poškode-

ných alebo zničených odhadom 
asi 4 000 m³ prevažne tenšej 
drevnej hmoty. Na ostatnom 
území mestských lesov vietor 
vyvrátil jednotlivo odhadom 500 
m³ drevnej hmoty. Lesné porasty 
boli vetrom poškodené plošne, 
ale na viacerých miestach sú aj

Bezpečnejšie k Belianskej jaskyni
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V lokalite Pace medveď napadol včelstvá
bo včelie hniezda, kde hľadajú
plásty s medom. Tieto sú pre 
nich neodolateľnou pochúťkou, 
ktorá navyše obsahuje množ-

stvo cukrov, bielkovín a iných 
výživných látok. Odporúčania 
škodovej komisie pre včelárov 
spočívajú v preventívnej inšta-

lácii výkonnejšieho impulzátora.

      V noci z nedele na pondelok
(3.-4.11.2019) nastala škoda na 
včelstvách spôsobená medveďom
hnedým (Ursus arctos) v lokalite 
Pace – Trstinné lúky. Na tomto
mieste majú včelstvá umiestnené
dvaja včelári. Škody vznikli obom.
       Včelstvá sa nachádzali za 
kovovým oplotením vysokým

takmer 2 metre mimo zastava-

ného územia mesta v západ-

nej časti katastrálneho územia 
Spišská Belá. Medveď prekonal 
oplotenie včelnice a v jednom 
prípade úplne zničil 3 úle. Záro-

veň poškodil 2 domce na úle a 
5 včelstiev. Druhý včelár mal na 
ochranu včelstiev okrem kovo-

vého oplotenia inštalovaný aj
elektrický ohradník. Ani ten však 
medveďovi nezabránil prekonať 
oplotenie a kompletne zničiť 5 
včelích úľov. Pri tomto vyčíňaní 
medveďa došlo ešte k poškode-

niu ďalších 3 úľov.
     Je známou skutočnosťou, 
že medvede obľubujú osie ale-

3. obvodová výstava zvierat v Spišskej Belej
•      Terézia Hrebeňárová – čest-
ná cena, 96,5 bodov
•      Martin Zděnek – dve čestné 
ceny, po 96 bodov
•        Benko Lukáč – čestná cena, 
96 bodov
•   Jaroslav Andráš – čestná 
cena, 96 bodov
•    Ján Rušin – čestná cena,
96 bodov
•        Eduard Krempaský – čest-
ná cena, 96 bodov
•      Juraj Miňo – čestná cena, 
95 bodov

Hydina
•     Štefan Kalafut – šampión vý-

stavy, 95 bodov
•    Jozef Hovan – šampión vý-
stavy, 95 bodov
•  Mário Šugerek – čestná
cena, 94 bodov
•        Ján a Matúš Strelko – čest-
ná cena, 94 bodov
•         Emil Ondruš – čestná cena, 
94 bodov
•     Miroslav Kalafut – čestná 
cena, 94 bodov
•   Martin Kelner – čestná
cena, 94 bodov
•   Cyril Kavulič – čestná
cena, 94 bodov

    Základná organizácia Slo-
venského zväzu chovateľov v 
Spišskej Belej v spolupráci s 
mestom Spišská Belá zorga-

nizovala v dňoch 8. až 10. no-

vembra 2019 v poradí 3. obvo-

dovú výstavu zvierat. Výstava 
sa uskutočnila v telocvični Zá-

kladnej školy M. R. Štefánika. 
Pozostávala z prehliadky širokej 
palety čistokrvných zvierat spo-

jenej s predajom.
        Tento rok vystavovalo svo-

je zvieratá až 37 chovateľov 

zo Spišskej Belej, Kežmarku, 
Popradu, Spišskej Starej Vsi, ale 
napríklad aj z Vrbova, Matiašo-

viec, Jakubian, Jamníka a ďal-
ších obcí.
    Celkovo bolo na treťom
ročníku Belianskej výstavy drob-

ných zvierat vystavovaných 
42 kusov hydiny veľkých a 
zdrobnených plemien a 153 
kusov králikov veľkých, stred-

ných a malých plemien.

Vyhodnotenie výstavy
  Králiky aj hydina boli posudzo-

vané podľa stanov Slovenského 
zväzu chovateľov.
Králiky
•   Rastislav Tomala – šampión 
výstavy, 96,5 bodov
•  Štefan Kováčik – šampión
výstavy, 96 bodov
•  Jakub Andráš – šampión
výstavy, 95,5 bodov
•  Juraj Majlender – čestná
cena, 96,5 bodov

Primátor mesta zavítal k seniorom ZOS-ky
zef Kuna v sprievode Ing. Anny 
Mlakovej z oddelenia sociálnych 
vecí Mestského úradu v Spiš-
skej Belej prejavil rešpekt a úctu 
k straším aj svojou návštevou v 
Zariadení opatrovateľskej služby 
v Strážkach. Klientov pozdravil 
milým slovom, prisadol si k nim a 
vo vzájomnej komunikácii v pria-

teľskej atmosfére strávili oboha-

cujúce chvíle. Našich starkých 
milým programom potešili aj deti 
zo Špeciálnej základnej školy v 
Spišskej Belej. Odzneli krásne 
básne s vyznaním a veselé pies-
ne. 29. október tak určite zosta-

ne v mysliach našich klientov 
ako výnimočný deň návštevy, 
radosti a pookriatia na tele, ale 
hlavne na duši.

Alena Konkoľová, ZOS 
Strážky

         Október je tradične vnímaný 
ako mesiac úcty k starším. Práve 
počas jeho dní si častejšie pripo-

míname hodnoty veku múdrosti 

a nadhľadu na jednej strane, ale 
aj obdobie ubúdajúcich fyzic-

kých síl seniorov a nevyhnutnej 
pomoci zo strany mladších, fy-

zicky zdatnejších ľudí či profe-

sionálnych opatrovateľských 
služieb.
        Primátor nášho mesta Jo-
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Október – Mesiac úcty k starším
      Dňa 24. 10. 2019 sme privítali 
v našej Materskej škole na Mie-

rovej ulici pani učiteľky a pra-

covníkov z našich radov, ktorí 
sú už na dôchodku. Pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším si 
deti starších tried s pani učiteľ-
kami pripravili krátke vystúpenie.
Prihovorili sa našim dôchod-
com prostredníctvom básní,
piesní a scénok. Na záver boli 
bývalí kolegovia obdarovaní ma-

lým darčekom. Nejednému z nich 
sa v očiach zaleskla slza, preto-

že niektorí z nich videli aj svoje 
vnúčatá. Deti boli odmenené po-

tleskom a sladkou odmenou.
      Deti predškolských tried 
si pripravili vystúpenie aj pre
svojich starých rodičov, kto-
rých pozvali na vystúpenie v trie-

dach.
       Nielen v mesiaci október, 
ale aj počas celého roka by sme 
mali prejaviť našim starkým úctu 
k ich šedinám a vráskam, hoci 
len jednoduchým: „Babička, de-

duško, ako sa máte?“
                 Ivana Šimoňaková, 

učiteľka MŠ Mierová

Charitatívny kalendár na rok 2020
eur. Kontaktovať ich môžete
prostredníctvom sociálnej siete
Ondrej a Sára, o. z., alebo
mailom na adrese: lucia1508
@gmail.com. Ondrejkovi a
Sárke prajeme veľa síl v ich
ďalšej liečbe!

       Mesto Spišská Belá niekoľko 
krát informovalo o neľahkom 
osude Sáry a Ondreja Koščá-

kových.  Tieto dvojičky zo Spiš-
skej Belej nemali šťastie na ideál-
ny štart do života. Ich rodičia im s 
láskou obetujú maximum svojho 

času a energie. Teraz môžete
pomôcť aj Vy!
     Ondrej a Sára sa stali 
súčasťou fotenia charitatív-

neho kalendára pre inak ob-

darené detičky na rok 2020. 
Na tvorbe kalendára sa podie-

ľalo spolu 11 rodín, ktorých 
deti majú zdravotný problém. 
Jeho kúpou priamo od ich 
rodičov, môžete deti pod-

poriť. Celý výťažok z predaja 
pôjde na ich rehabilitačnú 
liečbu. Cena kalendára je 8

Hovorme o jedle
(14.10.2019), Zelenina, ovocie, 
orechy z našich sadov (15.10.), 
Mlieko a mliečne výrobky od 
slovenských kravičiek (16.10.), 
Mäso, hydina, ryby, vajcia, stru-

koviny (17.10.), Cukry, tuky, soľ 
(18.10.). V aktivitách, súťažiach 
a pokusoch sme zisťovali pôvod 
potravín, ich zloženie, pripravo-

vali sme jedlá, šaláty, nátierky, 
koláčiky. Popri týchto činnos-

tiach sme maľovali, fotili a písali 
básne. Súťaž Hovorme o jedle 
mala aj sprievodné súťaže, a to 
výtvarnú súťaž Chutné maľo-
vanie, literárnu súťaž Poznám 
zdravé potraviny z môjho mesta 
či dediny a fotografickú súťaž 
Očami gurmána.
    Zažili sme výbornú tímovú 
spoluprácu učiteľov, rodičov, 
žiakov. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa do aktivít akokoľvek zapojili. 
Pre zdravie sa oplatí urobiť všet-
ko, čo je v našich silách.

Mgr. G. Plišková, ZŠ J. M. 
Petzvala

       V mesiaci október sa každo-

ročne zamýšľame nad tým, čo 
jeme, ako dodržiavame zása-

dy zdravej výživy a zdravého 
životného štýlu. V dňoch od 
14. 10. 2019 do 18. 10. 2019 sa 
konal 7. ročník celoslovenskej 
súťažno - vzdelávacej aktivity 
Hovorme o jedle. Dobrovoľne sa 
mohli prihlásiť všetky základné 
školy so sídlom na Slovensku. 
Ide o súťaž vyhlásenú Sloven-

skou poľnohospodárskou a po-

travinárskou komorou a Centrom 
rozvoja znalostí o potravinách.
      Súťaž je zameraná na vedo-

mosti a zručnosti žiakov v ob-

lasti potravín, pričom sa venuje 
zásadám zdravej výživy, pôvo-

du potravín, označovaniu po-

travín a objavovaniu významu 
potravín pre zdravý vývoj ľud-

ského organizmu. Nezabúda sa 
na ochranu životného prostredia 
a regionálny rozvoj pri pestovaní, 
spracovávaní a príprave potravín. 
Samotná realizácia súťaže pre-

biehala tak, že v čase jej trvania 

bola na každý pracovný deň vy-

hlásená denná téma týkajúca sa 
konkrétnej potravinovej skupiny 
podľa potravinovej pyramídy. 
Do „vzdelávania o potravinách“

sme sa snažili zapojiť čo najviac 
žiakov. 
      Každý deň boli realizované 
aktivity k témam: Chlieb, peči-
vo, obilniny, cestoviny, zemiaky
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75 rokov od zániku nemeckých škôl v Spišskej Belej

     V apríli 2019 prišiel na Mest-
ský úrad v Spišskej Belej e-mail 
z obce Biberbach zo západnej 
časti Dolného Rakúska, okres 
Amstetten, v ktorom informovali o 
náleze školských dokumentov v 
archíve ich základnej školy, ktoré 
pochádzali zo Štátnej ľudovej 
školy zo Spišskej Belej, datova-

né rokmi 1928 až 1939. Niekoľko 
dokumentov bolo z Nemeckej 
obecnej ľudovej školy v Spiš-

skej Belej z rokov 1943/1944. 
Tento nález si nevedeli v Biber-
bachu vysvetliť a žiadali o 
stanovisko zo Spišskej Belej.
    Následne Mestský úrad v 
Spišskej Belej poslal vysvetle-

nie, že ide pravdepodobne o 
dokumenty, ktoré sa tam dostali 
so žiakmi  počas evakuácie ne-

meckých detí zo Spišskej Belej 
pred príchodom Sovietskej ar-
mády v období 2. svetovej vojny. 
V máji 2019 prišlo z Biberbachu 
podrobnejšie vysvetlenie, že 
išlo o deti umiestnené v miest-
nom hostinci v rámci  KLV-Lager  
(Tábor pre odsunuté deti) pod 
pedagogickým dozorom Júliusa 
Rotha, učiteľa zo Spišskej Be-

lej. V liste z Biberbachu bolo aj 
pozvanie na osobné stretnutie 
medzi vedením obce Biberbach 
a mesta Spišská Belá. Delegá-

ciu zo Spišskej Belej dňa 11. 
septembra 2019 viedol primátor 
Jozef Kuna, ktorý sa po srdeč-
nom prijatí starostom Biberba-

chu Friedrichom Hinterleitnerom 
dozvedel ďalšie podrobnosti z 
pobytu belianskych detí a pri-
niesol predmetné školské doku-

menty  späť do Spišskej Belej.
     Pre pochopenie týchto úda-

jov je potrebné vysvetliť situáciu 
v belianskom školstve od vzni-
ku Československej republiky v 
roku 1918 až po koniec 2. sve-

tovej vojny.  Pred vznikom ČSR 
bola v Spišskej Belej Obecná 
škola, ktorá bola od roku 1875 v 
novej, dnes už zbúranej budove 
(terajšia Základná škola M. R. 
Štefánika). Existovali len nemec-

ké triedy, pretože v dôsledku 
maďarizácie neexistovali žiadne 
slovenské základné školy. V roku 
1902 došlo k poštátneniu a zme-

ne názvu na Štátna ľudová škola 
v Spišskej Belej s vyučovacím 
jazykom maďarským. V roku 
1908 z 2623 obyvateľov Spiš-

skej Belej bolo 1441 nemeckej 
národnosti, 926 slovenskej, 198 
maďarskej a inej národnosti.
       Po vzniku ČSR sa vytvorili v 
belianskej škole okrem nemec-

kých tried aj slovenské triedy. V 
roku 1921 v štyroch nemeckých 
triedach bolo spolu 185 žiakov, 
v štyroch slovenských spolu 
108 žiakov. Do roku 1929 bol 
správcom Štátnej ľudovej školy 
v Spišskej Belej Slovák Bohdan 
Frešo, po ňom Nemec Michal 
Neupauer a od roku 1932 učiteľ 
Rudolf Knoll. V učiteľskom zbore

boli spoločne učitelia nemeckej 
i slovenskej národnosti. V škol-
skom roku 1936/1937 sa zriadila 
v budove starej tabakovej továr-
ne (v súčasnosti Zimná ulica č. 
34 - rohová budova na križovat-
ke ku zdravotnému stredisku) 
pobočka kežmarskej Štátnej 
meštianskej školy s vyučovacím 
jazykom československým a ne-

meckým. Od 1.1.1938 sa táto 
škola osamostatnila a premeno-

vala na Štátnu újazdnú meštian-

sku školu v Spišskej Belej. Po 
vzniku prvej Slovenskej repub-

liky v školskom roku 1939/1940 
vznikla v Štátnej ľudovej škole  v 
Spišskej Belej samostatná ľudo-

vá škola s vyučovacím jazykom 
nemeckým. Od 1.9.1941 bola 
zriadená Nemecká obecná ľudo-

vá škola v Spišskej Belej (Deut-
sche Gemeindevolksschule) a 
Slovenská štátna ľudová škola. 
Riaditeľom nemeckej školy bol 
Rudolf Knoll, neskôr Július Roth 
a slovenskej Ján Ozábal. V šk. 
roku 1942/1943 sa slovenská 
škola premenovala na Rímsko-

katolícku ľudovú školu. V roku 
1940 sa vytvorila i samostatná 
Nemecká meštianska škola a
Štátna slovenská obvodná meš-

tianska škola (v súčasnosti roho-

vá budova na Zimnej ulici č. 34). 
         Vojnové udalosti v roku 1944 
(SNP) i blížiaci sa východný front 
vyvolal strach v nemeckej časti 
obyvateľov Spišskej Belej. Mno-

žili sa správy, že postupujúca 
Červená armáda sa pri postupe  
brutálne správa k civilnému ne-

meckému obyvateľstvu. Z tohto 
dôvodu bola nariadená nemec-

kou armádou evakuácia civilné-

ho nemeckého obyvateľstva. V 
prvom rade odchádzali nemec-

ké školopovinné deti v dopro-

vode svojich učiteľov. Posledný 
záznam zo Spišskej Belej v škol-
skom denníku z Biberbachu je 
z 26.11.1944 (2 mesiace pred 
vstupom Sovietskej armády do 
Spišskej Belej). Po tomto dátu-

me došlo k odsunu nemeckých 
detí  zo Spišskej Belej do rakús-

keho Biberbachu, prípadne i do 
iných miest.
     Dátum 26.11.1944 považu-

jeme i za dátum zániku nemec-

kých škôl v Spišskej Belej. Od-

sunom nemeckého obyvateľstva  
(dobrovoľným i vynúteným) 
prišla Spišská Belá o svojich asi 
850 obyvateľov, ktorí v jej histórii 
stáli pri zrode mesta, jeho eko-
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nomickom a kultúrnom rozvoji, 
a ktorým už nebolo umožnené 
vrátiť sa späť do rodného mesta.
       Toľko k histórii, vráťme sa 
však  k tomu, čo sme našli v na-

vrátených školských dokumen-

toch z obce Biberbach. Vrátilo sa 
celkove 34 zošitov a fasciklov, 
z toho 28 zošitov (1928-1939) 
– Výkazov dochádzky a pros-
pechu (1 zošit s vytrhnutými lis-
tami zo šk. roku 1931/1932), 2 
fascikle s osobnými dotazník-

mi žiakov, matričnými listami 
a vysvedčeniami z Nemeckej 
obecnej ľudovej školy, 1 fas-

cikel s osobným výkazom ne-

meckého učiteľa Ladislava  
Buchallu a 1 úradný zápisník 
(Geschäftsprotokoll) datovaný 
od 1.1.1943, ktorý obsahoval aj 
vložený originál dekrétu z Mi-

nisterstva školstva a národnej 
osvety – Nemeckého oddelenia 
v Bratislave z 5.8.1941, podľa 
ktorého sa od 1.9.1941 zriaďuje 
Nemecká obecná ľudová ško-

la v Spišskej Belej (Deutsche 
Gemeidevolksschule in Zipser
Bela). Ďalej tu bol vložený obež-

ník datovaný 28.2.1945 zo Slo-

venského školského úradu vo 
Viedni pre KLV (Tábory pre od-

sunuté deti) v Dolnom Rakúsku, 
Hornom Rakúsku a v Štajersku. 
V obežníku sa oznamuje, že 
splnomocnenec pre učiteľov zo 
Slovenska J. Thinschmidt po-

veruje touto funkciou školského 
inšpektora z Kežmarku Matthia-

sa Nitscha s ďalšími pokynmi. 
Úradný zápisník ešte obsahoval 
vložený zoznam delimitovaného 
inventára pre zriadenú nemeckú

školu v Spišskej Belej v hodno-

te 16 715 korún slovenských 
a úradnú prázdnu obálku pre 
adresáta - Julius Roth, Lehrer, 
KLV-Lager „Höller“, Biberbach, 
pečiatka z Viedne (23.1.1945) - 
Der Reichsstatthalter in Nieder-
donau. Zápisník končí s údajmi o 
činnosti školy dňom 26.11.1944.
    K vráteným školským výka-

zom treba poznamenať, že nie 
sú úplné, chýbajú výkazy z niek-

torých školských rokov. Je zau-

jímavé čítať, aké sú priezviská 
slovenských i nemeckých žia-

kov, väčšina priezvisk je i dote-

raz v Spišskej Belej. Staršia ge-

nerácia súčasných Beľanov by 
tu našla výkazy prospechu svo-

jich rodičov, prípadne starých 
rodičov. Keďže ide o osobné 
údaje, nie je možné ich konkre-

tizovať. Učitelia boli však prísni, 
napríklad u žiaka zo slovenskej 
I. triedy - J.B., v školskom roku 
1930/1931 učiteľka v poznámke 
uvádza: „Opakuje (ročník), žiak 
je blbý, má kleptomániu, je ne-

znášanlivý, stále vyrušuje a hatí 
vyučovanie“. Našťastie žiak túto 
opakovanú prvú triedu s odretý-

mi ušami absolvoval a postúpil 
do druhého ročníka. Vo výka-

zoch sú pri jednotlivých žiakoch 
aj ospravedlnenky absencie od 
rodičov a lekárov – MUDr. Singer 
a MUDr. Herz. Tieto zachráne-

né vzácne školské dokumenty 
môžu poskytnúť dôležité infor-
mácie pre  historické zdokumen-

tovanie nemeckého školstva v 
Spišskej Belej.

Dr. Andrej Novák, 9.11.2019

Nechajme knihy rozprávať!

         Počas dvoch dopoludní 28. – 
29. 10. 2019 sa pod záštitou ob-

čianskeho združenia Expression
uskutočnil projekt s názvom 
Živá knižnica. Toto podujatie 
bolo určené pre žiakov ôsmych a 
deviatych ročníkov oboch našich 
základných škôl.
     Živá knižnica je moderná in-

teraktívna forma vzdelávania, 
ktorá využíva metódu tzv. story-
tellingu. Knihy sú nahradené 
živými knihami, ktoré osobne 
čitateľom vyrozprávajú svoj 
životný príbeh. Interaktivita 
tejto vzdelávacej metódy spo-

číva v aktívnej diskusii, keď sa 
čitatelia môžu živej knihy spýtať 
na čokoľvek, čo ich v jej príbe-

hu zaujíma. Témy živých kniž-

níc môžu byť rôzne – život ľudí 
z národnostných menšín, život 
s hendikepom, život v krajinách, 
kde zúria nepokoje...
   Témou našej živej knižnice 
bola skúsenosť s nezdravým 
životným štýlom v podobe rôz-

nych závislostí a chorôb, ktoré 
sú súčasťou života mladých
ľudí. Žiaci, ktorí sa na poduja-

tí zúčastnili, si vypočuli päť 
príbehov piatich živých kníh. 
Zuzka im priblížila život s depre-
siou a Janka rozpovedala svoju
dlhoročnú skúsenosť s anore-
xiou. Matúš porozprával, aké bolo
dobrovoľne pribrať 25 kg a ná-

sledne znova schudnúť s cieľom 
vedieť, ako sa cítia ľudia s nadvá-

hou. Živá kniha Milan rozpove-
dal, čo všetko mu zobrala dlho-

ročná závislosť na automatoch, 
čo všetko mu dala, a čo ho naučila 
komunita, ktorá ho z tejto závis-

losti vyliečila. Michal, posledná – 
piata - živá kniha, čitateľom roz-

povedal príbeh o tom, ako sa stal 
závislým na drogách a čo všetko 
na ceste k vyliečeniu prežil. 
          Veríme, že aj prostredníctvom 
tejto živej knižnice sme mohli
prispieť k prevencii nezdravých 
trendov v životoch mladých ľudí, 
a že si každý žiak odniesol as-

poň malý kúsok ponaučenia.
    A čo na to naši žiaci?
Slávka: „Všetky príbehy ma zau-
jali, tiež sa mi páčilo, že nám boli 
hostia ochotní vyrozprávať svoje 
príbehy a zodpovedali všetky 
naše otázky. Som veľmi rada, 
že som si mohla vypočuť niečo z 
ich životov. Myslela som si, že sa 
budem nudiť, no mýlila som sa.“
Klaudia: „Všetky príbehy sa mi 
veľmi páčili. Dali nám ponauče-
nie do života. Naučili sme sa, že 
o problémoch treba rozprávať, 
a že sa nemáme báť poprosiť o 
pomoc.“
     Toto podujatie bolo podporené 
z dotácie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR „Pro-

gramy pre mládež 2014 – 2020“, 
ktorú administruje IUVENTA – 
Slovenský inštitút mládeže.

M. Zoričáková, Expression,o. z.

Klienti ZOS-ky za kultúrou
    Klienti Zariadenia opatrova-

teľskej služby v Strážkach (ZOS) 
sa 30. októbra 2019 v rámci so-

ciálnej rehabilitácie zúčastnili v 
kežmarskom kine Iskra na pre-

mietaní filmu Rozprestri krídla.
  Film bol pre klientov novým 
zážitkom, pretože niektorí boli v 
kine po prvý krát vo svojom ži-
vote.
     7. novembra sa seniori zo 
ZOS-ky vybrali do Spišského 
divadla v Spišskej Novej Vsi. 
Voľba výberu predstavenia pad-

la na komediálny žáner a titul 

Krásne je v Tatrách. Dej tejto 
komédie je popretkávaný hu-
mornými sekvenciami súčasné-

ho života a plný omylov. Pestré 
kostýmy, pravé profesionálne 
divadelné ozvučenie a samotná 
noblesná atmosféra plne obsa-

deného hľadiska zanechala v 
klientoch ZOS-ky pocit pohody, 
sviežej mysle i nesmierneho
obdivu k protagonistom navští-
veného divadelného predstave-

nia.

A. Konkoľová, ZOS Strážky
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Poklady Banskej Štiavnice odkrývali naši žiaci
um, v ktorom sú uložené mnohé 
archeologické nálezy, maľova-

né strelecké terče či lapidárium 
z banskoštiavnickej kalvárie. 
Nakoniec naše kroky viedli do 
Banky lásky. Privítali nás milé 
sprievodkyne, ktoré nás po krát-
kom filme pozvali na návštevu 
do rodiny Pišlovej. Priamo pred 
našimi očami ožil príbeh lásky 
Maríny a Andreja Sládkoviča, z 
ktorého vznikla najdlhšia ľúbost-
ná báseň na svete, Marína. V 
expozíciách sme videli rukopis 
A. Sládkoviča i kresby kvetín 
Maríny. Najzaujímavejším mies-
tom bola ,,Banka lásky“, ktorá je 
umiestnená v podzemí domu v 
500-ročnej bani na zlato. Je vy-

tvorená z veršov básne Marína a 
ľudia si tu môžu uschovať taliz-

many, ktoré symbolizujú ich lás-

ku či priateľstvo. Na záver sme 
si zmerali silu lásky pomocou 
jedinečného prístroja láskomera.

ZŠ J. M. Petzvala

     Keď sa povie Banská Štiavni-
ca, nejednému z nás sa vybaví 
povesť o štiavnických jašterič-

kách, vďaka ktorým pastier ob-

javil prírodné bohatstvo zlata a 
striebra v tomto meste. A tak sa 
žiaci 5. až 9. ročníka zo ZŠ J. M. 
Petzvala spolu s pani učiteľka-

mi Lorenčíkovou, Vasjukovou, 
Oroszovou, Tyborovou a Jen-

drichovskou vybrali 17. októbra 
a 8. novembra 2019 na exkurziu 
do Banskej Štiavnice.
     Prvou zastávkou bolo Slo-

venské banské múzeum. Naj-
zaujímavejšou časťou expozícií 
bola návšteva bane. S prilbami 
na hlavách a s baterkami v ru-

kách sme sa vybrali ,,fárať“. Po-

čas prehliadky sme si vypočuli 
prednášky o histórii baníctva, o 
náročnej práci baníkov, o tom, 
ako vyzerala ťažba striebra ke-

dysi, a ako sa postupne moder-
nizovala. Päťdesiat metrov pod 
povrchom zeme sme kráčali po

zúžených chodbách. Miestami 
bolo počuť ťuknutie prílb o stro-

py štôlne, a tak sme boli radi, že 
sa po východe z bane môžeme 
opäť vystrieť. 
     Po krátkej jazde autobusom

sme zastavili neďaleko Námes-
tia sv. Trojice, na ktorom domi-
nuje kamenný morový stĺp a 
presunuli sme sa na Starý zá-

mok. Kedysi slúžil ako vojenská 
pevnosť. Teraz slúži ako múze-

Opravené prístrešky na cyklotrase
účelových a rekreačných za-

riadení mesta ošetrí strechu 
ešte ochranným náterom.
   Belianska cyklotrasa bola
vybudovaná v rámci projektu 
Belianske Tatry – spolu a lepšie, 
ktorý realizovalo mesto Spišská 
Belá v spolupráci s poľskou 
gminou Bukowina Tatrańszka v 
rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovensko 
2007-2013. Do prevádzky bola 
uvedená 1. mája 2011. Za osem 
rokov existencie cyklotrasy je 
prirodzene potrebné postup-

ne obnovovať niektoré z jej 
súčastí.

      Mesto Spišská Belá zabez-

pečilo prostredníctvom správcu 
športových, účelových a rekre-

ačných zariadení mesta opravu 
poškodených striech na prístreš-
koch pri cyklochodníku v 
smere od Spišskej Belej do 
Tatranskej Kotliny. Zároveň 
došlo k úplnej rekonštruk-

cii strechy na prístrešku pri 
Šarpanci. Táto strecha bola 
najviac poškodená a bola nut-
ná jej výmena. V súčasnosti je 
z jedľových šindľov a nado-

budla atraktívny vzhľad, ktorým 
zapadá do prostredia. V jarnom 
období správca športových,

Údržba základných prostriedkov 
SVP, š. p. dňoch 28.10. a 29.10. 2019 ude-

lené riaditeľské voľno.
      Vykonanie týchto prác reali-
zoval živnostník p. Ján Ščigulin-

ský. Odstránili sa staré povlako-

vé podlahy, opravil sa podklad, 
doplnil sa cementový poter a 
následne sa upravil povrch sa-

monivelizačným poterom.
   Po dôkladnom vysušení
prišla na rad montáž podláh. 
Vzhľadom na bezpečnosť po-

hybujúcich sa žiakov, ich rodi-
čov i zamestnancov školy po 
týchto podlahách, bola nalepe-

ná vysoko odolná podlahovina 
z PVC Termofix. Rozpočtovaná 
suma rekonštrukčných prác je 
2 994,50 eur.

Mgr. J. Kubalová, riaditeľka 
ZUŠ L. Mednyánszkeho

     Poslaním Slovenského vodo-

hospodárskeho podniku, š. p., 
je vykonávanie verejnoprospeš-

ných činností a zabezpečenie 
správy povodí, vodných tokov 
a vodných stavieb na nich vy-

budovaných. V rámci výkonu 
správy vo svojej územnej pôsob-

nosti vykonáva Správa povodia 
Dunajca a Popradu v Spišskej 
Belej pravidelnú údržbu na svo-

jich základných prostriedkoch 
(na vodných tokoch a ich bre-

hoch). V mesiaci október 2019 
boli ukončené práce na úpra-

ve Belianskeho potoka v rieč-

nom kilometri 3,617 – 4,150. 
Pokosená bola pravostranná 
aj ľavostranná hrádza Belian-
skeho potoka v dĺžke 533 me-
trov. K takejto údržbe dochádza

pravidelne dvakrát ročne aj na 
Kúpeľovom potoku na juž-
nom okraji Spišskej Belej, 
ktorý slúži na odvedenie príva-

lových vôd z priľahlého územia.
       V minulom období bola Sprá-

vou povodia Dunajca a Popradu 
na Belianskom potoku uprave-

ná aj čiastočne zosunutá časť 
hrádze. Zamestnanci spomenu-

tej inštitúcie taktiež prečisťovali 
profil tohto vodného toku. Medzi 
úlohy správcu toku patrí však aj 
zabezpečenie protipovodňovej 
ochrany. Pred piatimi rokmi bolo 
preto v Strážkach na brehu rieky 
Poprad realizované spevnenie 
meandra osadením dvoch dru-

hov kamenia. Toto opatrenie za-

bránilo zmenám v inundácii a za-

bezpečilo stabilitu vodného toku.

     ZUŠ L. Mednyánszkeho v 
budove na Zimnej 12 začala vy-

novovať podlahy na chodbách 
ešte pred začiatkom jesenných 
prázdnin (30.10. - 31.10.2019) 
a pokračovala predĺženým ví-
kendom so štátnym sviatkom 
Všetkých svätých. Jesenné po-

časie s vhodnými podmienkami 
odvetrávania mokrých procesov 
využila škola už od 26.10., keď 
začala s rekonštrukčno-údržbo-

vými prácami, ktoré si vyžiadala 
rokmi opotrebovaná podlaha. 
Vedenie ZUŠ sa rozhodlo zre-

alizovať tieto opravy hneď, ako 
to bolo vzhľadom na rozpočet a 
vyhodnotenie cenových ponúk, 
možné. Finalizácia pokládky 
podlahy sa naplánovala práve 
na prvý novembrový víkend. Z 
tohto dôvodu bolo žiakom ZUŠ v

ZUŠ-ka má nové bezpečné podlahy
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Detektorizmus je trestný
vajú dohľady a priebežné kon-

troly. Na prichytenie hľadačov 
sa využívajú taktiež fotopasce. 
Okrem hrozby trestu za nepovo-

lenú činnosť treba mať na pamä-

ti aj to, že archeologické nálezis-

ko je svedok, ktorého je možné 
,,predviesť na vypočúvanie” iba 
raz.

   Snaha odhaľovať tajomstvá 
histórie a nachádzať staré po-

klady bola v minulosti základom 
pre vznik vedy zaoberajúcej sa 
štúdiom ľudskej minulosti cez 
skúmanie materiálnych pozo-

statkov – archeológie. Od rozší-
renia detektorov kovov a popu-

larizácie archeologických lokalít 
však vznikol problém s amatér-
skymi hľadačmi pokladov. Nej-
de len o stratu archeologických 
artefaktov, ktoré pomáhajú do-

tvárať povedomie o histórii da-

ného územia. Ujma spočíva aj 
v neodbornom vyzdvihnutí 
nálezov, ktoré naruší nálezové 
súvislosti a v absencii profesio-
nálnej dokumentácie. Ďalším

sporným bodom je predaj na
čiernom trhu.
   Detektorizmus neobchádza 
ani naše územie. Neoprávnene 
hľadať, vykopávať, premiestňo-

vať alebo prechovávať archeo-

logický nález je pritom trestné. 
Navyše vyhľadávanie nálezov 
za pomoci detektoru kovov je 
na Slovensku trestným činom 
so sadzbou v extrémnom prí-
pade až 10 rokov a pokutou 
do 200-tisíc eur. Všetky nálezy 
sú primárne majetkom Sloven-
skej republiky. V prípade, že k 
archeologickému nálezu dôjde 
náhodne, nemalo by sa s ním 
manipulovať a je potrebné ho 
oznámiť krajskému pamiatkové-

mu úradu.
     Netreba opomínať ani vlast-
nícke práva k pozemku. Nelegál-
ne výkopy sa realizujú zväčša na 
cudzích pozemkoch, bez súhla-

su ich vlastníka a bez spätných 
úprav po zásahu.
       Pracovníci krajských pamiat-
kových úradov a polície vykoná-

Čo je archeologický nález?
,,...hnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti 
od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza 
sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom
je tiež zbraň, munícia, strelivo, súčasť uniformy, vojenská výstroj
alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu 
alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946."

Zasadalo plénum Združenia Základných škôl Slovenska
nia.
      Riaditelia základných škôl na 
Slovensku sa kompetentných 
pýtali aj na oblasť vzdelávania 
detí a žiakov so špeciálnymi 
výchovno - vzdelávacími potre-

bami, na aktuálne mechanizmy 
využívania financií zo štrukturál-
nych fondov EÚ v materských či 
základaných školách, na stole 
bola aj otázka fungovania sys-

tému objednávania učebníc, 
ale odznela aj téma digitalizá-

cie učebných materiálov, ktorú 
MŠVVŠ SR spracúva v projek-

te vytvárania centrálneho úlo-

žiska digitálneho edukačného 
obsahu a školy doňho dosta-
nú prístupy, aby ho učitelia mohli 
vo svojej práci využívať.

     Združenie Základných škôl 
Slovenska (ZZŠS) je už 25 rokov 
stavovskou organizáciou, ktorá 
zastupuje záujmy regionálneho 
školstva a komunikuje ich sme-

rom k ostatným subjektom na 
Slovensku, ktoré majú dosah 
na vývoj v školstve a nastavenie 
systémových opatrení.
 Celoslovenské zasadnutie 
ZZŠS (jesenné) sa od pondel-
ka 11. novembra 2019 do stre-

dy 13. novembra 2019 konalo 
v Hornom Smokovci. Riaditelia 
takmer 500 základných škôl z 
celého Slovenska, vrátane ria-
diteľov ZŠ zo Spišskej Belej, 
získali informácie o aktuálnych 
zmenách v školstve, ktoré vstu-

pujú do platnosti a zavádzajú 
sa do praxe, ale aj o pripravo-

vaných novinkách, ktoré zasia-

hnu slovenské školstvo i celú
spoločnosť v najbližších ro-
koch.
     V rámci diskusie vystúpili zá-

stupcovia ZMOS-u; Metodicko - 
pedagogického centra, Výskum-

ného ústavu detskej psychológie 
a patopsychológie,  – ako priamo 
riadených organizácií Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR, generálny riaditeľ 
sekcie regionálneho školstva na 
MŠVVŠ SR Ing. Marián Galan i 
riaditelia jednotlivých sekcií na 
MŠVVŠ SR.
          Z tém, ktoré v rámci jesenné-

ho celoslovenského zasadania 
rezonovali, boli hlavne novinky 
zavádzané v školách v súvislosti 
so zákonom o pedagogických

zamestnancoch, ktorý vstúpil 
do platnosti 1. septembra 2019 
a  týkajú sa pracovno-právnych 
vzťahov pedagogických zamest-
nancov. Ide predovšetkým o od-

pisy z registra trestov, ale aj o 
nový systém profesijného rozvo-

ja pedagogických a odborných 
zamestnancov v školstve. Nove-

la školského zákona s účinnos-

ťou od 1. januára 2021 prinesie 
do praxe povinné predprimárne 
vzdelávanie pre 5-ročné deti na 
Slovensku.
      Týmto opatrením sa má ce-

lospoločensky dosiahnuť predo-
všetkým zvýšenie školskej pri-
pravenosti u detí z marginalizova-
ných rómskych komunít, a teda 
zvýšenie úspešnosti týchto detí 
na ďalších stupňoch vzdeláva-

Vesmír očami detí v ZŠ M. R. Štefánika
          „Existuje 10-krát viac hviezd 
v pozorovateľnom vesmíre, ako 
je zrniek piesku na Zemi. Ale jed-
no zrnko piesku obsahuje viac 
atómov, ako je hviezd v pozo-
rovateľnom vesmíre.“ Pri tomto 
citáte si človek uvedomí, akým 
maličkým tvorom je vo vesmíre. 
Vesmír fascinuje ako dospelých, 
tak aj tých najmenších už celé 
stáročia. Zaujímavá téma, ktorú 
sme sa pokúsili rozvinúť s deťmi 
z 2. B triedy a jeden októbrový 
týždeň sme sa venovali otázke 
vesmíru.
      V rámci projektového vyučo-

vania sa žiaci pod vedením p. 
uč. Andrášovej oboznámili so 
základnými pojmami, čo je ves-

mír, čo patrí do slnečnej sústa-
vy... Aby deti lepšie pochopili 
problematiku vesmíru, vytvorili 
v rámci skupinovej práce plagát 
slnečnej sústavy. Prostredníc-

tvom tejto aktivity sa žiaci naučili 

poznatky o vesmíre, ale zároveň 
sa učili spolupracovať a prezen-

tovať výsledok svojej práce a 
nové vedomosti o vesmíre pred 
spolužiakmi.
     Na záver aktivít o vesmíre k 
nám na besedu prišiel známy 
popularizátor vedy a yutuber 
Mgr. Stanislav Griguš, ktorý je 
zástupcom a oficiálnym propa-

gátorom Fakulty matematiky a 
informatiky Univerzity Komen-
ského v Bratislave, ľudovo nazý-

vanej MATFYZ. Touto cestou mu 
chceme poďakovať, že si našiel 
čas, ktorý venoval našim deťom. 
Veríme, že sa medzi našimi žiak-

mi nájdu tí, ktorí budú tohto nad-

šenca vesmírnych tajomstiev 
nasledovať a živo sa zaujímať 
o astronómiu, a snáď sa nájdu 
i takí, ktorí sa stanú úspešnými 
absolventmi „MATFYZ-u“.

ZŠ M. R. Štefánika
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#Mladí Mladým s benefitmi do života
odvaha byť odvážny. A Domi-
nik, filmár, ktorý točil film na 
najchladnejšom mieste sveta v 
dedine Oymyakon v Jakutsku, 
zase zdôraznil potrebu vzde-

lávania a napredovania v kaž-

dom čase. Tým sa nám otvárajú 
ešte väčšie možnosti kráčania 
za vlastnými víťazstvami.
   Takýmito myšlienkami nás 
hostia inšpirovali a tiež nám sprí-
jemnili sobotu, ktorú sme strávili 
na konferencii #Mladí Mladým. 
Ďakujeme všetkým hosťom, 
dobrovoľníkom, ale tiež všetkým 
sponzorom, ktorí na realizáciu 
konferencie prispeli. Finančne 
alebo vecne.
     Na záver možno len...
Víťazstvá nie sú len veľké a vi-
diteľné, ale aj nepatrné kroky 
každého z nás môžu mať váhu 
veľkých víťazstiev.

Stanislava Kučkovská, pracovník 
s mládežou mesta Spišská Belá

     „Nech nás víťazstvo nevynáša 
do výšin, ale nech sme každým 
víťazstvom viac pokorení.“
    V sobotu 9. novembra sa v
priestoroch kinosály mesta Spiš-
ská Belá konal už 4. ročník kon-
ferencie #Mladí Mladým. Spo-
lupráca občianskeho združenia 
Expression, o.z., mladých do-
brovoľníkov a pracovníka s mlá-

dežou v meste Spišská Belá 
vyústila do trojhodinového kon-

ferenčného formátu, ktorý sa 
niesol v téme víťazstva.
  Aj vďaka participatívnemu
rozpočtu mesta sme mohli po-

zvať šiestich inšpiratívnych 
hostí z oblasti fotografie, filmu, 
hudby, umenia i dobrodružstva. 
O tom, že víťazstvo nie je len 
jedno a nevedie len jednou ces-

tou, nás hostia presvedčili aj vo 
svojich vstupoch. Každý z nich 
povedal o tých svojich.
       Už známa veta z úvodu „Nech 
nás víťazstvo nevynáša do vý-

šin, ale nech sme každým ví-
ťazstvom viac pokorení,“ ktorú 
vyslovil Tono S. nás privádza k 
myšlienke vidieť víťazstvá ako 
kroky k pokore. Pavel Kuna, 
hudobný fotograf, sa s nami 

podelil o dôležitú časť víťaz-

stva, je ňou vytrvalosť. Nie na 
konci, ale hlavne počas cesty, 
ktorá nám mnohokrát ponúka 
malé víťazstvá. Ale keď to nie 
je skutočne to, čo chceme a po 
čom túžime, nemali by sme sa

zastavovať. Maja Demjanovi-
čová, zakladateľka recyklačnej 
firmy Pure Junk, sa podelila 
o myšlienku šírenia inšpirácie 
ostatným. Neuzatvárať sa, ale 
informovať, ukazovať a deliť 

sa o svoje know how – to je kľúč 
k jej víťazstvám. Fuzo a Čeky, 
cestovatelia, ktorí prešli 35 000 
km, priblížili ďalšiu stránku ví-
ťazstva, ktorou je odvaha - ísť 
mimo komfortnú zónu, ísť do ne-

známa, byť vďačný za maličkosti

Festival slobody v čase Novembra +30
bol na svete, a historické chvíle 
spoznávajú iba z rozprávania 
rodičov, starých rodičov, kníh, 
či počas takýchto podujatí, ako 
bolo to piatkové v kinosále.
       Prostredníctvom telemostu 
sa žiaci preniesli do Žiliny, kde
študenti Gymnázia P. O. Hviez-

doslava z Kežmarku na konfe-

rencii z cyklu Nenápadní hrdino-
via predstavovali príbeh učiteľa
Grigera zo Spišskej Belej. Ne-

ohol chrbát ani pod nátlakom 
moci, držal sa svojho nábožen-

ského presvedčenia a prinieslo 
mu to mnoho príkoria. Žiaci na-

šich škôl tak získali informácie 
aj z pohľadu rovesníkov, ktorí 
majú záujem pátrať po svedkoch 
vtedajšej doby, ktorí žili na tých 
istých  miestach, kde žijú aj oni 
dnes. Pri vstupe do kina si na 
stenách chodby mohli pozrieť 
panely s archívnymi dokument-
mi spred roku 1989 – opäť aj o 
obyvateľoch z nášho mesta, 
ktorí zažili nepríjemný ,,dotyk”
s vtedajšou totalitnou mocou.

     Spišská Belá sa popri Brati-
slave, Nitre, Bardejove, Martine 
a Brezne stala súčasťou pätice 
slovenských miest, v ktorých sa 
v roku 30. výročia tzv. Nežnej 
revolúcie zorganizoval viacžán-

rový Festival slobody. Už po 9. 
raz toto podujatie pod záštitou 
Ústavu pamäti národa upozor-
ňuje na obdobie socializmu pred 
rokom 1989.
   Kinosála mesta Spišská 
Belá od 15.11. do 17.11. 2019 
– ponúkla 5 dokumentárnych a 
2 hrané filmy slovenskej i zahra-

ničnej proveniencie s témou zá-

pasu o slobodu aj za cenu pod-

stúpenia represálií či ohrozenia 
života.
        Moderátorom podujatia bol 
Peter Zibura, ktorý postupne
uviedol trezorovú komédiu 
Skřivánci na niti, odkrývajúcu 
skutočnosti 50-tych rokov či ne-

meckú drámu Balón o realizácii 
túžby východonemeckých rodín 
preletieť do Západného Nemec-

ka. Z dokumentárnych filmov za-

rezonoval November +20, ktorý 

ponúkol pohľad na udalosti roku 
1989 aj z retrospektívneho hod-

notiaceho pohľadu aktérov revo-
lučných zmien s jasným posol-
stvom neustálej potreby zápasu 
o slobodu aj dnes. Jozef a jeho 
bratia je venovaný presídleniu 
Rusínov z ČSR do Sovietskeho 
zväzu, o ktorom sa dozvedáme 
cez sugestívnu výpoveď Jozefa 
Bobalika z Lukova – na vlastnej 
koži zažil realitu ,,sovietskeho 
raja” a tvrdé vytriezvenie z pro-

pagandistického idealistického 
obrazu stalinského režimu, ktorý 
mu zobral roky mladosti. Doku-

ment Sviečková manifestácia 
alebo Bratislavský Veľký pia-
tok zaznamenal rekonštrukciu 
zásahu bezpečnostných zložiek 
proti pokojnému zhromažde-

niu veriacich na bratislavskom 
Hviezdoslavovom námestí v 
roku 1988. Autenticitu filmu do-

dáva využitie záznamu skrytej 
kamery Štátnej bezpečnosti a 
konfrontácia účastníkov zhro-

maždenia v rozhovoroch 20 ro-

kov po udalosti.

    Finále Festivalu slobody 

patrilo dokumentárnym filmom 
Biskup Barnáš (rodák zo Slo-

venskej Vsi) a Vojtaššák. Pred 
premietaním prvého z nich vy-

stúpila za občianske združenie
Chápať srdcom zo Slovenskej 
Vsi, ktoré sa snaží rozvíjať ak-

tivity na rozvoj pamiatky bisku-

pa Barnáša, p. Galliková, ktorá 
predstavila osobnosť a život vo 
vykonštruovanom súdnom pro-

cese na 15 rokov odsúdeného 
a väzneného pomocného spiš-

ského biskupa Štefan Barnáša. 
Oba filmy ukazujú, ako komu-

nistický režim prenasledoval 
cirkev a nemal rešpekt ani pred 
biskupmi, ani pred človekom a 
jeho vekom (Jána Vojtaššáka v 
roku 1951 odsúdili na 24 rokov 
väzenia vo veku 73 rokov).
     Okrem programu pre verej-
nosť sa 15.11. uskutočnil blok 
pre školy. V rámci neho žiaci 
základných škôl so záujmom 
sledovali dokument November 
+20, keď ešte nikto z nich ne-

Používanie zábavnej pyrotechniky
život väčšine z nás...
     Dodržiavanie podmienok 
používania pyrotechnických vý-

robkov upravených VZN mesta 
Spišská Belá č. 1/2016 budú 
kontrolovať príslušníci Mestskej 
polície v Spišskej Belej a pri zis-
tení jeho porušenia budú po-

stupovať podľa priestupkového 
zákona.

     Koniec roka sa pomaly, ale 
isto blíži... A silvestrovskú zába-

vu bez ohňostroja a zábavnej 
pyrotechniky si už ani nevieme 
predstaviť. Treba však zdôrazniť, 
že pyrotechnické výrobky sa na 
území mesta Spišská Belá môžu 
používať výlučne na Silvestra, 
konkrétne v čase od 18. hodi-
ny 31. decembra daného roka

(2019) do 4. hodiny rannej 1. 
januára nasledujúceho roka 
(2020).
    Okrem uvedeného času je 
z dôvodu ochrany verejného 
poriadku používanie pyrotech-

nických výrobkov na území 
mesta zakázané. Ide konkrétne 
o výrobky kategórie F2, F3 a 
P1, ktoré predstavujú nízke, až

stredne veľké nebezpečenstvo 
a ktorých hladina hluku nie je 
škodlivá pre ľudské zdravie.
      Radi by sme touto formou 
vyzvali občanov, aby uvedený 
zákaz rešpektovali a pyrotech-

niku používali len v čase, kedy 
je to dovolené. Vybuchujúce pe-

tardy niekoľko týždňov pred Sil-
vestrom aj po ňom totiž strpčujú



SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                     November 2019

15

4. október 2019
    Počas monitorovania kame-
rovým systémom mestskej polí-
cie bola na Hviezdoslavovej ulici 
spozorovaná neznáma osoba le-

žiaca na chodníku pred vchodom 
do jedného z domov. Po dostave-

ní sa hliadky na miesto bolo zis-

tené, že ide o spiaceho muža v 
značne podnapitom stave. Pri po-

kuse o jeho „oživenie“ a prevere-

nie totožnosti sa začal čerstvo zo-

budený pán správať voči hliadke 
veľmi hrubo. A to až do tej miery, 
že policajti na jeho spacifikovanie 
museli použiť putá a s kovovými 
krúžkami na rukách ho následne 
predviedli na oddelenie MsP. Tam 
už chlapík pochopil, že to policaj-
ti s preverením jeho totožnosti a 
podaním vysvetlenia myslia váž-

ne a poskytol im osobné údaje aj 
rozhovor. Za budenie verejného 
pohoršenia bol potrestaný nie-

len otlačenými zápästiami, ale aj
uloženou blokovou pokutou.

15. október 2019
       Krátko pred poludním prijala 
hliadka MsP oznámenie, že na 
Ulici 1. mája pri predajni potra-

vín neznáma žena vyberá staré 
šatstvo zo smetných nádob. Po 
dostavení sa hliadky k stojisku 
kontajnerov sa už podozrivá 
osoba na mieste nenachádzala.

Vďaka presnému opisu sa však 
policajtom ženu o pár minút 
podarilo identifikovať a zadržať 
neďaleko miesta skutku. Taška 
plná starého šatstva ju na mies-

te usvedčila a dáma v rokoch 
zo susednej obce sa k vybera-

niu odpadu zo smetnej nádoby 
priznala. Nakoľko jej počínanie 
bolo v rozpore so zákonom, vec 
bola doriešená uložením sank-

cie v podobe blokovej pokuty. 

Z denníka mestskej polície

,,SÁROŠI – ŠARIŠSKÍ“
       V priebehu koncertu za-

zneli piesne a tance chasidov z 
Bardejova, Stropkova, Kurimy, 
Zborova, Raslavíc či hlboké 
texty rabína Austerlitza z Prešo-

va. Spišskobelienske publikum 
si premiérovo vypočulo tento 
duchovne bohatý a jedinečný 
program, ktorý bol zároveň i 
rekapituláciou toho, čo Mojše 
Band počas ôsmich verejných 
generálok v Kiefer Residence na 
Slnečnej 15 počas tohtoročnej 
končiacej sa sezóny ponúkol.
           Projekt podporil z verej-
ných zdrojov Fond na podporu 
umenia.

      V rámci cyklu Koncerty v 
synagóge zaznela v našom 
meste 24. októbra 2019 gene-

rálka premiérového programu 
zo širokej edície Musica Iudaica 
Monarchiae, ktorým sa Mojše 
Band snaží dokumentovať a 
prezentovať svoj pohľad na hu-

dobné dedičstvo Židov bývalej 
rekúsko-uhorskej monarchie. 
Cyklus koncertov v synagóge 
2019 otváral koncert Zipserim, 
ktorý je prvou časťou edície. 
Symbolicky koncertný cyklus 
uzatvoril najnovší projekt Mojše 
Bandu ,,SÁROŠI – ŠARIŠSKÍ“, 
ktorým poslucháčom priblížil

hudbu Židov Šarišskej župy. Re-

pertoár odprezentovali známi 
hudobníci: Jakub Stračina – kon-

trabas, činely; František Kubiš - 
akordeón, bubon; Michal Paľko 
– cimbal, píšťala , malý bubon.

Produkujeme veľké množstvo objemného odpadu

tvoriť. V každom prípade,
množstvo odpadov smeru-
júcich na Riadenú skládku
odpadov by bolo oveľa
menšie, keby sme ho dôsled-

nejšie triedili. Napríklad 
ojazdené pneumatiky je podľa 
zákona o odpadoch možné 
bezplatne odovzdať u každé-

ho distribútora, ktorý predá-

va alebo prezúva pneumatiky,
a to bez ohľadu na značku či 
počet kusov a bez podmienky 
viazania na kúpu nových pneu-
matík alebo iného tovaru. Zá-

leží iba na prístupe každého
z nás…

        Pred mesiacom mesto Spiš-

ská Belá zabezpečilo v súlade s 
platnou legislatívou pravidelný 
sezónny zber objemného odpa-

du pod názvom Jesenné upra-
tovanie. Kvôli tejto aktivite boli 
na obvyklých miestach v našom 
meste pristavené veľkoobjemo-

vé kontajnery. Prax z minulých 
zberov ukázala, že niektoré lo-

kality je vopred potrebné posil-
niť formou pristavenia minimál-
ne dvoch veľkoobjemových 
kontajnerov.
        Tohtoročné Jesenné upra-
tovanie však skutočne prekva-

pilo množstvom odpadu, kto-

rého sa občania v rámci tejto 
kampane potrebovali zbaviť! Do 

veľkoobjemových kontajnerov 
bolo umiestnených 25,48 ton 
odpadu. Zarážajúce však je, že
ďalších až 21,1 ton odpadu 

bolo zozbieraných pracovník-

mi Verejnoprospešných služieb 
mesta z okolia týchto kontaj-
nerov. Kým po minulé roky 

sme pri zbere objemného odpa-

du nedosiahli hmotnosť 40 ton 
odpadu, počas tohtoročného
Jesenného upratovania obyva-

telia Spišskej Belej odovzdali 
spolu 46,58 ton odpadu! Z toho 
vyplýva, že občania na obvyklé 
miesta doniesli takmer raz toľko

odpadu, ako sa zmestilo do pri-
pravených veľkokapacitných ná-
dob. Dočisťovanie miest, na
ktorých boli umiestnené veľko-
objemové kontajnery, trvalo 
preto bezmála dva týždne a za 
ten čas odpad na dočasných 
,,smetiskách” naďalej pribú-
dal. Vozidlo Verejnoprospešných
služieb mesta meralo cestu na 

Riadenú skládku odpadov kvôli 
dozberu jesenného objemného 
odpadu 28-krát.
    Sezónny zber objemného 
odpadu slúži občanom na zba-
venie sa odpadu, ktorý kvôli 
svojim rozmerom a hmotnosti

nie je možné odovzdať cestou 
bežných zberných nádob a kon-

tajnerov. Je to napríklad starý ná-

bytok, koberce, sanitárna kera-

mika, objemné obaly a podobne. 
Ako pred uskutočnením zberu 
občanov informujeme, do veľko-

objemových kontajnerov nepatrí 
bežný domový odpad, nebez-

pečný odpad a tieto kontajnery 
nie sú určené pre podnikateľov 
na zbavenie sa odpadu zo svojej 
podnikateľskej činnosti.
    Je otázne, v čom spočíva 
problém s veľkým množ-

stvom sezónneho odpadu,
ktorý v meste dokážeme vy-
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Detský kútik
Správne riešenia úloh nájdete na konci strany.

1.  Nájdi dvojice rovnakých topánočiek a vyfarbi ich rovnakými
    farbami. Číslam v tabuľke priraď správne písmená. Ktoré z
    nich môžeš používať ako prezuvky do školy?

Správne riešenia:  1. ŠKOLÁČIK  3. školská lavica, školník, tabuľa, pani učiteľka  4. CAP  5. T, R, J, L, H, N, M, Š

5.  KRÍŽOVANKY

2.  Doplň v matematických radoch chýbajúce číslice. Políčka s 
     párnymi číslami vyfarbi namodro a s nepárnymi načerveno.

3.  Hádanky z triedy

4.  Rieš jednosmerovku. Písmená, čo ti zostanú, tvoria meno zvieraťa, ktoré na obrázkoch nie je.

1.  Štyri nohy, doska jedna, 
      nie je nová, trochu biedna.
       Nakreslil som v dolnom rožku
      Srdiečko pre peknú  Božku.

Čo je to?

2.  Zvonec v ruke, prísny hlas,
      vždy pred školou víta nás.
      Každý si ho veľmi váži,
      našu školu dobre stráži.

Kto  je to?

3.  Visí sama na stene,
      hľadím na ňu zasnene.
      Vezmem kriedu iba tak, 
      píšem na ňu, veď som žiak.

Čo je to?

4.  Pekná je, hoc nie je víla,
      usmieva sa, vždy je milá.
      Naučí nás z veľkej lásky
      počty, ba aj všetky hlásky.

Kto  je to?

Milujeme Mikuláša,
lebo sladké dary znáša.
Mikuláš, Mikuláš,
bol som dobrý, čo mi dáš?

Milujeme Mikuláša,
tento rok k nám príde zasa.

Na svätého Mikuláša 
už je všetka zima naša.
A čí že je ten Mikuláš?
Tento svätý tiež je náš!

6.  Priprav sa na bohatú
      nádielku...
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Pinďo, ďakujeme!

    Táto rozlúčka dopadla „na 
výbornú“.  Aj preto, že naši fut-
balisti predviedli vynikajúci ko-

lektívny aj individuálny výkon a 
zdolali prvé mužstvo ligy roz-

dielom triedy – 4:0. Výborný vý-

kon brankára, rovnako aj obrany 
a efektívna ofenzíva priniesli  jas-

né a zaslúžené víťazstvo našich 
futbalistov, ktorí súperovi nedali 
veľa „priestoru“. Tak to bolo skve-

lé ukončeniu futbalovej kariéry. 
Marek alias Pinďo, ĎAKUJEME!

JUDr. Štefan Bieľak, prezident 
MŠK SLAVOJ Spišská Belá

       V sobotu 2. novembra 2019 
domáci futbalový klub MŠK 
SLAVOJ Spišská Belá odohral 
súťažný futbalový zápas 4. ligy 
VSFZ proti MŠK Spišské Pod-

hradie. Tento zápas mal špeciál-
nu futbalovú príchuť. Nielen tým, 
že u nás hralo prvé mužstvo ligy, 
ktoré doposiaľ prehralo len raz. 
Ale aj pre iný dôvod. Svoj po-

sledný súťažný futbalový zá-

pas sa rozhodol odohrať dlho-

ročný hráč nášho klubu – Marek 
Milaňák, ktorého najmä futbalo-

vá verejnosť pozná pod prezýv-

kou „Pinďo“.
       Marek nastúpil na tento
zápas so zranením (sebazapre-

ním), ale dokázal odohrať vý-

borných 43 minút, kedy bol pred 
ukončením 1. polčasu vystrie-

daný a symbolicky, za potlesku 
všetkých prítomných fanúšikov 
(dokonca aj z klubu hosťujúceho 
mužstva), odovzdal kapitán-

sku pásku Maťovi Maťašovi. 
Silný futbalový moment. Ešte 
silnejší nastal počas prestávky 
pred 2. polčasom, kedy pre-

zident klubu, ako aj bývalí a 
súčasní tréneri a funkcionári klu-

bu pred hlavnou tribúnou verej-
ne poďakovali Marekovi za jeho 
obrovský prínos pre klub a futbal 
v našom meste.

       Marek alias Pinďo aktívne 
pôsobil takmer 3 desaťročia v 
belianskom futbale. Počas tej-
to doby ho všetci priaznivci fut-
balu (ale nielen belianski) spo-

znali ako výborného futbalista, 
človeka a priateľa. Poznáme ho 
ako človeka, ktorý rozumie tak 
futbalu, ale aj ľudským vzťahom, 
a to je dnes veľmi vzácne (zvlášť 
v športe či vo futbale).  Marek je 
výnimočný aj tým, že má neopí-
sateľnú futbalovú inteligenciu a 
charizmu, ktorá sa nedá získať 
či naučiť, s ňou sa treba narodiť. 
Marek pôsobil ako veľký motivá-

tor tak na ihrisku, ako aj šatni s 
prirodzenou autoritou a veľkým 
rešpektom u svojich spoluhrá-

čov, ale aj protihráčov. Aktívne 
pomáhal nášmu klubu aj ako 
tréner mládeže či „Béčka“, resp. 
asistent trénera.  Práve tento 
jeho nevšedný prístup si zaslúži 
našu pozornosť i naše poďako-

vanie. Veríme, že Pinďo zostane 
pri našom futbale a bude odo-

vzdávať svoje bohaté skúsenosti 
nastupujúcej futbalovej generá-

cii ako súčasť realizačného tímu 
nášho klubu, či už v pozícii tré-

nera alebo člena vedenia klubu.

Majstrovstvá sveta Spartan Race a obrovský úspech PretekaRYS
sobotňajšie preteky bolo riad-
ne cítiť a už len dôjsť do cieľa 
bol obdivuhodný výkon. Na-
koniec sa nám to podarilo 
a zo Sparty si domov nesie-
me veľa zážitkov aj celkové
umiestnenia v tohtoročnom 
Spartanovi.”
      Konečné poradie  trifecty v 
Spartanovi 2019 sa určilo na 
základe súčtu všetkých časov 
Super, Sprint, Beast a naši na-

koniec dopadli takto:
•   Marek Podolinský: 12. miesto 
v AG 35-39, celkovo 60/530
•    Michal Jurčo: 26. miesto v AG 
30-34, celkovo 133/530
       Ďalší ročník športového na-

sadenia, tréningov i pretekov 
sa teda skončil. Hodnotenie Mi-
chala Jurča, prezidenta klubu 
PretekaRYS, ukazuje, že chlapci 
vo svojom  športovom zápolení 
určite plánujú pokračovať: ,,Se-
zóna bola náročná a my sa už 
tešíme na zaslúžený oddych. 
Samozrejme, ďakujeme všet-
kým, čo nás nejakým spôso-
bom podporili počas celého
roku a verím, že sme ich ne-
sklamali, a že nám zachovajú 
svoju priazeň aj naďalej, či 
už v podobe povzbudenia, či 
odovzdaním 2 percent alebo 
nejakej inej finančnej pomoci.”

  Majstrovstvá sveta Spar-
tan Race Trifecta Weekend 
v gréckej Sparte aj tento rok 
nesklamali! Organizátori vytvorili 
úžasný šampionát, na ktorom sa 
zúčastnilo až 68 krajín z celého 
sveta. Chlapci z PretekaRYS 
Marek Podolinský a Michal 
Jurčo tu nemohli chýbať a se-

zónu 2019 ukončili v rodisku naj-
väčších  Sparťanov a na mieste, 
kde myšlienka Spartana vznikla.
   Majstrovská odštartovali v
piatok 1. novembra 2019 úvod-

ným ceremoniálom. Organizátori 
na ňom predstavili 10 najlepších 
atlétov mužskej aj ženskej kate-

górie. Nasledovala prezentácia 
trate, nových prekážok a záver 
patril pochodu národov. Sloven-

ská výprava tam mala početné 
zastúpenie. Pretekári zamenili 
svoje klubové dresy za dresy so 
slovenským motívom a vytvo-

rili tak neopísateľnú atmosféru 
a súdržnosť, presvedčenie, že 
všetci zo Slovenska bežia za je-

den tím. Kapitáni so vztýčenou 
vlajkou odprevadili svoje tímy 
ku soche Leonidasa, kde sa zá-

verečnou rečou ukončil úvodný 
ceremoniál.
       Ďaľšie dva dni (2. a 3. novem-

bra 2019) sa už niesli v súťaž-

nom tempe. Trifecta weekend v

preklade znamená, že za jeden 
víkend sa odbehli všetky tri zá-

kladné úrovne Spartana –  teda 
Sprint, Super a Beast.
     V sobotu 2. novembra už 
preteky vypukli naplno a súťa-

žiaci postupne odbehli doobedu 
Super a poobede Sprint, kde 
vystrelil Marek Podolinský a 
dokázal si uchmatnúť 3.miesto 
vo svojej vekovej kategórii!

Finišoval naozaj bravúrne, lebo 
práve na poslednej prekážke 
predbehol tretieho borca a do 
cieľa tak prišiel pár sekúnd pred 
ním. Po 4.mieste, ktoré sa mu 
ušlo doobedu, to bola preňho 
jednoznačná satisfakcia. Celý 
tím si tak mohol užiť aj večerné 
vyhlasovanie víťazov v týchto 
dvoch disciplínach a Marek si 
odniesol zaslúžený vavrín.

      Optika dramatických pretekov 
z pohľadu Mareka Podolinské-

ho: ,,Bol to dramatický finiš, 
boj o každú sekundu, pora-
die sa menilo od prekážky ku 
prekážke. 11 sekúnd strata 
na 2.miesto, a byť o 3 sekun-
dy pomalší, musel by som sa 
uspokojiť so 4. miestom. Som 
teda neskutočne rád, že sa mi 
nakoniec podarilo a dobehol

som tretí. Bolo to viac ako na-
tesno.”
     ,,Nedeľa (3.11.2019) bola 
vyvrcholením celého víken-
du a dalo sa tušiť, že to bude 
náročné už ráno, keď sme sa 
zobudili celí dobití po pred-
chádzajúcom dni,” sumarizuje 
záverečný deň pretekov Michal 
Jurčo, ďalší z účastníkov vý-
pravy do Sparty, ,,slnko, teplo, a
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Stav tatranského lesa pätnásť rokov po veternej kalamite
vot všetkých organizmov. Zdravé 
obnovené mladé lesy ho podľa 
výskumov produkujú niekoľko-

násobne viac, ako porasty pone-

chané na bezzásahovosť.
      Správca mestských lesov v 
uplynulých rokoch okrem obno-

vy lesa vykonával aj starostli-
vosť o mladé lesné porasty 

(proti burine a zveri) na ploche 
4 855 ha. Zrealizoval výstavbu 
7,5 km oplôtkov proti zveri 
a výchovu mladých lesných 
porastov na ploche 1 472 ha. 
Priemerný náklad pestovnej 
činnosti v závislosti od výšky 
ťažby predstavoval v roku 2005 
2,42 €/m³, pričom v roku 2013 
to bolo 10,19 €/m³. V roku 2018 
tieto náklady predstavovali až 
sumu 15,4 €/m³. Z týchto čísel 
je zrejmé, že na takom relatívne 
malom území sú úlohy v obnove 
lesa a následnej starostlivosti o 
tento les vysoké.
    Spoločnosti Lesy mesta 
Spišská Belá, s. r. o., sa na-

vyše podarilo dosiahnuť aj 
zmenu drevinového zloženia 

spočívajúcu v premene smre-

kových monokultúr na rôz-

norodé porasty, ktoré budú 
lepšie znášať klimatickú zme-

nu. Správca územia odviedol 
prácu potrebnú na zachovanie 
všetkých funkcií, predovšetkým 
prírodoochranných a celospolo-

čenských, ktoré sa od horských 
lesov na území národného parku 
očakávajú. Doposiaľ nesplne-

nou úlohou však zostáva zvlád-

nutie situácie v lesoch v lokalite 
Ždiar a v Babej doline pre zacho-

vanie predmetu ochrany.

Ing. František Pisarčík, Lesy 
Mesta Spišská Belá, s. r. o.

    Uplynulo už pätnásť rokov 
odvtedy, čo územie mestských 
lesov, presne 19. novembra 
2004 popoludní, zasiahol pre-

padový vietor – tatranská bóra. 
Tá po sebe zanechala viac ako 
stotisíc vyvrátených a polá-

maných stromov. Zničené boli 
lesné porasty na ploche 800 ha 
z celkovej plochy 4 681 ha mest-
ských lesov v oblasti od Šarpan-

ca po Tatranskú Kotlinu.
        Správcovi mestských lesov 
vyplynula povinnosť obnoviť (za-

lesniť) poškodené územie na 
ploche 260 ha. V zmysle plat-
ného zákona o lesoch vtedajšie 
vedenie mestských lesov požia-

dalo štátnu správu lesného hos-

podárstva o harmonogram na 
spracovanie kalamitného dreva 
a harmonogram na zalesňova-

nie, ktoré boli schválené na ob-

dobie 10 rokov. To znamenalo, 
že celú zničenú plochu nebolo 
potrebné zalesniť do dvoch ro-

kov, ako to býva v prípade ob-

novy lesa na holinách v iných 
prípadoch.
       Z kalamitného územia sa 
vyťažilo viac ako 105 000 m³ 
drevnej hmoty, najviac v dru-

hovom zložení smrek (až 75 %), 
jedľa, borovica, jelša a javor. 
Spracovanie tejto kalamity bolo 
ukončené v marci 2006 a práce 
vykonávalo sumárne 23 ťažob-

ných partií. Následkom uvedenej 
kalamity museli mestské lesy če-

liť, a aj v súčasnosti čelia, ďalším 
kalamitám – kôrovcovým a vet-
rovým. Hlavným problémom 
je drevinové zloženie v lese 
pozostávajúce predovšetkým
z monokultúry smreka a me-

niaca sa klíma sprevádzaná 
jednak suchým počasím a tiež 

častými nárazovými vetrami.
       Umelú obnovu územia po 
spracovaní kalamitného dreva 
realizoval správca mestských 
lesov na ploche 104,5 ha, a to 
hlavne na miestach, kde sa ne-

nachádzalo prirodzené zmla-

denie. Na ploche zvyšných 
158,5 ha mohli lesníci s veľkým 
potešením na konci 10-ročného 
harmonogramu konštatovať, že 
prirodzená obnova lesa pre-

behla až na 60-tich % kalamit-
nej plochy. Najviac zastúpené 
dreviny na obnovovanej ploche 
predstavujú smrek a borovi-
ca. Z ostatných drevín tu rastie

javor, jaseň, buk, jelša, breza, 
jarabina, rakyta, jedľa a smreko-

vec. Lesníci za pätnásť rokov na 
celom území mestských lesov 
vysadili sadenice v počte: 837 
000 borovice, 900 000 jedle, 327 
000 smrekovca, 223 000 smre-

ka, 616 000 buka, 57 000 javo-

ra, 29 000 jaseňa, 18 000 jelše, 
8 000 lipy a 2 000 bresta. Spolu 
teda bolo vysadených až 3 017 
000 kusov sadeníc, čo predsta-

vuje v priemere 201 000 sadeníc 
ročne.
         Za veľmi významný faktor 
pri spracovaní kalamity možno

považovať skutočnosť, že na 
ploche, ktorá sa nachádza v dru-

hom až štvrtom stupni ochrany, 
nebolo povinnosťou ponechať 
kalamitné drevo v bezzásaho-

vom režime. Výsledky Výskum-

nej stanice Štátnych lesov Ta-
tranského národného parku a 
Lesníckej fakulty Technickej uni-
verzity vo Zvolene prezentova-

né na medzinárodnej vedeckej 
konferencii v októbri 2019 potvr-
dzujú, že postup po spracovaní 
vetrovej kalamity z roku 2004 a 
obnova lesa po nej, boli zvolené 
správne. Počas konferencie doc. 
Ing. Peter Fleisher, PhD., uvie-

dol: „Spracovaná kalamitná 
plocha v tomto roku bola vý-
razným úložiskom uhlíka, čo 
je dobrá správa pre lesníkov, 
lebo potvrdzuje také nastave-
nie starostlivosti o lesy, ktoré 
znižuje riziko klimatickej zme-
ny. Na nespracovanej kalamit-
nej ploche sme síce zistili po-
dobnú intenzitu príjmu uhlíka 
vegetáciou, ale výrazne vyšší 
výdaj v dôsledku začínajúce-
ho rozkladu dreva, ktoré tam 
bolo ponechané po kalamite 
z roku 2004.“ Uhlík je dôležitý 
biogénny prvok potrebný pre ži-

Zasadala Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny LAG

ného programu a v rámci Progra-
mu rozvoja vidieka. Výkonný vý-

bor okrem prijímania nových čle-

nov v priebehu minulého kalen-

dárneho roka (na začiatku roka 
2018 malo združenie 65 členov)
riešil najmä koordináciu zámerov 
obcí pri implementácii stratégie.

     12.11.2019 sa v Spišskej Sta-

rej Vsi uskutočnilo 7 zasadnutie 
Valného zhromaždenia občian-

skeho združenia – Miestnej akč-

nej skupiny Tatry – Pieniny LAG. 
Jej členom je aj mesto Spišská 
Belá, ktoré na valnom zhromaž-

dení zastupoval primátor mesta 
Jozef Kuna. Miestna akčná sku-

pina sa rozkladá na súvislom 
území 30 obcí v okresoch 
Poprad, Kežmarok a Stará 
Ľubovňa s výmerou 510 km² 
a počtom obyvateľov 35 686. V 
súčasnosti má uvedené občian-

ske združenie spolu 71 členov. 
Okrem obcí má 41 členov z ob-

čianskeho a podnikateľského 
sektoru.
     Predmetom valného zhro-

maždenia bolo prerokovanie 
správy o činnosti a správy o

hospodárení združenia za 
rok 2018, s informáciou za 
rok 2019, a tiež prerokovanie 
správy revíznej komisie. V pro-

grame bol aj návrh plánu čin-

nosti do konca roku 2019. Pred 
dvoma rokmi združenie pripravi-
lo stratégiu miestneho rozvoja

vedeného komunitou s názvom 
Od Tatier k Dunajcu, ktorú 
schválilo Ministerstvo pôdohos-

podárstva a rozvoja vidieka SR. 
Implementácia stratégie sa v sú-
časnosti zabezpečuje cez pros-
triedky poskytované v rámci Inte-

grovaného regionálneho operač-
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Nežná 30
    17. november 1989 oslávil 
Prešovský samosprávny kraj 
v Divadle Jonáša Záborské-

ho galaprogramom s názvom 
Nežná 30. Medzi pozvanými 
hosťami bola aj primátor mesta 
Jozef Kuna. Vo večerných hodi-
nách 14.11.2019 sa v programe 
predstavilo viac ako 100 talen-

tovaných umelcov, študentov  
a pedagógov z celého Pre-

šovského kraja v skvelej réžii

Tatiany Husárovej.
        Sme radi, že medzi účinku-

júcimi žiakmi z Popradu, Bar-
dejova, Svidníka Humenného či 
Levoče boli aj žiaci našej ZUŠ 
L. Mednyánszkeho. Pod vede-

ním p. učiteľky A. Bujňákovej 
sa predstavili piesňou Marty 
Kubišovej Mama, v podaní 
speváčky Vladimíry  Keselico-
vej a s klavírnym doprovodom 
p. uč. M. Leskovjanského.
   V programe okrem iného
zazneli aj známe piesne Karla 
Kryla, Tublatanky, Jara Filipa či 
Roba Grigorova. Prostredníc-

tvom tohto veľkolepého gala-

programu, na ktorý boli pozvané 
mnohé známe osobnosti nielen 
politického a kultúrneho života, 
primátori z miest účinkujúcich 
žiakov a riaditelia škôl, ožili oka-

mihy 17. novembra 1989. Na 
scéne sa odohrala emotívna
oslava slobody, pravdy, lásky a 
demokracie a zároveň úprimné 
poďakovanie všetkým tým, ktorí 
sa o tieto novembrové udalosti 
zaslúžili.

     Chcela by som vyjadriť po-

ďakovane za veľkú ústretovosť 
mesta Spišká Belá a p. primáto-

ra, ktorý bez zaváhania zabez-

pečil dopravu žiakov a peda-

gógov do Prešova. Veľmi dobrú 
spoluprácu mesta a školy neza-

budla vyzdvihnúť v záverečnom 
príhovore aj režisérka programu, 
p. T. Husárová.
            Veľkolepé originálne audio-

vizuálne spracovanie historic-

kej udalosti zanechalo v divá-

koch silný emocionálny zážitok.

Janette Kubalová, riaditeľka 
ZUŠ L. Mednyánszkého

   Práce na prístavbe Materskej školy na Mie-

rovej ulici č. 1 sú rozbehnuté.
   I posledné popadané lístie z centra mesta 
sa upratalo, skončí v bioodpade.

  Priaznivé počasie naša samospráva vyu-
žila na inštaláciu vianočného osvetlenia.

    Tohtoročné mimoriadne teplé novembrové počasie (napr. 20.11. o 13:00 slnečno a teplota 11°C) prialo stavebným aktivitám v našom meste, 
starostlivosti o verejné plochy i technickej príprave na najkrajšie sviatky v roku. 
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