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Pokojné a radostné prežitie Vianoc,
v novom roku 2020 veľa zdravia, 
šťastia a spokojnosti  
Vám z celého srdca želá primátor mesta,
poslanci mestského zastupiteľstva a 
zamestnanci mesta.
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     Aj tento rok do Spišskej Belej trafil bielobradý Mikuláš, aby na 
detských tvárach vyčaril úsmevy a radosť nielen zo sladkostí. Viac na 
strane 4.

•   Čaro adventu – hmatateľné symboly ich príchodu na našom námestí od 1. decembra 
2019.... Adventný veniec, domček želaní, vianočný stromček a jasná správa: ,,Vianoce klopú 
na dvere!“ 

      Obohatenie šatníka o nové kúsky doplnkov či oblečenia pred Via-

nocami zo Swapu # 2. Čítajte na strane 7.

     Prvá adventná nedeľa patrila starej hudbe. Kaštieľ Strážky hostil  
svetoznámy súbor Solamente Naturali. Detaily na str. 13.

       Poznáme ďalších držiteľov Janského plakiet z nášho mesta. Ďa-

kujeme, že pomáhate. Viac na str. 6.
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej zo dňa 12. decembra 2019
   Mestské zastupiteľstvo v Spiš-

skej Belej (ďalej len MsZ) sa na 
svojom zasadnutí dňa 12. de-
cembra 2019 venovalo aj týmto 
témam:

Zmena rozpočtu mesta č. 8 

•  MsZ schválilo návrh na 
zmenu rozpočtu mesta Spiš-

ská Belá na rok 2019 rozpočto-

vým opatrením č. 8/2019. Roz-

počtové opatrenie je zverejnené 
na www.spisskabela.sk.

Všeobecne záväzné nariade-
nia Mesta Spišská Belá 

•   MsZ schválilo návrh  Všeo-
becne záväzného nariadenia 
mesta Spišská Belá č. 7/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 3/2011, doplnené VZN č. 
10/2011 o zásadách hospodá-

renia a nakladania s majetkom 
mesta Spišská Belá. Predlože-

ný návrh VZN mení hlavne mi-
nimálnu kúpnu cenu pri predaji 
pozemkov vo vlastníctve mesta, 
minimálnu ročnú sadzbu ná-

jomného nebytových priestorov, 
minimálnu ročnú sadzbu nájom-

ného za pozemky a odplaty za 
zriadenie vecného bremena.
•  MsZ schválilo návrh Všeo-
becne záväzného nariadenia 
mesta Spišská Belá č. 8/2019  
o miestnych daniach (viac v 
samostatnom článku na s. 8) a 
miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné 
odpady (viac informácií v samo-

statnom článku na s 8).

ROZPOČET  MESTA  na rok 
2020

•  MsZ schválilo rozpočet 
mesta Spišská Belá na rok 
2020 vrátane finančných ope-

rácií v celkovej výške 9 655 148 
eur. Z toho bežný rozpočet je 

zostavený ako prebytkový vo 
výške 356 619,- €, kapitálový 
rozpočet ako schodkový vo 
výške – 1 370 708,- € a finan-
čné operácie s prebytkom 

vo výške 1 014 089,- €.  Mesto 
Spišská Belá  týmto spĺňa záko-

nom stanovenú povinnosť vytvo-

riť vyrovnaný rozpočet v zmysle
§ 10 ods. 7 zákona č. 583/2004

Investície mesta za obdobie 
august – október 2019

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

cii investičných aktivít mesta.

Poskytnutie finančnej pomoci 
mestu Prešov

•    Do programu primátor mesta 
navrhol doplniť bod rokovania na 
schválenie poskytnutia finan-
čnej pomoci vo výške 3 000 eur 
mestu Prešov. V 12-podlažnej 
bytovke na prešovskej Mukačev-
skej ulici v piatok (6.12.2019) 
vybuchol plyn. Nešťastie si vy-
žiadalo viacero ľudských životov 
a desiatky zranených.  Na zmier-
nenie tragédie poslanci MsZ 
súhlasili s poskytnutím uvedenej 
finančnej pomoci. 

Poskytnutie špeciálneho ha-
sičského vozidla Škoda LIAZ 
obci Malá Franková

•  MsZ schválilo predaj špe-
ciálneho hasičského náklad-
ného  motorového vozidla 
zn. ŠKODA LIAZ, obci Malá 
Franková, za kúpnu cenu 1 €. 
Výška kúpnej ceny zohľadňuje 
skutočnosť, že predmetné vozi-
dlo mesto Spišská Belá získalo 
bezplatne prevodom z majetku 
štátu a ide o odpredaj špeciálne-

ho vozidla, ktoré slúži výlučne  
na plnenie úloh obce na úseku 
mimoriadnych udalostí.  

Kalendár kultúrnych, športo-
vých a spoločenských podu-
jatí 

•  Poslanci schválili kalendár 
kultúrnych, športových a spolo-

čenských podujatí mesta Spiš-

ská Belá na rok 2020, kalendár 
je zverejnený na webe mesta.

Hodnotenie roka 2019

•  MsZ schválilo odmeny po-

slancom, hlavnej kontrolórke 
a zvýšenie platu primátorovi 
mesta Spišská Belá, podrobnej-
šie informácie sú zverejnené v 
uzneseniach MsZ.

Z. z.. Viac informácií o rozpoč-
te mesta na budúci rok prinesie-

me v nasledujúcom čísle Spiš-
skobelianskeho spravodaja.

Pridelenie uvoľneného ná-
jomného bytu

•   MsZ schválilo na základe 
návrhu Komisie pre prideľova-

nie bytov pridelenie 2-izbové-
ho mestského nájomného na 
Zimnej ulici č. 46 v Spišskej 
Belej do nájmu nájomníčke Do-

minike Sulitkovej, trvale bytom 
Hviezdoslavova 1 Spišská Belá, 
a ako náhradníka určilo Ondreja 
Bachledu, bytom Osloboditeľov 
29, Spišská Belá.

IBV Strážky – návrh schémy 
dopravy, nové napojenie na 
cestu 1. tr. 1/66

•  Poslanci mesta schválili 
návrh schémy dopravy, nové 
napojenie na cestu 1. tr. 1/66 
v lokalite IBV Strážky Nad 
kaštieľom II. a III. etapa. Návrh 
je zverejnený na webe mesta.  

Plán zasadnutí Mestského
zastupiteľstva na rok 2020

•  Poslanci sa dohodli na 
pláne zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva Spišská Belá  v 
nasledujúcom roku a to 20.2.,
23.4., 25.6., 27.08., 29.10., 10.12.
2020. Ak bude mimoriadne za-

sadnutie MsZ, budeme vás včas 
o termíne rokovania  informovať.

Verejná súťaž na prenájom 
poľnohospodárskych pozem-
kov  v k. ú. Spišská Belá a v k. 
ú. Lendak 

•   MsZ prijalo ponuku Jána 
Škvareka, Ulica 1. mája 721/18,  
Spišská Belá a schválilo pre-
nájom poľnohospodárskeho 
pozemku v k. ú. Spišská Belá 
na účely poľnohospodárskej 
výroby pre nájomcu Jána Škva-

reka, bytom 1. mája 721/18, 
Spišská Belá za nájomné vo 
výške 90,- €/ha ročne, na ob-

dobie 5 rokov  za podmienky, že 
ročné nájomné bude nájomca
uhrádzať vopred za podmienok 
uvedených v nájomnej zmluve.

•    MsZ prijalo ponuku Jána 
Nebusa, bytom Lendak, Školská 
670/14 a schválilo prenájom 
poľnohospodárskeho pozem-
ku v k. ú. Lendak pre účely 
poľnohospodárskej výroby 

pre nájomcu: Jána Nebusa, by-

tom Lendak, Školská 670/14, 
Lendak za nájomné vo výške 
121,50 EUR/ha ročne na ob-

dobie 5 rokov  za podmienky, že 
ročné nájomné bude nájomca 
uhrádzať vopred za podmienok 
uvedených v nájomnej zmluve.

Predaje a prenájmy pozem-
kov, zriadenie vecného bre-
mena

1. Poslanci schválili zámer na 
budúci predaj stavebného po-
zemku v k. ú. Lendak kupujúcim 
Daliborovi Majerčákovi, trvale 
bytom Na Kosorku 36,  Lendak.
2. MsZ neschválilo odpredaj 
pozemku pre poľnohospo-
dárske účely v k.ú. Lendak, ale 
schválilo prenájom pozem-
ku Stanislavovi Hudáčekovi a 
manž. Márii Hudáčekovej, bytom 
Lendak, J. Pavla II. č. 17 na poľ-
nohospodárske účely.
3. Poslanci schválili zriadenie 
vecného bremena spočívajú-

ceho v práve vjazdu, precho-
du a prejazdu v prospech 
mesta Spišská Belá od  vlast-
níkov Ruženy Duhančíkovej, 
rod. Neupauerovej, trvale bytom 
Hviezdoslavova ul. 2 a Michala 
Neupauera, trvale bytom Hviez-

doslavova ul. 2 Spišská Belá. 
Vecné bremeno sa zriaďuje 
bezodplatne.
4. MsZ schválilo prenájom 
pozemku pod terasou pri 
prevádzke Maják  p. Márii Kun-

dlovej, rod. Hanečákovej, trvale 
bytom Spišská Belá, Moskovská 
14 na dobu 5 rokov.   

Činnosť hlavného kontrolóra

•  MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu hlavného kontrolóra 
mesta o vykonaných kontro-
lách v posledných 2-3 mesia-

coch. Poslanci zároveň schválili 
návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta na
1. polrok 2020.

Z rokovania Zastupiteľstva PSK
bežných výdavkov aj s investícia-
mi do oblasti dopravy vo výške 
10,5 mil. eur, z toho 4 mil. eur je 
určených na opravu mostov v 
havarijnom stave a ďalších 2,5 
mil. eur na nákup novej techniky 
na údržbu ciest. Zvyšné 4 mil. 

       9. decembra 2019 sa usku-

točnilo zasadnutie Zastupi-
teľstva PSK v Prešove, ktoré 
prerokovalo viac ako 30 bodov 
programu.
      V úvode si poslanci minútou 
ticha uctili pamiatku obetí výbu-

chu v bytovom dome na Muka-

čevskej ulici v Prešove a násled-

ne schváli finančnú výpomoc z 
rozpočtu PSK vo výške 50 tisíc 
eur pre občanov postihnutých 
touto tragédiou.
       Hlavným bodom rokovania 

bol návrh rozpočtu krajskej sa-

mosprávy na roky 2020 – 2022 a 

návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia PSK o poskytova-
ní dotácií z vlastných príjmov 

PSK.
    Poslanci schválili predlo-

žený rozpočet na rok 2020 v 
celkovom objeme 240 miliónov 
eur. V rozpočte sa počíta okrem 
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riaditeľa Hornozemplínskeho
osvetového strediska vo Vrano-

ve nad Topľou. Schválili aj dotá-

ciu pre FUTBAL TATRAN ARÉ-

NA, s. r. o., na krytie bežných 
výdavkov v roku 2020 a tiež ná-

vrh na zmenu právnej formy za-

riadenia Škola v prírode Detský 
raj, Tatranská Lesná.

Spracoval JUDr. Š. Bieľak,
poslanec PSK

eur je na opravu havarijných 
úsekov ciest 3. triedy, pri-
čom pre okres Kežmarok je 

určených 258 tis. eur a pre 

okres Poprad 292 tis. eur. O ich
použití rozhodnú poslanci PSK
za daný okres vo februári
2020.
       Zastupiteľstvo schválilo uve-

dené VZN, ktorým sa určili tri 
programy na poskytnutie dotácií 

ných súhrne 5,6 mil. eur.
    Zastupiteľstvo, okrem iné-

ho, prerokovalo a schválilo aj 
Koncepciu rozvoja sociálnych 
služieb v PSK na roky 2020 – 
2025. Keďže vo februári sa kon-

čí funkčné obdobie hlavnému 
kontrolórovi PSK, preto poslanci 
vyhlásili vykonanie tejto voľby 
a určili jej podmienky. Poslan-

ci vymenovali nového riaditeľa 
Krajského múzea v Prešove a

Reprezentatívne vianočné stromčeky od obyvateľov mesta
na výrub a termínovanie výkonu 
činnosti naplánovala na začiatok 
decembra. Vďaka tomu nedo-
šlo k výrubu ďalších stromov 
v mestských lesoch. Smrek 
obyčajný pri zvonici v Spišskej 
Belej venovala rodina Taliano-
vá zo Spišskej Belej a smrek 
pichľavý pri zvonici v Strážkach 
venovala rodina Krempaská 
zo Strážok. Ďakujeme.

      Tohtoročné vianočné strom-
čeky umiestnené pri zvoniciach 
v Spišskej Belej a v Strážkach 
venovali mestu jeho obyva-
telia, ktorí potrebovali zrealizo-

vať výrub týchto drevín z bez-

pečnostných a hygienických 
dôvodov. Vzhľadom na to, že 
predmetné stromy boli v dobrom 
zdravotnom stave, samospráva 
mesta pristúpila na spoluprácu 
so žiadateľmi o vydanie súhlasu

z rozpočtu PSK: Výzva pred-
sedu PSK (menšie dotácie, o 
ktorých rozhoduje predseda), 
Mikroprogram (menšie dotá-

cie schvaľované poslancami) a 
Výzva pre región – na podporu 
väčších investičných projektov. 
Dlhšia diskusia bola o celkovom 
objeme finančných prostriedkov 
a spôsobe ich rozdelenia medzi 
tieto 3 uvedené programy. Na 
rok 2020 bude po úprave urče-

Dnes je sviatok Mikuláša, neučí sa, neskúša sa...
jú svojim mladším súrodencom 
a starým rodičom, a tak ďalej, 
a tak ďalej. A presne takéto deti 
žijú aj u nás v Spišskej Belej, 
inak by ich predsa Mikuláš spolu 
so svojimi pomocníkmi - čertom 
a anjelom - nenavštívil. 
       Mikuláš ani tento rok ne-
zabudol rozsvietiť vianočný 
stromček na našom námestí, 
no ešte skôr, ako sa tak stalo, 
odomkol Domček vianočných 
želaní, ktorý mohli deti až do 15. 
decembra navštíviť a nechať v 
ňom svoje vianočné priania.
       Milé deti, nezabúdajte však 
na to, že sviatok sv. Mikuláša 
nie je len o sladkostiach a 
darčekoch, lebo nie je dôleži-
té, koľko vecí máte, alebo aké 
drahé boli, ale to, či sa viete 
potešiť aj z jednoduchej ma-
ličkosti, ktorú vám niekto venu-

je z úprimného srdca. Preto, že 
vás má rád. Takým darčekom 
môže byť napríklad aj po-
chvala alebo vrúcne objatie. 
Skúste to, deti a uvidíte, že celý 
svet bude hneď krajší.

     ... lebo my nič nevieme, päť-
ky dostať nechceme! Tak to je 
jeden z mnohých veršíkov, ktorý 
sa na Mikuláša objavuje na mno-

hých tabuliach v našich školách. 
A veru mnoho učiteľov sa nad 
našimi najmenšími zľutuje a 
päťky nerozdáva. Učitelia si 
pamätajú, aké to bolo, keď boli 
sami malými deťmi a už od rána 
sa nemohli sústrediť na nič iné, 
ako na to, kedy už príde večer a 
aj ich navštívi Mikuláš a oni si 
nájdu sladké prekvapenie vo 
svojich čižmičkách.
          Je to už veľmi stará tradícia, 
že štedrý Mikuláš chodí šiesteho 
decembra po svete a obdarúva 
všetky dobré deti. Ale ktoré sú to, 
tie dobré? No predsa tie, ktoré 
sa počas celého roka snažia 
urobiť čo najviac dobrých skut-
kov. To znamená, že niekomu 
samé od seba pomôžu, aj keď 
sa to od nich nečaká. Pomáhajú 
mamke napríklad s upratovaním 
alebo ockovi v garáži alebo na 
záhrade. Počúvajú pani učiteľky 
a poctivo si robia úlohy. Pomáha-

Vy rozhodujete, my pomáhame
nie pozitívneho vzťahu k vlast-
nému zdraviu, ako aj k zdraviu 
iných. Dôležitou oblasťou, kto-

rej sa projekt bude venovať aj v 
budúcnosti, je podpora športu a 
zdravia našich žiakov, učiteľov 
i rodičov. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nás počas fázy hlasova-

nia v obchodoch spomínaného 
reťazca podporili.

Vedenie ZŠ M. R. Štefánika

      V 6. edícii grantového prog-
ramu Tesca - Vy rozhodujete, 
my pomáhame - sa nám vďaka 
projektu s názvom Športujme 
s netradičnými športami po-

darilo získať 600 eur na kúpu 
pomôcok na realizáciu netradič-

ných športov: INDIACA, RIN-
GO, LAKROS, INTERKROS, 
FRESBEE.
       Chceme ponúknuť žiakom 

niečo inovatívne a zároveň zá-

bavné. Ide o netradičné športy, 
ktoré sa môžu využívať aj vo 
voľnom čase. Cieľom je zvýšiť 
záujem žiakov o pohybové a 
športové aktivity pomocou hier, 
pretože zmyslom každej hry 
sú spoločné zážitky, spoločné 
fyzické nasadenie, spoločná 
radosť. U súťažiach sú tieto atri-
búty doplnené o vzrušenie z hry. 

   Netradičné športy, ktoré
žiaci úplne nepoznajú, si určite 
obľúbia a vďaka tejto finančnej 
podpore dokážeme zabezpečiť 
pomôcky na ich realizáciu.
      Ďalšou myšlienkou je od-
pútanie žiakov od počítačov, 
tabletov, mobilov a ich pri-
tiahnutie k športu a pohybu 
vôbec. Vzbudiť u žiakov záu-

jem o svoje zdravie a vytvore-
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Hľadáme záujemcov o zmluvnú spoluprácu pri zimnej údržbe chodníkov

konom zimnej údržby žiadame 
spoluobčanov, aby svoje mo-
torové vozidlá parkovali tak, 
aby boli chodníky dostup-
né a prejazdné pre techniku 
zimnej údržby. Upozorňuje-
me, že aj prístupové cesty 
musia zostať prejazdné pre 
záchranárske zložky aj pre 
vozidlá zberu odpadu. Ďakuje-

me za ohľaduplnosť, trpezlivosť 
pri výkone zimnej údržby a tole-

ranciu voči ostatným.

       Zimná údržba a jej samotný 
výkon je v mestách a obciach 
zabezpečovaná v zmysle záko-

na o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon). Pri odstraňovaní 
a zmierňovaní závad v schod-

nosti ciest a chodníkov sme 
nútení postupovať podľa priorít. 
Najprv sa zabezpečuje zjazd-

nosť ciest a schodnosť chod-

níkov k zdravotnému stredisku,

školám, autobusovým zastáv-

kam, pošte.
       Mesto Spišská Belá vyko-

náva správu a údržbu miestnych 
komunikácií a chodníkov pros-
tredníctvom spoločnosti Mest-
ský podnik Spišská Belá, s. r. o. 
Priechodnosť chodníkov je však 
zabezpečovaná z veľkej časti 
aj vďaka verejno-prospešným 
službám mesta, a to najmä na

miestach, ktoré sú neprístupné 
pre techniku zimnej údržby.
          Vzhľadom na to, že takých-

to ulíc je v našom meste viacero,
dovoľujeme si vyzvať záujem-
cov o zmluvnú spoluprácu pri
zimnej údržbe, aby sa hlásili
na Mestskom úrade v Spišskej
Belej u Bc. Františka Zadžoru
(e-mail: zadzora@spisskabela.sk,
tel. č.: 0907 786 707), ktorý 
zodpovedá za koordináciu prác 
zimnej údržby a vedie zoznam
žiadateľov o zmluvnú spoluprá-

cu. Uprednostňujeme obyva-

teľov žijúcich na konkrétnych 
uliciach schopných pracovať 
flexibilne (na zavolanie). Mesto
Spišská Belá poskytne tech-
nické vybavenie na výkon uve-

denej činnosti (ochranné vesty, 
rukavice, lopaty). V zmysle doho-

dy o vykonaní práce sú finančné 
podmienky nastavené na odme-
nu 5 eur/hodinu v hrubom.
     Zároveň v súvislosti s vý-

Získali sme dotáciu na podporu rozvoja športu
budúci tartanový povrch, ktorý 
sa na ploche 1 000 m² (4 be-
žecké dráhy) osadí budúci rok.
           Cieľom druhého projektu
je podporiť rozvoj športu, po-
hybových schopností a zruč-

ností, ako aj záujem mládeže o 
športové aktivity. Zakúpením 
športového vybavenia pre 
základné školy mesto vytvorí 
priaznivé podmienky pre napl-
nenie uvedeného cieľa a pre 
zlepšenie vzťahu a zvýšenie 
záujmu cieľovej skupiny o po-
hyb. Doplnená športová výbava 
škôl umožní užívateľom precvi-
čovať pohybovo-svalovú koor-
dináciu, rovnováhu a kondíciu, 
zlepší ich schopnosť orientácie, 
podporí vzájomnú spoluprácu, 
disciplínu a v neposlednom rade 
zlepší aj ich odolnosť a imunitu.
           V rámci dotácie budú zakú-

pené športové dresy, brankárske 
výstroje, hokejky, lopty, čepele na 
florbalové hokejky, ale aj ukazo-

vateľ skóre, preskakovačky agili-
ty a závesný posilňovací systém.
     Realizované s finančnou
podporou Úradu vlády Sloven-
skej republiky – program Pod-
pora rozvoja športu na rok 2019.

     V marci 2019 predložila
samospráva mesta Úradu vlády 
Slovenskej republiky žiadosť o 
poskytnutie dotácie v programe 
Podpora rozvoja športu na rok 
2019. Spišská Belá reagovala 
na výzvu podaním štyroch pro-

jektov v jednotlivých podprogra-

moch. Na základe rozhodnutia 
komisie Úrad vlády SR pod-
poril dva naše projekty spolu 
vo výške 14 000 eur:
1. Modernizácia atletickej drá-
hy v športovom areáli pri zá-
kladnej škole – výška dotácie 
10 000 eur.
2.  Pohybom a športom k zdra-
viu žiakov základných škôl v 
meste – nákup športovej vý-
bavy – výška dotácie 4 000 eur.
           Z rozpočtu mesta bolo za-

bezpečené 5 %-né spolufinan-

covanie podporených projektov.
    Prvá etapa stavebných 
úprav na atletickej dráhe v 
športovom areáli Základnej 
školy J. M. Petzvala sa začala 
už v novembri 2019. Projekt 
modernizácie atletickej dráhy má 
za cieľ vytvoriť vhodné pod-
mienky na vykonávanie špor-
tových aktivít jednak pre žiakov, 

pre členov mestských športo-

vých klubov, ale aj pre širšiu ve-

rejnosť. Existujúci športový areál 
pri základnej škole bol vybudo-

vaný v 70. rokoch 20. storočia a 
bežecká atletická dráha, ktorá je 
jeho súčasťou, je v súčasnosti 
už po dobe životnosti. Pôvod-
ný škvarový povrch je v zlom 
stavebno-technickom stave, s 
nefunkčným odvodnením. Dráha 
prerastá burinou a má poškode-

né obrubníky. Vedenie mesta si 
uvedomuje hodnotu atletickej

dráhy a jej modernizáciu pova-

žuje za krok k vybudovaniu bez-

pečného a atraktívneho špor-
tového komplexu spĺňajúceho 
stanovené normy a štandardy.
    Stavebné úpravy v prvej 
etape pozostávajú z asanácie 
jestvujúceho škvarového po-
vrchu, betónových obrubní-
kov a z vybudovania drenáž-
neho systému so vsakovacími 
nádržami na dažďovú vodu. Dôj-
de aj k osadeniu nových obrubní-
kov a spevneniu podkladu pod

Novinka v cestovaní autobusmi po Slovensku
prave,“ uviedol predseda PSK 
Milan Majerský a dodal, že
modernizácia autobusov v na-
šom regióne je v súlade so
zavedením integrovaného do-

pravného systému v Prešov-

skom a Košickom samospráv-

nom kraji.

       V rámci celého Slovenska v 
prímestskej autobusovej dopra-

ve je možnosť platby banko-
matovou kartou Mastercard a 
VISA, ktoré spĺňajú požadované 
kartové štandardy v rámci tzv. 
offline režimu. Čítačky na platbu 
bankomatovou kartou majú byť

namontované  vo všetkých auto-

busoch dopravcov.
          „Ak chceme, aby ľudia za-
čali viac využívať prímestskú 
autobusovú dopravu, musíme 
neustále zvyšovať kvalitu pos-
kytovaných služieb. Nie vždy 
má cestujúci pri sebe hoto-

vosť alebo mu šofér nedoká-
že vydať z veľkej bankovky. 
Platba bankomatovou kartou 
by tento problém mohla jed-
noducho vyriešiť. Zároveň sa 
touto možnosťou skráti čas 
odbavovania cestujúcich, čo 
prispeje aj k rýchlejšej pre-
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Ocenili dlhoročných bezpríspevkových darcov krvi
Michlíková, Ľuboš Penxa, An-
drea Pješčáková, Iveta Podo-
linská, Michal Smolen, Ľubo-
mír Šmindák a Peter Tomas. 
Striebornú Janského plaketu 
získali: Michal Grivalský, Miro-
slava Hoholová, Michal Pisar-
čík, Lucia Pješčáková a Erich 
Schurdak. Držiteľom vzácnej 
zlatej Janského plakety sa stal 
Pavol Rusňák.
        Mesto Spišská Belá ďaku-

je všetkým svojim oceneným 
občanom za všetkých, ktorým 
svojim rozhodnutím darovať 
krv zmenili život a blahoželáme 
k získaniu plakety prof. MUDr. 
Jana Janského. Svojimi skutka-

mi v prospech druhého človeka 
meníte aj kvalitu svojho života.

    Československý Červený 
kríž bola najväčšia humanitár-
na organizácia Čechov a Slo-

vákov. Vznikol 6. februára 1919. 
Tento rok si preto pripomíname 
100. výročie jeho založenia. 
Slovenský Červený kríž sa stal 
v roku 1993 nástupníckou or-
ganizáciou Československého 
Červeného kríža a pokračuje 
vo svojej aktívnej činnosti. Slo-

venský Červený kríž, územný 
spolok Poprad, usporiadal 28. 
novembra 2019 slávnostné 
odovzdávanie vyznamenaní 
Slovenského Červeného krí-
ža mnohonásobným bezprís-
pevkovým darcom krvi, ktoré 
sa konalo na Mestskom úrade 
v Poprade. Na podujatí oceňo-

vania humánnosti a šľachet-
nosti sa zúčastnili zástupcovia 
Slovenského Červeného kríža, 
územný spolok Poprad, Ná-

rodnej transfúznej stanice SR, 
pracovisko Poprad a zástupco-

via pozvaných miest a obcí. Na 
slávnostnom akte sa za naše 
mesto zúčastnila a oceneným 
občanom Spišskej Belej zagra-

tulovala viceprimátorka mesta

Marta Britaňáková.
       Odmenených bolo spolu 479 
darcov krvi z okresov Poprad a 
Kežmarok, medzi nimi aj 20-ti 
zo Spišskej Belej. Bronzovou 
Janského plaketou boli ocene-

ní: Lucia Bieľaková, Jaroslav 
Dobeš, Ľuboš Gotzmann, 
Filip Kovalčík, Vladimír Ko-
valčík, Renáta Kraváriková, 
Anna Lenkavská, Kristína

Údržba Kúpeľového potoka
    Slovenský vodohospo-
dársky podnik, š. p., Správa 
povodia Dunajca a Popradu, 
realizoval v mesiaci november 
2019 na podnet primátora mesta 
Jozefa Kunu údržbové práce 
na Kúpeľovom potoku. Z ko-

ryta tohto potoka bol v časti pod 
Čistiarňou odpadových vôd v 
Spišskej Belej vybagrovaný ná-

nos, ktorý je v súčasnosti ešte 
dočasne uložený na pravom 
brehu uvedeného vodného toku.
         Čistenie koryta Kúpeľové-
ho potoka bolo možné realizovať

až od oplotenej záhradkárskej 
oblasti Belianske kúpele nižšie v 
smere k železničnej trati, z dôvo-

du zamedzenia prístupu pracov-

níkov Správy povodia Dunajca a 
Popradu a ich techniky do časti 
toku pretekajúceho záhradkár-
skou oblasťou.
                               Údržba vykonaná na pred-
metnom vodnom toku zabez-
pečí jeho spriechodnenie, a te-
da zlepšenie odtokových pome-
rov, ktoré môžeme vo väčšej 
miere očakávať v dôsledku to-
penia snehu v jarnom období.

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:

Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov
Strieborná plaketa – ženy 20 odberov, muži 20 odberov
Zlatá plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov
Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov
Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov

Vedeli ste, že ….

      Ľudská krv je nenahraditeľná. Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do 
celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre obranyschopnosť 
organizmu. Biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení krváca-
nia. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú na liečbu viacerých ochorení. Z krvi jedného darcu možno vyrobiť 
lieky pre viac pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s poruchou 
zrážania krvi sú, napríklad, na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj život.

Spoločenská kronika OKTÓBER – DECEMBER 2019
• Narodili sa: 
Dávid Badovský, Juliána Bainská, Dominik Bednár, Miroslav Blanár, Juraj Bombara, Ján Čižik, Kiara Fröhlich, Tobias Fudaly, Laura Gužiako-

vá, Lenka Halčinová, Leo Hrehorčák, Maxim Kaluš, Žofia Kolodzejová, Matias Kováč, Sofia Kovalčíková, Tobias Krempaský, Sabína Kuba-

šovská, Stella Majerčáková, Martin Miľovčík, Ján Mišalko, Ján Monka, Teodor Neupauer, Lucas Ohálek, Gilbert Michael Oksoš, Jasna Pavlič-

ková, Samuel Pikla, Adam Roman, Dominik Rušin, Barbora Stachová, Noel Svitana, Veronika Škvareková, Natália Turanová, Viktor Žrubek.

• Navždy nás opustili: 
Ján Bočkai vo veku 65 rokov, Ján Mlynarčík vo veku 59 rokov, Lýdia Rojková vo veku 67 rokov, Juraj Siska vo veku 74 rokov, Júlia Sisková 
vo veku 91 rokov, Ružena Šmihovská vo veku 90 rokov, Jozef Želonka vo veku 84 rokov, Dávid Lysý vo veku 35 rokov, Alfréd Hlaváč vo veku 
84 rokov, Ján Štefaniak vo veku 95 rokov.

• Životného jubilea sa dožili: 
Mária Pisarčíková – 96 rokov, Ema Horničáková – 92 rokov, Anna Oravcová 91 rokov, Žofia Britaňáková – 85 rokov, Magdaléna Oksošová – 
85 rokov, Anna Woláthová – 85 rokov, Zoltán Andráš – 80 rokov, Márie Bočkayová – 80 rokov, Viera Ježíková – 80 rokov, Julius Pavelko – 80 
rokov, Mária Scholtzová – 80 rokov, František Šperka – 80 rokov, Milan Štefaniak – 80 rokov, Rudolf Tybor – 80 rokov, Ing. Helena Britaňáková 
– 75 rokov, Terezia Halčinová – 75 rokov, Mgr. Magdaléna Hatalová – 75 rokov, Pavol Krempaský – 75 rokov, Peter Lopatovský – 75 rokov, 
Monika Svitanová – 75 rokov, Božena Šmindáková – 75 rokov, Mária Firmentová – 70 rokov, František Frindt – 70 rokov, František Gaľavský 
– 70 rokov, Alžbeta Grivalská – 70 rokov, Katarína Krempaská – 70 rokov, Vincent Krempaský – 70 rokov, Stanislav Leščinský – 70 rokov, 
Alžbeta Lizoňová – 70 rokov, Mária Majerčáková – 70 rokov, Ľudmila Pajerová – 70 rokov, Andrej Pisarčík – 70 rokov, Anna Pisarčíková – 70 
rokov, Eva Pisarčíková – 70 rokov, Mária Pompová – 70 rokov, MUDr. Katarína Slavkovská – 70 rokov, Vladimír Vadovský – 70 rokov, Mária 
Vaverčáková – 70 rokov.
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Slávnostné obrady prijatia jubilantov a novonarodených detí
do života. Aj tento obrad sa ko-

nal v obradnej miestnosti mest-
ského úradu, čo umocňuje jeho 
slávnostnú a emotívnu atmo-

sféru. Pozvané boli všetky deti, 
ktoré sa narodili v poslednom 
štvrťroku a majú trvalý pobyt v 
Spišskej Belej.
          Boli to prvé slávnostné chví-
le týchto detičiek ako občanov
nášho mesta. Každé dieťatko 
dostalo od pána primátora kvie-

tok a finančný dar a bolo zapísa-

né do pamätnej knihy mesta.
      Všetkým jubilantom a novo-

narodeným detičkám prajeme 
veľa zdravia!

        Pri príležitosti životných jubi-
leí občanov mesta Spišská Belá, 
ktorí v tomto štvrťroku 2019 do-

vŕšili svoje okrúhle jubileum, sa 
dňa 11. decembra 2019 v obrad-

nej miestnosti mestského úradu 
v doobedňajších hodinách usku-

točnil slávnostný obrad prijatia 
jubilantov primátorom mesta 
Spišská Belá Jozefom Kunom.
     Tento obrad sa v našom 
meste traduje už roky. Je preja-

vom úcty a vďaky občanom za
roky prežité v našom meste a

za prácu, ktorou vytvorili lepšie 
podmienky pre ďalšie generá-

cie. Obrad prijatia jubilantov sa 
začal slávnostným príhovorom 
primátora mesta. Každý z jubi-
lantov sa zapísal i do pamätnej 
knihy, ako po ostatné roky. Po 
odovzdaní darov jubilantom ná-

sledoval prípitok. Celý obrad bol 
sprevádzaný hudobnou spevác-

kou skupinou Belan.
      Medzi prítomnými vládla prí-
jemná atmosféra a s dobrými 
pocitmi z pekne prežitého dopo-
ludnia sa rozchádzali domov.
     Rovnako v ten istý deň sa v 
poobedňajších hodinách konal
slávnostný obrad uvítania detí

Testovali sme pohybové predpoklady prvákov
diaľky, držali sa na hrazde, robili 
„brušáky“ aj behali krátke trasy, 
skúšali koordináciu pohybov 
pri kotúľaní troch veľkých bas-

ketbalových lôpt, naháňali sa 
s vlajočkami za pásom, behali 
viacstupňový člnkový beh na 20 
metrov, robili test koordinácie s 
drevenou tyčou. Deti sme aj  vá-

žili a merali ich výšku.
        Vyhodnotenie výsledkov me-

raní budú známe v priebehu roka 
2020. Rodičom by mali ukázať, v 
čom sú športové predpoklady 
ich dieťaťa, a tak ich nasmero-

vať, na aký šport má ich dieťa 
talent. 

Vedenie ZŠ M. R. Štefánika

         Boli v škole len pár týždňov a 
už sme ich testovali. Kto z prvá-

čikov má talent na gymnastiku, 
futbal, florbal či šachy? Je medzi 
nimi nový Peter Sagan alebo Pet-
ra Vlhová či Marek Hamšík?
        Do konca októbra 2019 bolo 
povinnosťou každej základnej 
školy uskutočniť testovanie po-

hybových predpokladov všet-
kých prvákov.
        Cieľom tohto testovania je:
1. Výber talentov a pohybo-

vých predpokladov pre šport.  
Nasmerovať deti a ich rodičov 
správnym smerom.
2.  Zvýšiť počet športujúcich detí. 
,,Pošepkať” im, v čom môžu vy-

nikať a čo by ich bavilo.
3. Ďalej využívať nazbierané 
údaje.
      Aj naša základná škola sa 
teda pustila do tejto aktivity, a tak

sme už v prvý októbrový týždeň 
začali testovať našich prvákov. 
Žiaci si merali sily a výsledky v 
týchto navrhnutých testovacích
jednotkách: skákali z miesta do

Predvianočný Beliansky bazár oblečenia a doplnkov
ktoré na SWAPE nenašlo svojho 
majiteľa, poputuje do sociálne 
slabších rodín.
      Aj takýmto spôsobom mô-

žeme zamedziť tvorbe textilného 
odpadu. Chceme v tejto akcii 
určite pokračovať aj v budúcom 
roku a šíriť myšlienku: „Čo už my 
nevyužívame, môže urobiť ra-

dosť a poslúžiť inému.“
O. z. Trochu inak

     Už po druhý krát občianske 
združenie Trochu inak v našom 
meste organizovalo SWAP ale-

bo Beliansky bazár oblečenia 
a doplnkov, ktorému patrilo so-

botné popoludnie 14. decembra 
2019 vo veľkej zasadačke mest-
ského úradu. Tento raz sa niesol 
v príjemnej vianočnej atmosfére. 
Popri vymieňaní a darovaní ob-

lečenia sme nezabudli ani na

sprievodný program, v ktorom si 
deti mohli vytvoriť ozdoby či po-

hľadnicu pre svojich blízkych z 
recyklovaných materiálov.
  Dospeláci sa dozvedeli
viac o ekologických mydlách a 
obrúskoch zo včelieho vosku, 
používaním ktorých sa v domác-

nosti redukujú plasty a potraviny 
v nich vydržia dlhšie čerstvé. 
Taktiež si mohli takýto obrúsok 

aj vytvoriť.
        Na druhý deň sme sa pre-

sunuli na námestie a ako súčasť 
Belianskych Vianoc sme na via-

nočných trhoch pokračovali vo  
vymieňaní a darovaní ďalej.
          V poradí druhý SWAP hod-

notíme ako úspešný. Prišlo a 
zapojilo sa viac ľudí, vymenilo a 
darovalo sa viac oblečenia ako 
v predošlom bazáre. Oblečenie,

Deň jabĺčka v materskej škole
papierovou „jablkovou“ čelenkou
zdolávali pohybové a vzdeláva-

cie aktivity – triedili, prenášali, 
umývali jablká a skladali roz-

strihané makety jabĺčka.
  Vďaka firme zásobujúcej
materskú školu školským ovo-

cím, si deti pochutnali na sladkej 
šťave a každé si odnieslo domov 
aj chutné jabĺčko. Za obedom 
ochutnali jablkový koláč, ktorý 
pre nich upiekli v školskej jedálni, 
za čo im veľmi pekne ďakujeme. 
Tešíme sa na podobné akcie.

Mária Ovčariková, učiteľka MŠ

      Videli ste už chodiace jabĺčka?
   Ja áno, lebo na všetkých elo-

kovaných pracoviskách našej 
materskej školy takéto „chodia-
ce jabĺčka“ boli. Jablko patrí k 
jedným z najzdravších druhov 
ovocia, telo zásobuje energiou 
a množstvom vitamínov. V tom-

to duchu sa niesli aj aktivity 
pripravené učiteľkami z triedy 
Kuriatok počas Dňa jabĺčka, kto-

rý bol v našej materskej škole 
20.11.2019.
      Deti celý týždeň mohli ochut-
návať rôzne odrody jabĺk, 
pozorovať ich lupou, porov-

návať, sušiť, prípadne siať 
jadierka. Získali poznatky 

o tom, koľko práce je okolo 
ovocného sadu, kým sa chutné

a šťavnaté jabĺčko dostane až 
na náš stôl ako kompót, šťava, 
detská výživa a koláč. V stredu 
už deti plné energie a ozdobené



SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                     December 2019

8

Zvyšovanie miestnych daní od 1.1.2020
    Prečo došlo k zvýšeniu 
daní? Dôvodom je nárast 
nových výdavkov mesta v 
dôsledku zmeny legislatívy a 
uloženia nových úloh samo-
správam, tiež novela zákona o 
sociálnych službách a iné úlohy. 
Okrem toho každoročne naras-

tajú bežné výdavky o nárast cien 
za vstupné tovary a služby, ktoré 
je potrebné zohľadniť v rozpočte 
mesta.

        Mesto Spišská Belá v r. 2020 
pristúpilo k zvýšeniu miestnych 
daní. Ide o 20% zvýšenie dane 
z pozemkov, stavieb a bytov. 
U podnikateľov je zvýšenie 
15 %. K tomuto kroku sa pri-
stúpilo na základe zvyšujúcich 
sa nákladov samosprávy na po-

krytie služieb, ktoré poskytuje 
občanom. Navyše doposiaľ sa 
dane zvyšovali maximálne o 
5%, alebo k zvýšeniu nedošlo 
vôbec. Ak sa porovnáme s iný-

mi mestami, tak dane v našom 
meste sú oproti daniam napr. v 
Kežmarku a Svite v súčasnosti 
nižšie minimálne o 25%.
      Okrem uvedených daní sa 
zvyšujú sadzby dane za psov, 
ktoré sa už viac rokov nezvyšo-
vali. Daň za psa bude od roku 
2020 vo výške  30,- € za psa cho-
vaného v byte bytového domu a 
20,- € v ostatných prípadoch. 
Zvyšuje sa aj daň za užívanie 
verejného priestranstva, daň za

ubytovanie 0,50 € za osobu a 
prenocovanie, daň za predaj-
né automaty na 40,- € za jeden 
prístroj a daň za nevýherné hra-

cie prístroje /biliard/ na 40,- € za 
jeden prístroj.
     Všetky sadzby dane z ne-
hnuteľností a ostatné sadzby
sú uvedené vo VZN mesta
Spišská Belá, č. 8/2019, 
ktoré nadobúda účinnosť od
1.1.2020 (zverejnené na www.
spisskabela.sk).

Meníme výšku poplatku za komunálny odpad
me za likvidáciu tzv. čiernych 
skládok odpadu. Za triedený 
zber obyvatelia neplatia. Ten 
je financovaný zmluvnou organi-
záciou zodpovednosti výrobcov.
         Z uvedeného vyplýva, že iná 
cesta, ako je minimalizácia tvor-
by komunálneho odpadu a jeho 
triedenie, ďalej neprichádza do 
úvahy. Už nejde o alternatívu 
hŕstky obyvateľov, ale o jediné 
možné riešenie! Kapacity sklá-

dok odpadov sú totiž obmedze-

né a stavba nových sa nepodpo-

ruje. Z frázy: ,,Čím viac budeme 
triediť, tým menej odpadu sa 
bude ukladať na skládku,” sa stá-

va fakt. Čím menej odpadu ulo-
žíme na skládku, tým viac sa 
bude zvyšovať miera vytriedenia 
komunálneho odpadu, a teda aj 
zákonný poplatok za uloženie 
odpadu na skládku, bude mať 
šancu ostať stabilizovaný.

     Zákon o poplatkoch za ulo-

ženie odpadu na skládku, ktorý 
je platný od začiatku roku 2019, 
má ľudí motivovať k tomu, aby 
odpad zodpovednejšie triedi-
li a vytvárali menšie množstvá 
skládkovateľného odpadu. Mo-
tivácia štátu spočíva vo zvýšení
poplatku za skládkovanie od-

padu, ku ktorému pristúpil z 
dôvodu, že až takmer 66 % 
komunálneho odpadu sa na 
Slovensku skládkuje. Recy-
klačné ciele Európskej únie 

nám pritom prikazujú do roku 
2035 znížiť skládkovanie pod 
25 %. Všetky mestá a obce 

na Slovensku sa musia prispô-

sobiť legislatívnym zmenám a 
akceptovať nové podmienky. 
Sadzba poplatku za uloženie 
odpadu na Riadenú skládku 
odpadov v Spišskej Belej, ktorej 
prevádzkovateľom je Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o.,
bola v roku 2019 podľa vý-
počtu úrovne vytriedenia komu-

nálnych odpadov za rok 2018 
(35,56 %) stanovená na 8 eur 
za tonu (okrem ceny služby). Pri 
rovnakej úrovni vytriedenia bude 
však uvedený poplatok v nasle-

dujúcom roku už vo výške 13 eur
za tonu a v ďalších rokoch až 22 
eur za tonu.
     Mesto Spišská Belá malo

napríklad v roku 2016 náklady 
v súvislosti so zberom komu-

nálneho odpadu v sume 28,26 
eur na obyvateľa a napriek tomu 
občania platili miestny popla-

tok za komunálny odpad iba vo 
výške 18,23 eur. V roku 2017 
mestskí poslanci odhlasovali 
zvýšenie uvedeného poplatku o 
3 %. Napriek tomu však mesto v 
tejto oblasti výrazne doplácalo. 
Náklady v súvislosti so zberom 
komunálneho odpadu v rokoch 
2017-2019 predstavovali približ-

ne 28,64 eur na obyvateľa a ob-

čania platili miestny poplatok za 
komunálny odpad formou dane 
iba vo výške 18,72 eur. V zmys-
le zákona však poplatníci majú 
znášať všetky určené náklady na 
nakladanie s komunálnym od-

padom na území obce a samo-

správa na túto činnosť nesmie 
doplácať. V opačnom prípade sa 
porušuje zákon o rozpočtových 
pravidlách a takéto konanie je 
označované ako nehospodárne 
nakladanie s verejnými finan-
ciami. Je to jeden z dôvodov, pre 
ktoré sa výška miestneho po-
platku za komunálny odpad 

v našom meste od nového roka 
zvýši pri plnej sadzbe o 5,69 
eur ročne.
      Treba si uvedomiť, že nová 
suma za služby spojené s nakla-

daním s komunálnym odpadom, 
predstavuje pri plnej sadzbe na 
jedného obyvateľa za jeden 
deň len necelých 7 centov. V 
poplatku sú okrem cyklického 
vývozu komunálneho odpadu 
z rodinných domov a zo síd-

lisk zohľadnené aj náklady na 
zber zeleného odpadu, jarného 
a jesenného upratovania, pre-

vádzku zberného dvora, odvoz 
odpadu z cintorínov, zber a od-

voz odpadu z malých smetných 
nádob v meste a pri Belianskom 
rybníku, ako aj zber odpadu z 
príležitostných spoločensko-kul-
túrnych podujatí. Navyše, mesto 
prostredníctvom pracovníkov 
verejno - prospešných služieb 
mesta zabezpečuje aj čistotu 
okolia kontajnerov. V priebehu
roku 2019 (do dnešného dňa) 
sme takto odstránili viac ako 60 
ton odpadu, ktorý považuje-

Výlet vlakom zo Spišskej Belej do Muszyny od 28. decembra opäť možný
          Na rovnakej trase budú medzi-
štátne vlaky premávať aj počas 
víkendov v zime od 28. decem-
bra 2019 do 23. februára 2020.
     Zavedené vlaky slúžia prio-

ritne pre turistov. Vozne sú pries-

torovo prispôsobené na uloženie 
bicyklov alebo lyžiarskej výbavy. 
Počas najbližšej letnej sezóny 
sa do poľskej Muszyny bude-

te môcť dopraviť už od 6. júna 
2020 až do 6. septembra 2020. 
V Poľsku si okrem prehliadky 
mestečka Muszyna, môžete uro-

biť výlet do neďalekej Krynice so 
známymi kúpeľmi a pohodlne aj 
do historického Krakova.

        Po desiatich rokoch v lete oži-
la železničná doprava v sloven-

sko-poľskom pohraničí na skoro 
zabudnutej trati Poprad – Stará 
Ľubovňa – Plaveč – Muszyna. 
Sezónne vlaky tu premávali po-

čas prázdnin od 29. júna 2019 
do 1. septembra 2019 vždy v 
sobotu a v nedeľu – dvakrát za 
deň – o 7.30 hod. a 15.27 hod. 
Z poľskej Muszyny sa späť do 
Popradu  vracali s odchodom o 
9.58 hod. a 17.50 hod.
    Skvelá správa je, že vlaky 
budú jazdiť aj v zime!  Želez-

ničná spoločnosť Slovensko 
(ZSSK) pristúpila k tomuto kro-

ku aj na základe pozitívnych re-

akcií cestujúcich a vyťaženosti 
spojov. V letnej sezóne jazdili na 
úseku od nás do Poľska po dva 
páry vlakov. Celkovo ich bolo 
vypravených 80, pričom ich vy-

ťaženosť sa pohybovala od 60 

do sto percent!  Podľa hovorcu  
ZSSK Tomáša Kováča prepravili 
v týchto vlakoch 4 379 cestujú-
cich. Tí mohli na vlak nastúpiť v
Kežmarku, Spišskej Belej (1 
hod. 20´ do Muszyny/ 4 €), Podo-
línci, Starej Ľubovni a v Plavči.
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Kalendár podujatí mesta Spišská Belá na 1. polrok roka 2020
JANUÁR
04.01.2020 (sobota) – Tenisový turnaj ED CUP – vo štvorhre mužov
12.01.2020 (nedeľa) – Slávnosť sv. Antona Pustovníka – patróna
                                            mesta  
24.01.2020 (piatok) – Pietna spomienka na Oslobodenie mesta
                                            počas 2. sv. vojny (75. výročie)
26.01.2020 (nedeľa) – Novoročná bezpečnostná jazda – automobilo-
                    vá orientačná súťaž pre rodičov s deťmi –
                               usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
Futbalový turnaj dorastencov (spoluorganizuje MŠK Slavoj Spišská 
Belá)

FEBRUÁR
13.02.2020 (štvrtok) – „Miss bábika“ – súťaž v speve slovenskej
                                             uspávanky a ľudovej piesne
16.02.2020 (nedeľa) – Valentínska kvapka krvi
23.02.2020 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora
                        mesta Spišská Belá“ – usporadúva AUTO-
                                     MOTOKLUB Spišská Belá (12.00 – 16.05 h)

MAREC
01.03.2020 (sobota) – Turnaj v bedmintone dospelých (amatérov) –
                                          telocvičňa ul. Moskovská 
09.03.2020 – 15.03.2020 (pondelok – nedeľa) – Medzinárodný týždeň
                                                                                     knižníc – súbor aktivít 
                                                                                    mestskej knižnice
13.03.2020 (piatok) – Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – súťaž
                                        v prednese poézie a prózy 
22.03.2020 (nedeľa) – Jarná bezpečnostná jazda - automobilová
                orientačná súťaž pre rodičov s deťmi –
                                                                                  usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá 
26.03.2020 (štvrtok) – Verejný žiacky koncert
Deň učiteľov – slávnostná akadémia 

Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá (hokejový
štadión v Poprade) 
Memoriál Ľubomíra Mačugu – halový futbalový turnaj žiakov
(telocvičňa ul. Moskovská)
Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

APRÍL
04.04.2020 (sobota) – Volejbalový turnaj amatérov o Pohár primátora 
                                         mesta (telocvičňa Moskovská)
09.04.2019 (štvrtok) – Obvodná súťaž „Beliansky slávik“ – súťaž
                                            v speve ľudových piesní
16.04.2020 (štvrtok) – Koncert učiteľov – 16.00 hod.
26.04.2020 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora

                        mesta Spišská Belá“ – usporadúva AUTO-
                                           MOTOKLUB Spišská Belá

MÁJ
03.05.2020 (nedeľa) – Svätofloriánska slávnosť (hasičská)
07.05.2020 (štvrtok) – Pietna spomienka na Deň víťazstva nad
                                             fašizmom
10.05.2020 (nedeľa) – Deň matiek – kultúrne pásmo v kinosále
17.05.2020 (nedeľa) – Beliansky majáles (pri Belianskom rybníku)
19.05.2020 (utorok) – Koncert a výstava absolventov primárneho
                                           štúdia hudobného a výtvarného odboru ZUŠ
30.05.2020 (sobota) – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s
                       deťmi, začiatočníkov aj pokročilých – uspo-
                                          radúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá 
Challangeday – Medzinárodný deň pohybu
2x výchovný koncert pre ZŠ

JÚN
02.06.2020 (utorok) – Koncert tanečnej kapely a tanečného odboru
                                         ZUŠ – 16.00 hod 
05.06.2020 – 07.06.2020 (piatok – nedeľa) – DNI MESTA SPIŠSKÁ
                                                                                   BELÁ, v rámci toho:
05.06.2020 (piatok) – Firemné športové dni – športové turnaje a
                                 súťaže pre zamestnancov firiem zo Spišskej
                                           Belej a okolia

05.06.2020 (piatok) – slávnostné otvorenie DNI MESTA SPIŠSKÁ
                                          BELÁ s programom pre deti
06.06.2020 (sobota) – DNI MESTA SPIŠŠKÁ BELA 2020
07.06.2020 (nedeľa) – Regionálne hasičské preteky „O putovný
                                             pohár primátora mesta“
12.06.2020 (piatok) – Junior CUP – žiacky futbalový turnaj „O pohár
                                        primátora mesta“
12.06.2020 (piatok) – Primátorská kvapka krvi
15.06.2020 (pondelok) – Záverečný koncert orchestra a komorného
                                              speváckeho zboru – 16.00 hod
18.06.2020 (štvrtok) – Koncert a výstava absolventov nižšieho sekundár-
                                             neho štúdia hudobného a výtvarného odboru ZUŠ
20.06.2020 (sobota) – Jánske blato 2019
25.06.2020 (štvrtok) – Koncert ľudovej kapely – 17.00 hod
27.06.2020 – 28.06.2020 (sobota – nedeľa) – Kaštieľne hry Strážky
                                                                                    2020
28.06.2020 (nedeľa) – Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora
                                           mesta Spišská Belá
Ocenenie najlepších žiakov ZŠ a ukončenie dochádzky detí v MŠ
Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

Domček vianočných želaní 2019
množstvo času. Bolo veľmi 
ťažké vyhovieť každému, no 
napriek tejto náročnosti sa napo-

kon vytvoril zoznam želaní. A tak 
19. decembra 2019 boli tieto 
želania naplnené a odovzda-
né ich adresátom.
        Nezabúdajme však na to, 
že Vianoce nie sú len o dar-
čekoch, ale tá najväčšia a 
najhodnotnejšia vec, ktorá 
detičky zaručene poteší, je da-
rovať deťom svoj voľný čas a 

prejaviť im ochotu počúvať 
ich tajné detské priania!

          Šťastné a veselé Vianoce!

   Vianoce sa blížia, a tým
narastá aj túžobné očakávanie 
našich najmenších. Dôvod ich 
radosti je jednoduchý – prekva-

penie pod stromčekom! Umenie 
obdarovať a potešiť krehkú det-
skú dušičku môže byť zložitejšie, 
ako by sme si mysleli, ale o to je 
to krajšie...
        Preto, tak ako aj po minulé 
roky, mesto Spišská Belá opäť 
pripravilo pre detičky nášho 
mesta domček vianočných 
želaní, ktorý bol umiestnený na 
svojom stálom mieste, a to na 
námestí hneď vedľa krásne-
ho vianočného stromčeka.

Domček vianočných želaní už 
tradične otvoril Mikuláš so svoji-
mi povestnými pomocníkmi, a to 
v piatok 6. decembra 2019.
        O tomto domčeku sa v na-

šom meste už vie, a tak sa v 
deň jeho otvorenia pred ním i v 
ňom striedali húfy detičiek už od 
samotného rána, aby si mohli 
vhodiť svoje prianie do škatuľ-
ky želaní v domčeku ako prvé. 
A tak niekoľko minút potom, 
čo Mikuláš a jeho pomocníci 
otvorili domček vianočných 
želaní, boli zapísané sko-
ro všetky vianočné papiere, 
ktoré boli pripravené pre detičky

a ich želania. Želania boli rôzno-

rodé a vyvolávali veľké množ-

stvo emócii a pocitov... Niektoré 
boli úsmevné a iné zas veľmi 
milé a mnoho z týchto prianí 
bolo venovaných aj pre svojich 
blízkych, nielen pre seba. Mno-

ho detí si prialo najmä zdravie 
pre svojich súrodencov, rodičov 
či starých rodičov, ale našlo sa 
aj pár želaní s veľkou dávkou 
fantázie. Áno, vo fantázii je totiž 
možné všetko, a preto detičky 
často túžia po tom, čo v skutoč-

nosti nemôžu mať. 
      Čítanie a triedenie týchto 
želaní si vyžadovalo veľké
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Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej – 55 rokov realitou

     Úvahy o zriadení múzea 

v rodnom dome J. M. Petzvala 
(vtedy č. d. 38 na  Zimnej ulici 
s 10 miestnosťami obývanými 
nájomníkmi, ktorým MNV zais-

tilo iné bývanie - pozn. autorky 
článku) dostávali svoje reálne 
kontúry od r. 1960. Prvotnú re-

konštrukciu domu realizovalo 
Stavebné a údržbárske druž-

stvo Prešov v r. 1961-1962 pod 
dohľadom Krajského strediska 
štátnej pamiatkovej starostlivos-

ti a ochrany prírody. Robili sa 
murárske, tesárske, maliarske, 
natieračské práce i parketovanie 
za vyše 152 tisíc Kčs. Ani pred 
takmer 60-timi rokmi však 
nešli veci ľahko. V mnohých 
zápisniciach sa konštatuje, že  
iniciátori narážajú na ťažkosti, na 
nepodstatné prieťahy (napr. 
národnostná otázka Petzvala), 
meškajúce či nekvalitné sta-
vebné práce. Z listu Rady Miest-
neho národného výboru (ďalej 
MNV) v Spišskej Belej adresova-

ného stavebnému družstvu 14. 
marca 1962 sa dozvedáme, že 
Pamätná izba Dr. J. Petzvala má 
byť sprevádzkovaná 1.5.1962. 
Nezodpovedný pracovník 
spomínaného družstva však 
zničil dokončievanú inštalá-
ciu. Rada MNV žiada stavebné 
družstvo o vyjadrenie k ,,tejto 
smutnej skutočnosti“ a apelu-

je na ukončenie všetkých prác k 
1.4.1962 s odôvodnením: ,,Ne-
radi by sme so skutočnosťou, 
ktorá sa stala nezodpoved-
nosťou Vášho zamestnanca, 
vychádzali na svetlo.“
        Z iniciatívy mestskej samo-

správy prebiehala aj živá koreš-
pondencia s kompetentnými in-

štitúciami o obsahu expozície. 
Technické múzeum v Košiciach 
(ďalej TM) sa listom z 11.4.1961 
obracia na MNV v Spišskej Belej 
a naznačuje dve možnosti – ísť 
smerom vlastivedného múzea 
alebo smerom vytvorenia špe-

ciálneho múzea so spomienkou 
na J. M. Petzvala – a v 2. prípade 
sa ponúka ako inštitúcia, ktorá 
dodá exponáty aj vitríny. Upo-

zorňuje však na nutnosť mať 
zriaďovaciu listinu, kde musí 
byť jasné, kto bude financovať 
priestory a mzdy zamestnancov. 
3. apríla 1962 bola uznesením 
MNV v Spišskej Belej ustanove-

ná komisia v zložení  Oto Kňa-
zovický, Jozef Jirásek, Emil 
Trembáč a Žofia Peštová, kto-

rá mala zabezpečiť otvorenie 
technického múzea so zame-

raním na optiku a kinematografiu 
v rodnom dome Dr. J. Petzvala. 
Rada MNV sa zaviazala, že za-

bezpečí financie spojené s údrž-

bou a prevádzkou múzea.
     Rady o čo najkvalitnejšie 
zostavenie expozície si mesto 
pýtalo aj v odbornej obci. Ivan 
Rumanovský, filmový historik 
Slovenského filmového archívu 
v Bratislave v liste z 15.7.1961 
navrhol svoju koncepciu ,,lo-
kálneho múzea veľkého výz-

namu“, Národné technické 
múzeum v Prahe prisľúbilo 14 
konkrétnych exponátov.
         Prípravný výbor na zriadenie 
Technického múzea optiky Dr.
J. M. Petzvala v Spišskej Belej 
bol vytvorený v r. 1961. Jeho 
predsedom bol učiteľ Oto Kňa-

zovický, ako zástupca iniciáto-

rov zriadenia vlastivednej izby v 
meste. Na zasadaní 3.9.1962 sa 

skonštatovalo, že ,,jedna izba v 
pôvodnom dome J. M. Petzva-
la je už po úprave pripravená 
na inštalovanie.“ Exponáty

malo poskytnúť TM, Národné 
technické múzeum Praha, Slo-

venské národné múzeum Bratis-
lava a národný podnik Meopta.  
Zaznel aj názor uvoľniť byt pána 
Rexu, aby celé poschodie slú-
žilo na rozmiestnenie exponá-
tov podľa predloženého libreta v 
schéme: doba predpetzvalovská 
vo vývoji fotografie a techniky, 
doba petzvalovská, popetzva-

lovská a moderné uplatnenie 
techniky fotografie v súčasnej 
dobe. Je zaznamenaná aj požia-

davka úpravy bytu pre domovní-

              Je neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta. Do rodného domu Petzvalovcov so stálou muzeálnou expozíciou ročne zavíta v priemere
1 800 návštevníkov zo Slovenska i z celého sveta. Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala vstúpilo rokom 2019 do jubilejného 55. roku 
existencie. Sumarizovať životopis nášho rodáka J. M. Petzvala – priekopníka modernej optiky a fotografie -  či údaje o samotnej expozícii, 
by bolo pre Beľanov nosením  dreva do lesa. Poodhaliť však zákulisie neopakovateľných momentov vzniku múzea – to je už lákavejšia 
predstava... Listujem teda v zažltnutých papieroch so špecifickou vôňou a vizuálom patiny... Nech sa páči! Odfúknime nánosy prachu z 
archívnych škatúľ a čítajme ... 

Generálna oprava rodného domu J. M. Petzvala v r. 1960-1964 a terénne úpravy okolia
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ka, resp. vedeckého pracovníka, 
lebo ,,múzeum nemôže ostať 
bez dozoru, nakoľko sa jedná 
o predmety, exponáty evido-
vané Unescom.“ Osvetlenie sa 
malo riešiť vo vitrínach priamo, 
lebo stropné osvetlenie by vraj 
pri prehliadkach nepostačova-

lo. Vzhľadom na dobu, v ktorej 
prípravy prebiehali, stále rezo-

noval aj návrh zriadiť v rámci 
múzea revolučnú izbu na po-
česť XII. zjazdu KSČ.
   V tomto kontexte treba 
skonštatovať, že na začiatku 
myšlienok mať v Spišskej Be-

lej múzeum, boli snahy zriadiť 
Vlastivednú izbu, ktorá by do-

kumentovala život obyvateľov 
Spišskej Belej v minulosti – do-
kumentujúcu robotnícke hnu-
tie, dobu fašistickej okupácie 
aj prestavbu poľnohospo-
dárstva a priemyslu práve v 
Petzvalovom dome, ktorý bol 
vnímaný ako historická pamiat-
ka sám osebe. Nešlo teda o 
cielenú expozíciu venovanú iba 
J. M. Petzvalovi. Plánovaný vznik 
Vlastivednej izby považujeme 
za kultivovanú stratégiu, ako 
dosiahnuť v pomeroch socializ-

mu aj zriadenie Pamätnej izby
J. M. Petzvala (neskôr múzeum). 
O tej existujú dôkazy - pečiat-
ka s textom Vlastivedná izba 
Dr. J. Petzvala v listinách dato-

vaných od februára 1961 (pod-

písaný Oto Kňazovický). Práce 
na zriadení Múzea J. M. Petzvala 
pokračovali ďalej.
        V akcii Z sa v lete 1961 za 
pomoci mládeže a škôl urobil 
parčík pred domom, aby sa stih-

lo plánované otvorenie múzea 
6.1.1962 – k výročiu narodenia 
Dr. Petzvala. Žiaľ, nestalo sa 
tak a ešte sa niekoľkokrát pre-

kladalo. Otvorenie Múzea J. M.
Petzvala v Spišskej Belej sa 
konalo napokon až 2. júla 
1964 o 17.00 hodine. Prvým 
správcom múzea sa stal (1964-
1975) Július Dančo.

       Zdá sa, že aj v 60-tych
rokoch 20. st. boli témou dňa 
peniaze. Riešila sa rekonštruk-

cia budovy i vlastnícke pomery 
rodného domu J. M. Petzvala (v 
tom čase patril rímsko-katolíckej 
cirkvi, mesto ho malo v prenáj-
me). MNV prispel 50 000 Kčs na 
zakúpenie šindľov (40 tisíc ks). 
Dodanie a montáž 7 atypických 
svietidiel bez tienidiel stálo štát
4 577,41 Kčs. TM dáva s účin-

nosťou od 1.3.1963 MNV v Spiš-

skej Belej majetok v hodnote 
600 Kčs na zriadenie pamätnej 
izby Petzvala. Čo sa do sumy 
600 Kčs vtedy zmestilo? Zá-
clonovina (12 metrov), zamat 
(64 metrov), 2 koberce (béžové) 
a 15 kusov drevených stolných 
vitrín. 6 vitrín múzeu darovalo 
Okresné vlastivedné múzeum 
v Poprade. Rok 1964 bol rokom 
finišu príprav, ktoré vyšli na vyše  
234 tisíc Kčs.
        Reprezentanti mesta sa 
18.5.1964 stretávajú s riadi-
teľom TM Dr. Š. Butkovičom, 
autormi prvej expozície – ar-
chitektom J. E. Žohom a od-
borným garantom prof. R. 
Skopcom (obaja z Prahy). V zá-

pisnici  čítame ďalšie návrhy pre  
MNV v Spišskej Belej - zvolať

konferenciu o Petzvalovi na rok 
1965 s medzinárodnou účas-

ťou a vydať známku; pomeno-

vať jednu ulicu alebo námestie 
Petzvalovým menom (namiesto 
vtedajšej Zimnej ulice). Niektoré 
z týchto plánov sa v čase splnili, 
iné nie.
         Napokon prvú expozíciu 
inštaloval samotný pražský ar-

chitekt J. E. Žoha od 23.6.1964. 
K dispozícii mal aj stolára (Strán-

sky) a elektrikára (Winter). Po-

zvánky na otvorenie zabezpe-

čovalo TM, autorstvo plagátu 
i propagačných letákov patrí 
architektovi  Žohovi – obsaho-

vali aj vetu: ,,Múzeum otvorené 
od 2. júla denne.“
             V súčasnosti už pôvodnú 
expozíciu v Múzeu J. M. Petzva-

la nenájdete. Po 45-tich rokoch 
bola reinštalovaná a 21.mája 
2009 sprístupnená verejnosti. ... 
a to už je iný príbeh.

PhDr. Edita Svocáková

Slávnostné otvorenie múzea 2. júla 1964

Prvé exponáty v múzeu

Múzeum J. M. Petzvala
v Spišskej Belej

Celkovo je v múzeu na 
výstavnej ploche 280 m² 
inštalovaných viac ako 
600 trojrozmerných ex-
ponátov.

Otvorené:
utorok - sobota:

10.00 - 16.30 hod.

Kontakt:
Petzvalova 30,
059 01 Spišská Belá
+421 52 45 913 07,
+421 918 965 699,
muzeum.petzval@stm-ke.sk
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Tajuplný kaštieľ - láska na 33 rokov života

•     V kaštieli realizujete okrem 
prehliadok aj mnohé iné ak-
tivity, ako koncerty, tvorivé 
dielne... No zrejme najväč-
ším podujatím sú už tradičné 
Kaštieľne hry. Ako ste prišli 
na myšlienku vzniku tohto 
projektu?

       Keď sa nám podarilo zvlád-

nuť elementárnu údržbu parku, 
bola to výzva. Chceli sme robiť 
niečo, čo prinesie do nášho re-

giónu umenie, ktorého je málo. 
Divadlo vždy patrilo k mojim naj-
obľúbenejším žánrom. Povedali 
sme si teda, že aj tak peniaze na 

toto podujatie si budeme musieť 
zohnať sami, tak aspoň bude-

me robiť to, z čoho budeme mať 
radosť aj my. Spomínam si, že 
aj ľudia z osvetového strediska 
spolu s Elenou Simančíkovou 
prišli s návrhom na spoluprá-

cu v podobnom projekte. V tom 
čase pracovala u nás Mária Ko-

valčíková, ktorá mala našťastie 
podobné cítenie a aj pracovné 
nasadenie, lebo do takých „bláz-

novstiev“ potrebujete aj podob-

ne bláznivý team. Našťastie aj 
moja rodina mi bola oporou. Veď 
my sme nikdy nemali plne vy-

krytý rozpočet, príjem zo vstup-

ného ho nevyhnutne dopĺňal. Ak

•   Vaša cesta k povolaniu
nebola priamočiara...

            Narodila som sa v roku 1956 
v Kežmarku. Študovala som na 
Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Chce-

la som študovať dejiny umenia, 
tie však boli v tom čase iba den-

ným štúdiom a ja som študovala 
popri zamestnaní, preto som si 
vybrala alternatívu, ktorou bola 
teória kultúry. Na zápis do 1. roč-

níka som išla 14 dní po narodení 
svojej prvej dcéry. Kým som na-

stúpila do Slovenskej národnej 
galérie, pracovala som ako se-

kretárka riaditeľa nemocnice v 
Bratislave, ako osvetárka vo Vr-
bove, kde sme si chodili po vodu 
ešte k studni a na hrade v Starej 
Ľubovni, kde som už „pričuchla“ 
k terénnym výskumom. Bola to 
zaujímavá práca, ale cestovanie 
pri dvoch malých deťoch bolo 
dosť náročné, tak som hľadala 
niečo bližšie.

•     Prečo práve SNG Kaštieľ 
Strážky?

       Tajuplný kaštieľ v Strážkach 
so svojráznou postavou barón-

ky, ktorú som si ešte pamätala, 
bol v tej dobe veľkou výzvou, 
aj keď moje vyhliadky boli mi-
nimálne. Bolo to (a asi aj vždy 
bude) lukratívne miesto, o ktoré 
sa uchádzalo viac ľudí. Mojou 
nevýhodou bolo, že som nebola 
členkou KSČ a ostatní uchádza-

či červenú knižku mali. Veľké 
nádeje som si nerobila, ale vždy, 
keď som bola v Bratislave, nav-
štívila som SNG a informovala 
som sa. Práve tamojšia eko-

nomická námestníčka, v ktorej 
kompetencií to vtedy bolo, mi 
takto otvorene moje vyhliadky 
predostrela. Písal sa však už rok 
1986, Gorbačov bol už pri moci 
a nastalo určité uvoľňovanie, čo 
trošku zvýšilo moje šance. Mala 
som obrovskú radosť, keď mi v 
júni 1986 zavolali zo SNG, že si 
mám prísť po dekrét, nemohla 
som tomu uveriť. Avšak už v au-

guste 1986 telefonovali z okres-

ného výboru strany v Poprade a 
protestovali proti môjmu prijatiu 
„z vážnych politických dôvodov“. 
Ale to je na dlhšie.

•      Ako si spomínate na vaše 
začiatky v kaštieli?

      V SNG mali zrejme správnu 
ideu, že budúci správca by mal 
byť prijatý ešte počas výstavby, 
aby sa stal akýmsi pamätníkom 
a lepšie prenikol do tajov proble-
matiky. Asi už podvedome som 
použila mužský rod. Ja som to-

tiž mala také šťastie v nešťastí, 
že môj otec, keďže nemal syna, 
viedol mňa k všetkým prácam, a 
to mi paradoxne veľmi pomohlo 
v prvej fáze môjho pôsobenia 
v Strážkach. Touto výchovou 
som získala, pre ženu netradič-

ný „mužský“ pohľad na riešenie 
problémov, čo mi v potýčkach s 
majstrami z Pamiatkostavu veľ-

mi pomohlo. Tomu, že v kaštieli
strávim až 33 rokov, by som vte-

dy neverila a asi ani nechcela... 
Život si však píše vlastné sce-

náre.

•     Kaštieľ prešiel od začiatku 
vášho pôsobenia mnohými 
zmenami. Povedzte nám as-
poň o niektorých z nich.

      Vymedzený priestor tohto 
Spravodaja mi nedáva možnosť 
uchopiť túto problematiku kom-

plexne. Rekonštrukcia kaštieľa 
bola plánovaná v 70. rokoch 
20. storočia, niesla preto aj jeho 

znaky. Vtedajšie stavebné prv-
ky neboli zvolené vhodne. Je to 
napr. zasklenie arkád oknami v
hliníkových rámoch a mnoho,
mnoho ďalších nevhodných a 
hlavne aj nekvalitných materiá-

lov. Táto „filozofia“ bola aplikova-

ná aj do navrhnutej zrealizovanej 
rekonštrukcie prírodného anglic-
kého parku (nevhodná výsad-

ba, asfalty na chodníkoch, atď.). 
Táto problematika nás pohltila 
určite aspoň v prvej dekáde. Je 
potrebné si ešte uvedomiť, že 
po roku 1989 sa riaditelia SNG 
v Bratislave striedali ako na be-

žiacom páse a bolo často dosť 

náročné presadiť svoje, resp. 
„kaštieľne“ potreby, ktoré boli 
často na periférii ich záujmov. 
Nešlo len o financie na opravy. 
Toto pracovisko sa zriaďovalo, 
nič nebolo jednoduché a bolo 
veľmi ťažké vymáhať peniaze 
na pracovné miesta, ktoré boli 
z hľadiska bezpečnosti objektu 
a zbierok veľmi dôležité. Vtedy 
sa musíte naučiť byť tvrdý a ne-
kompromisný, pretože aj nad-
riadení sú len ľudia a to, čo si 
dovolia vo verbálnej podobe, už 
na papier nedajú. Tak som sa 
naučila žiadať tieto vyjadrenia 
písomne. Čuduj sa svete, odrazu 
to išlo.

Život človeka má svoje prirodzené medzníky. Niektorých sa nevieme dočkať, iné by sme najradšej tlačili pred sebou, ale sú i 
také, ktoré musíme chtiac-nechtiac prijať. Tak ako je v prírode čas siať, príde aj čas žať. Čas ,,žatvy“ i zaslúženého oddychu po 
nej si začína užívať pani Mária Šelepová, bývalá ,,kastelánka“ Kaštieľa v Strážkach. Rozhovor s ňou pripravila Marta Grivalská. 
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by bolo zlé počasie, tak by sme 
honoráre asi museli uhradiť z 
vlastného. Po niekoľkých rokoch 
nás začalo podporovať mesto. 
Pracovať s bývalým primátorom 
Štefanom Bieľakom bolo úžas-

né a ja som veľmi povďačná 
osudu, že som toho mohla byť
účastná.

•    Spravovať kaštieľ a záro-
veň viesť zamestnancov ur-
čite nie je jednoduché. Aké 
vlastnosti by podľa vás mal 
mať dobrý riaditeľ?

       Nemal by sa báť a nemal by 
kalkulovať pre svoj osobný pros-
pech. Niekedy je potrebné ísť aj 
proti múru.

•     Čo bolo v rámci vašej prá-
ce najnáročnejšie, a čo vás 
naopak najviac tešilo?

     Pre mňa bol obrovskou výz-
vou i školou života reštitučný 
spor, ktorý sa ťahal takmer 15 
rokov, a ktorý sme vyhrali. Tiež 
mám vždy veľkú radosť, keď 
míňam areál kostola a zvonice v 
Strážkach, pretože bolo dôležité 
ustrážiť moment, kedy budova 
školy, ktorá ho hyzdila, môže 
zmeniť vlastníka. Veď ak by ju 
kúpil niekto na podnikateľské 
účely pre výbornú polohu, mohli 
by sme zabudnúť na nádherný 
areál, ktorý tu dnes máme. V tom 
bol Štefan Bieľak nenahraditeľ-
ný. Vždy hľadal spôsob, ako veci 
riešiť, a nie dôvod, prečo to nej-
de. Výsledok slúži denne nám 
všetkým. Ďalšou výzvou bol prie-
myselný areál, necitlivá snaha 

našich susedov z Kežmarku. Po-
darilo sa ich zastaviť na hranici 
katastra, aj vďaka „osvietenosti“ 
našich poslancov.

•    Kaštieľ sa pre vás stal dru-
hým domovom. Ktorá jeho 
časť vám najviac prirástla k 
srdcu?

      Ja mám našťastie veľký dar, 
dokážem sa tešiť pri pohľade na 
prekrásne sfarbený park v jese-

ni, zimný pohľad na areál tiež 
poteší srdce, stačí mi málo. Celý 
areál má obrovský dar ,,ducha 
miesta“, čo cíti každý, čo i len 
trošku vnímavý človek.

•   Boli ste aj tajomníčkou 
Konfederácie politických väz-
ňov Slovenska, čo vás viedlo 
k tomu, aby ste vstúpili do tej-
to organizácie?

      Osudy politických väzňov mi 
boli vždy blízke, preto som sa 
hneď po smrti mojich rodičov 
zapojila do činnosti KPVS. Teraz 
sa už len ako radová členka po-

dieľam na aktivitách, v ktorých 
vidím zmysel. Potrebujem si ne-

chať voľný priestor pre súkrom-

né aktivity a cestovanie.

•       Nedávno sme oslávili Deň 
boja za slobodu a demokra-
ciu. Ako si na 17. november 
pred 30 rokmi spomínate vy?

     17. november bol nezabud-

nuteľnou udalosťou. Prvé dni 
sme pri televízii len plakali od ra-

dosti. V jednu sobotu začiatkom

decembra sme sedeli doma a
hovorili si, že tieto neopakova-

teľné udalosti nám akosi plynú 
pomedzi prsty a to nie je dobré. 
Pozreli sme s mužom na seba, 
naložili deti do auta a večer sme 
už sedeli na koncerte Karla Kry-

la na Pasienkoch v Bratislave a v 
nedeľu sme sa zúčastnili na po-

chode do Hainburgu, nazvanom 
Ahoj, Európa.

•   Povedzte nám niečo aj o 
svojom súkromí. Máte man-
žela, dve dcéry, Katarínu a 
Kristínu, idú tiež vo vašich 
šľapajach?

      Vydávala som sa 1. apríla 
1978. V dnešnej dobe je to až 
také neuveriteľné, no ja som 
sa vydávala proti vôli rodičov. S 
manželom sme vychovali dve 
dcéry, ktoré žijú v Nemecku. 
Staršia dcéra Katka vyštudo-

vala v Nemecku a pracuje ako 
sociálny kurátor. Kristína štu-

dovala na Slovensku na VŠMU. 
Pracuje ako liečebný pedagóg, 
momentálne pre deti postihnu-

té autizmom. Máme tri zdravé 
a šťastné vnúčatá, ktoré často 
navštevujeme, veď tento čarov-

ný vek skoro pominie, tak si to 
užívame.

•     Čo vaše záujmy, teraz, keď 
ste na dôchodku, máte určite 
viac času venovať sa im.

         Máme veľmi radi oblasť Čer-
veného Kláštora. Splavujeme 
Dunajec už asi 50 rokov. Najskôr 
to boli nafukovcacie matrace, 
teraz máme vlastné člny. Ak sa

to podarí, 2 až 3 krát každý rok
za ideálneho počasia, tak je to 
super. Lyžovanie je srdcovka, ku 
ktorej som sa vrátila po výmene 
bedrového kĺbu. Otvorené hra-

nice nám umožnili spoznávať i 
svahy v Alpách. Bicykel je v po-

sledných rokoch mojím obľúbe-

ným dopravným prostriedkom, 
najradšej jazdím ráno alebo k 
večeru okolo Dunajca, ale i náš 
cyklistický chodník do Kotliny 
má svoje jesenné čaro. Je to bal-
zam pre telo i dušu. Dobrá kniha 
otvorená za daždivého počasia 
a hlavne história bez klamstiev 
otvára myšlienkové obzory v
každom veku.

•       Vašou nástupkyňou sa 
stala dlhoročná zamestnan-
kyňa kaštieľa, pani Daniela 
Kostková. Čo by ste, po svo-
jich bohatých skúsenostiach, 
poradili vašim bývalým kole-
gom?

       Netajím sa tým, že kaštieľ 
bol dlho mojím ďalším „dieťa-

ťom“. Teraz, ak to budem posu-
dzovať takto, je to zo súčasného 
pohľadu dospelý jedinec pripra-

vený vybrať si svoj nový smer a 
vykročiť. Súčasná doba skrýva 
množstvo výziev v ponúkaných 
projektoch. Ich sila je vo fungu-

júcom teame, mladej energii, 
nápadoch a snahe niečo nové 
dokázať a mať z toho radosť. 
Rozpoznať, v ktorom človeku sa 
to skrýva, v ktorom je to hlboko 
zakopané a v ktorom to nie je, je 
tajomstvom ďalších úspechov, 
ktoré prajem tak mojim býva-

lým kolegom, ako i nášmu mes-
tu.

1. adventná nedeľa v znamení starej hudby
        Umeleckým vedúcim a za-

kladateľom súboru pre starú 
hudbu Solamente naturali je 

vynikajúci huslista Miloš Valent. 
Súbor vznikol v roku 1995 ako 
flexibilná kombinácia umelcov 
rôznych odborností, ktorí sa 
chceli venovať prezentácii hud-

by 17. a 18. storočia na histo-

rických nástrojoch. Repertoár je 
prvoradý a určuje presné obsa-

denie súboru. Členovia súboru 
majú úroveň sólových hráčov, 
radi objavujú neznáme teritó-

riá a púšťajú sa do náročných 
projektov. Vzhľadom na to, že v 
uvedenom koncerte išlo o naštu-

dovanie hudobnej minulosti Kež-

marku s označením I., priaznivci 
starej hudby z nášho regiónu sa 
môžu v blízkej budúcnosti tešiť aj 
na pokračovanie tohto projektu.
         Aktivity súboru Solamente
Naturali podporil z verejných 
zdrojov Fond na podporu umenia.

    Meštianska hudba 18.-19. 
storočia (1. časť) podľa pramen-

ných zdrojov, ktoré vydali pokla-

dy uložené v archíve Lyceálnej 
knižnice v Kežmarku! Takáto 
pôvodná stará hudba sa niesla 
Kaštieľom v Strážkach 1. de-

cembra 2019 počas večera prvej 
adventnej nedele. Kežmarská 
hudobná minulosť sa pred pub-

likom odkryla v rámci koncertné-

ho cyklu MUSICA POETICA DA 
CAMERA. Nevšedný hudobný 
zážitok z interpretácie diel 
skladateľov z Kežmarku – kež-

marského mestského radcu a le-

kára Amanda Wilhelma Smitha, 
Masscheka, Hertfurtha, Jána 
Friedricha Petzvala, Johanna 
Rotha, Anny Szuzane Palcman-
novej či skladby zo zbierky Júlie 
Kniesznerovej – pre priaznivcov 
starej hudby pripravilo špičkové 
zoskupenie Solamente Natura-
li. Popri tvorbe domácich autorov

sa v knižnici zachovali aj diela 
skladateľov svetového mena, a 
tak na koncerte zazneli aj sklad-
by Antonína Bendu a Ludwigha 
van Beethovena. V rámci projek-

tu súboru, ktorým súbor mapuje 
a znovu uvádza dedičstvo meš-

tianskej hudobnej kultúry sloven-

ských miest, si diváci vypočuli 
svetskú hudbu 18. a 19. storočia 
z obdobia klasicizmu. Interprétmi 
sa stali ôsmi členovia zoskupe-

nia  – Miloš Valent (husle), Má-

ria Rendešová (flauta), Ľubica 
Habart (husle), Peter Vrbinčík 

(viola), Juraj Kováč (violonče-

lo), Lumír Machek (kontrabas), 
Soma Dinyes (čembalo) a sop-
ranistka Helga Varga Bach.
    Po americkom Bostone,
anglickom Londýne, nemeckom 
Göttingene či fínskych Helsin-

kách a iných destináciách sme 
si tak aj v našom meste vypo-
čuli top interpretáciu vo svete 
starej hudby.
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Súťaž roka 2020 - Srdcom Belančan na cestách !
     Buďte hrdí na svoje mesto!
     Túlate sa po Slovensku i po svete?
     Odfoťte sa na zaujímavých miestach s prezentačným predmetom Spišskej Belej!
     Pochváľte sa fotkou – v tričku s logom nášho mesta, so Spišskobelianskym spravodajom, s nápojom
v plechovke s logom Spišskej Belej... Buďte kreatívni!
      Fotografiu pošlite na mailovú adresu: mahut@spisskabela.sk. Uveďte aj:
- meno a priezvisko autora, adresu bydliska, mailovú adresu a telefonický kontakt; názov fotografie a miesto, kde bola nafotená.
     Jeden autor môže do súťaže prihlásiť maximálne jednu fotografiu.
      Súťažná fotografia sa zverejní hneď po jej zaslaní na www.spisskabela.sk. O víťaznej fotografii rozhodnú hlasujúci. Do hlasovania sa zapojíte 
zaslaním svojho hlasu mailom na adresu mahut@spisskabela.sk. Váš hlasovací mail musí obsahovať identifikačné údaje fotografie, za ktorú 
hlasujete (autora záberu a názov záberu) a kontaktné údaje na hlasujúceho.
      Ten záber, ktorý dostane najväčší počet hlasov, vyhrá 100 €.
      Aj spomedzi hlasujúcich vyžrebujeme v každom kole jedného majiteľa finančnej hotovosti 10 €.

      Súťaž má dve kolá a dvoch víťazov.
      Prvé kolo trvá od 1.1.2020 do 30.6.2020. Víťaza vyhlásime v júlovom vydaní Spišskobelianskeho spravodaja 2020.
      Druhé kolo potrvá od 1.7.2020 do 31.12.2020. Víťaza vyhlásime v januárovom vydaní Spišskobelianskeho spravodaja 2021.
      Víťazné fotografie, ako aj ostatné zaslané fotografie, budú po skončení súťaže zverejňované v Spišskobelianskom spravodaji, na oficiálnej 
stránke mesta Spišská Belá a na FB stránke mesta Spišská Belá bez nároku na honorár.

       Pravidlá súťaže:

       Zapojte sa do súťaže Srdcom Belančan na cestách  a získajte hlavnú výhru v hodnote 100 € -  až 2 x. Hlasovaním môžete získať 10 € -
až 2x.
      Súťaž Srdcom Belančan na cestách je dvojkolová fotografická súťaž organizovaná mestom Spišská Belá a týka sa cestovateľských
aktivít našich obyvateľov – Beľanov a Strážťanov. Svoje mesto nosia na potulkách so sebou v podobe prezentačných predmetov Spišskej 
Belej, nafotia sa s nimi a s fotografiami sa odprezentujú na oficiálnej stránke mesta Spišská Belá v rámci tejto súťaže www.spisskabela.sk.
        Súťaž bude prebiehať počas roka 2020 v dvoch kolách. Prvé kolo trvá od 1.1.2020 do 30.6.2020. Víťaza za 1. kolo vyhlásime v júlovom 
vydaní Spišskobelianskeho spravodaja 2020.
         Druhé kolo potrvá od 1.7.2020 do 31.12.2020. Víťaza vyhlásime v januárovom vydaní Spišskobelianskeho spravodaja 2021.

        Účastníci súťaže
       Na súťaži sa môže zúčastniť každý obyvateľ mesta Spišská Belá starší ako 18 rokov okrem zamestnancov Mestského úradu Spišská 
Belá a poslancov MsZ Spišská Belá a ich rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti. V rámci jedného kola môže každý
súťažiaci zaslať do súťaže iba jednu súťažnú fotografiu nasnímanú na turistických miestach mimo nášho mesta – na Slovensku aj v zahra-

ničí - s využitím reálnych reklamných predmetov mesta Spišská Belá. Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im 
týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
            Pravidlá súťaže sa zverejnia v Spišskobelianskom spravodaji č. 12/2019, na mestskom webe www.spisskabela.sk a na  FB mesta Spišská 
Belá – oficiálna stránka.

         Zasielanie súťažných fotografií
          Fotografiu do súťaže  účastník prihlási zaslaním na mailovú adresu mahut@spisskabela.sk s uvedením údajov: meno a priezvisko autora 
fotografického záberu, adresa bydliska, mailová adresa a telefonický kontakt; názov fotografie a miesto, kde bola nafotená. Vyhlasovateľ súťaže 
si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie s eticky nevhodným obsahom.
       Vyhlasovateľ bude priebežne zasielané fotografie uverejňovať na svojej stránke www.spisskabela.sk s uvedením mena a priezviska
autora, názvu fotografie a miesta, kde bola fotografia urobená.

          Hlasovanie o víťaznej fotografii
            Do hlasovania sa hlasujúci zapojí zaslaním svojho hlasu mailom na dresu mahut@spisskabela.sk. Hlasovací mail musí obsahovať identi-
fikačné údaje fotografie, za ktorú hlasujúci hlasuje (meno a priezvisko autora záberu a názov záberu) a kontaktné údaje na hlasujúceho – meno 
a priezvisko, adresa, mailový a telefonický kontakt.
          O víťaznej fotografii rozhodne najvyšší počet mailom zaslaných hlasov.

           Určenie víťazov najkrajších fotografií a vyhlasovanie výsledkov
             Do súťaže sa automaticky dostávajú všetky zaslané fotografie spĺňajúce vyššie uvedené kritériá. Meno výhercu za 1. kolo súťaže spolu 
s víťaznou fotografiou bude uverejnené v Spišskobelianskom spravodaji 7/2020, na www.spisskabela.sk a na oficiálnej facebookovej stránke
mesta Spišská Belá. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom údajov, ktoré zadal pri zaslaní svojej fotografie. Víťaz získa finančnú
hotovosť 100 €.
      Meno výhercu za 2. kolo súťaže spolu s víťaznou fotografiou bude uverejnené v Spišskobelianskom spravodaji 1/2021, na
www.spisskabela.sk a na oficiálnej facebookovej stránke mesta Spišská Belá. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom údajov, ktoré zadal 
pri zaslaní svojej fotografie. Víťaz získa finančnú hotovosť 100 €.
              Náhodným výberom vyžrebujeme spomedzi hlasujúcich v 1.kole a spomedzi hlasujúcich v 2. kole vždy jedného víťaza, ktorému mesto 
Spišská Belá venuje hotovosť 10 € a balíček prezentačných predmetov mesta.

            Odovzdanie cien
                Svoju výhru si môžu víťazi a hlasujúci prevziať v Regionálnom turistickom a informačnom centre na Petzvalovej ulici počas prevádzkovej 
doby centra. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle paragrafu 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to 
ani prostredníctvom súdu.

             Autorské práva
         Súťažiaci (autori fotografií) zapojením sa do tejto súťaže – zaslaním fotografie súhlasia so zverejnením ich fotografie a súhlasia s
bezodplatným a neobmedzeným (opakovaným) použitím ich fotografie pre potreby propagácie mesta Spišská Belá.
              Ďalšie informácie o súťaži poskytne PhDr. Edita Svocáková - svocakova@spisskabela.sk.
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25. október 2019
       Umiestňovanie odpadu mimo 
priestorov na to určených je v 
našom meste stále problémom. 
Napriek tomu, že vo Všeobecne 
záväznom nariadení mesta Spiš-

ská Belá o nakladaní s odpadmi 
je podrobne vysvetlené, ako lik-

vidovať jednotlivé druhy odpa-

dov, stále sa nájdu jedinci, ktorí 
sa nepotrebných vecí zbavujú 
v rozpore s týmto nariadením. 
Aj posledný októbrový týždeň 
príslušníci MsP riešili niekoľko

vyradených práčok umiestne-

ných pri zberných nádobách. 
Išlo o objemný elektroodpad, 
ktorý mal byť správne odveze-

ný na zberný dvor. Pôvodcov 
odpadu sa podarilo v priebehu 
niekoľkých hodín vypátrať a pre-

jednať v blokovom konaní. Treba 
si však uvedomiť, že pokuta nie 
je riešením problému. Odpadu je 
čoraz viac a pokiaľ s ním bude-

me takto nerozumne nakladať, 
zostane tu po nás veľké smetis-

ko.

26. október 2019
    Relatívne pokojný priebeh 
nočnej služby v skorých ranných 
hodinách narušila skupinka mla-

díkov, ktorí sa pri vchode do are-

álu cintorína na Družstevnej ulici 
začali vzájomne strkať a hádzať 
sa po zemi. Obsluhe kamerové-

ho systému, ktorá ich vyčíňanie 
sledovala, bolo  po pár sekun-

dách jasné, že nejde o bitku a 
chlapci len tak vystrájajú. Jeden 
z mladíkov však asi nevedel, čo
od rozkoše a začal päsťou udie- 

rať do informačnej tabule umiest-
nenej pri vstupnej bráne cintorí-
na. A to už bol dôvod, aby sa 
vecou začali zaoberať policajti. 
Mladý agresor, ktorý sa medzi-
časom presunul aj s kumpánmi 
na Ulicu 1. mája, bol hliadkou 
zadržaný a za svoje správanie 
zaplatil pokutu v primeranej výš-

ke. Dôvod svojho iracionálneho 
správania nevedel vysvetliť aj 
napriek tomu, že nebol pod vply-

vom alkoholu.

Z denníka mestskej polície

Štefánik ako novodobý hipster
nou podobou, ale aj originálnou 
a veľkovýpravnou symfonickou 
hudbou z pera medzinárodne 
uznávaného skladateľa a diri-
genta Vladimíra Martinku, ktorá 
umocňuje emócie a prebúdza 
fantáziu.
       ,,Vo filme odhaľujeme ne-
známe momenty zo Štefáni-
kovho života plné drám, emó-
cií a humoru, ako ich zažil 
alebo mohol zažiť  Štefánik. 
Nechýba ani množstvo zá-
bavných a groteskných situ-
ácií, ktoré vychádzajú z reál-
nych Štefánikových fotografií 
a zápiskov spracovaných do 
atraktívnych filmových scén,”  

konštatoval M. Kaboš.
          Podľa  N. Držiaka je Štefáni-
kov život veľmi bohatý (na mno-

hé situácie reagoval veľmi emo-

tívne, búrlivo) a metráž jedného 
filmu ho nedokáže obsiahnuť. 
„Nechceli sme mapovať všet-
ky jeho vojenské či politické 
úspechy a neúspechy. A isté 
je, že sme nechceli robiť kla-
sický životopis. Hlavná linka 
je jeho pevné odhodlanie a sil-
ná vôľa, niečo, s čím sa môže 
stotožniť každý človek a môže 
byť inšpiráciou aj pre mladú
generáciu,” vysvetlil režisér.
        Film vznikol ako slovensko-

-česká koprodukcia k 100. výro-

čiu úmrtiu M. R. Štefánika (zo-

mrel 4. mája 1919) a v Kežmarku 
ho autori filmu odprezentovali 
presne 4. novembra 2019, čo je 
6 mesiacov po 100. výročí tejto 
tragickej udalosti.
           Vzhľadom na to, že aj v na-

šom meste si pripomíname ne-

zmazateľnú stopu M. R. Štefá-

nika pri budovaní našej štátnosti 
- pomenovaním ulice, čestným 
názvom základnej školy, sochou 
M. R. Štefánika  v parku či naj-
novšie vysadením ruže Generál 
Štefánik 28.10.2019 - dávame 
vám do pozornosti film Cesta 
do nemožna ako príležitosť hlb-
šie spoznať osobnosť Milana 
Rastislava Štefánika.

      Milan Rastislav Štefánik bol 
predobrazom moderného do-
brodruha – novodobého hipste-

ra. V priebehu 90-tich minút má 
divák príležitosť sledovať naj-
novší dobrodružný,  životopisno 
- romantický trikový film pre ro-

diny podľa skutočných udalostí 
s názvom Cesta do nemožna. 
V kežmarskom  kine Iskra film
4. novembra 2019 osobne 
uviedli tvorcovia Noro Držiak 
(režisér a scenárista), Michal 
Baláž (scenárista) a Michael 
Kaboš (producent, scenárista 
a kameraman).
      Hlavný hrdina v celovečer-
nom filme spoznáva cudzie 
kraje, užíva si bohémsky život v 
Paríži, zaujíma sa o astronómiu, 
zdolá Mont Blanc, nafotí prvý 
československý akt na Tahiti; 
býva často chorý (problémy a 
operácie žalúdku a vredov), na-

priek tomu sa stane pilotom, bo-

juje proti Rakúsko-Uhorsku, stojí 
pri zrode prvej demokratickej 
Československej republiky a na 
konci stretáva svoju životnú lás-

ku. Obdivuhodné je jeho odhod-

lanie a vytrvalosť ísť si za svojimi 
snami a cieľmi napriek všetkým 
prekážkam. Ako uviedol režisér 
N. Držiak: ,,Okrem toho všetké-
ho bolo naším cieľom to, aby 
tam bol humor, aby sa diváci 
bavili.“ M. Baláž dodáva: ,,Ide v 
podstate o historický film, ale 
sú v ňom aj sci-fi odkazy a hra 
s divákmi. Vo filme sú skryté 
mnohé filmové odkazy, mno-
ho citácií z iných filmov, ktoré 
môže divák odkrývať.“
          Štefánik sa v podaní herca 
Tomáša Mischuru predstavil 
vo filme ako intelektuál, generál, 
politik, cestovateľ, vedec, vyná-

lezca, astronóm, národný hrdina 
aj kúzelník, milovník žien a bon-

viván. Cesta do nemožna však 
neglorifikuje s pátosom Štefáni-
ka. Autori filmu mu chceli dodať 
ľudský rozmer, vykresliť jeho 
charakter a priblížiť ho mladé-
mu divákovi. M. Kaboš upozor-

nil, že mnohé situácie zobrazené 
vo filme síce vyzerajú v Štefáni-
kovom živote bláznivo, ale ,,po 
štúdiu archívnych materiálov 
a rešeršovaním  je nám jasné, 
že také naozaj boli. Výroba ce-
lého filmu trvala 3,5 až 4 roky."
       ,,Napriek tomu, že je to 
významná osobnosť a každý 
má v sietnici vyrytý jeho iko-
nický portrét generála v tej 
smiešnej čiapke - je to iba 
jedna z jeho tvárí a podôb,

ktoré vystriedal" zamýšľa sa 
hlavný scenárista projektu M. 
Baláž pri otázke, čo ho pri štúdiu 
osobnosti Štefánikova prekva-

pilo a pokračuje ,,mal veľa 
portrétov - s riedkou briad-
kou parížskeho umeleckého 
bohéma, po vysokohorského 
dobrodruha, či opáleného Ta-
hiťana. Pre mňa osobne bolo 
fascinujúce, že bol vynálezca 
- keď sa v Prahe vracal večer 
domov do podnájmu, keď 
tam študoval, tak mu napadol

cestou zlepšovák na výhybky 
na električky. Prišiel domov, 
načrtol to a mal to! Nedal si to 
patentovať, takže z toho nič 
nemal, ale takýchto vynále-
zov vymyslel veľmi veľa. "
      Michalel Kaboš dodáva: 
,,Všetko robil s neuveriteľnou 
ľahkosťou, bol akoby krok do-
predu a išiel si za svojím snom. 
V tom, čo mnohí pokladali za 
neuskutočniteľné, on išiel za 
svojím snom, mal vytrvalosť 

a napriek všetkým prekáž-
kam sa mu podarilo uspieť."
            Film Cesta do nemožna sa 

odohráva naprieč kontinentmi, 
paradoxne však štáb za lokácia-
mi nikde necestoval. Využívali 
sa animácie, scény sa nakrúcali
v štúdiu pred zeleným pozadím 
a s minimom rekvizít. Film teda 
kombinuje živú hereckú akciu s 
digitálnou animáciou vytvore-

nou v štúdiu a s dokumentárnym 
archívom. Cesta do nemožna 

osloví nielen zaujímavou vizuál-
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Detský kútik
Správne riešenia úloh nájdete na konci strany.

1.  Pomôž deťom nájsť cestičku k darčekom pod stromčekom.

Správne riešenia:  3. 1. brána, 2. etika, 3. tuha, 4. lúka, 5. Emka, 6. 
hus, 7. Eva, 8. med - BETLEHEM  5. sviečka, vianočný darček

4.  Vianočný stromček sa maliarovi na plátne rozutekal. Vy-
     strihni 6 dielikov a poukladaj ich tak, aby ti vznikol obraz
      pekného vianočného stromčeka. 

2.  Pospájaj jednotlivé čísla a vznikne ti obrázok.

3.  Tajnička v krížovke ukrýva symbol Vianoc.

1.  vstup do domu
2.  predmet v škole
3.  náplň ceruzky
4.  trávnatá plocha
5.  malá Ema 
6.  patrí k hydine
7.  meniny má na Štedrý deň
8.  sladký včelí produkt 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

x x x
x x x x x x

5.  Uhádneš vianočné hádanky?

Svetielko jej malé svieti,
pásik dymu k nebu letí.
Už je celkom maličká,   
vosk jej steká po líčkach.
Čo je to?

V papieri sa potí tak,
zviazaný je neborák.
Prekvapenie v sebe skrýva,
pod stromčekom vždy rád býva.
Čo je to?
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Keď lekár lieči (nielen) deti...

•   Aká ste boli vy mama – 
ustráchaná alebo ste to zvlá-
dali bez ťažkostí vďaka vašim 
vedomostiam a skúsenos-
tiam?

    Ja si myslím, že čím viac
viete, tým viac sa bojíte. Pri 
vlastných deťoch som sa bála, 
že buď chorobu podcením, ale-

bo precením.

•    Ako relaxujete, čo robíte vo 
svojom voľnom čase?

       Najradšej nič alebo športu-

jem. V zime je to lyžovanie, do-

teraz väčšinou zjazdové, ale už 
som začala chodiť aj na bežky. 
Keď je teplo, idem sa bicyklovať 
alebo jazdiť na koni.

•   Dlhodobo ste spolupraco-
vali aj s pani MUDr. Kirschner, 
ktorá nás nedávno opustila... 
Ako si na ňu spomínate?

•    Ako ste sa dostali k tomuto 
povolaniu – už ako dieťa ste 
liečili bábiky?

   Vlastne ani neviem. Byť le-

kárkou som sa rozhodla až na 
strednej škole. Najprv som uva-

žovala o tom, že budem krčná 
alebo kožná lekárka, ale v čase, 
keď som ja vstupovala do praxe, 
nebolo na týchto oddeleniach 
voľné miesto, tak som išla na 
pediatriu a neľutujem.

•  Ako ste sa ocitli u nás v 
Spišskej Belej?

  Po absolvovaní Lekárskej
fakulty v Košiciach v 1992-om, 
ma prijali do Popradu na inter-
né oddelenie, kde som však 
nenastúpila, lebo som súčasne 
získala aj miesto v Kežmarku 
detskom oddelení. Tam som na-

stúpila 1. septembra 1992. Po-

tom som v rámci cirkulácie prišla 
do Spišskej Belej a od roku 1994 
tu teda pracujem už 25 rokov. V 
Spišskej Belej boli dva obvody. 
Na jednom pracovala MUDr. 
Kirschner, ako stála lekárka, ale 
na mojom terajšom obvode sa 
lekári striedali. Našťastie sestry 
sa tu nemenili a najmä vďaka 
nim tento obvod vyzeral tak 
dobre, ako vyzeral. Pracovali tu 
pani Žofia Adamjaková a pani 
Viola Ježíková, ktoré mali všet-
ko pod palcom. Neviem, aké by 
som mala začiatky, keby som ich 
nemala. Veľmi mi pomohli. Veď 
dobrá sestra je 70 % úspechu 
ambulancie.

•  Aké vlastnosti musí mať 
detský lekár?

      V prvom rade musí mať rád 
deti a mať k nim vzťah. Musí byť 
trpezlivý, pokojný a tak isto po-

korný. Musí vedieť vychádzať tak 
s deťmi, ako aj s rodičmi.

•   Ako zvládate strach detí z 
lekára?

     Snažíme sa deti upokojiť, a 
potom to už ide akosi samo. Kaž-
dé dieťa je iné a na každé platí 
niečo iné. Musím byť tak trochu 
aj psychológom. Niektoré deti sú 
odvážne, ale tých nie je až tak

veľa. Berme do úvahy, že keď je 
dieťa choré, o to viac je v strese 
a o to viac je citlivejšie a uplaka-

nejšie.

•  Čo je podľa vás na tejto 
práci najkrajšie a čo naopak 
najťažšie?

   Najkrajšie je to, keď deti
uzdravíme, keď sú spokojné, 
keď vidíme, že k nám chodia 
rady, keď sa s nami  spontánne 
bavia, keď nás vystískajú. Naj-
ťažšie je, keď vidím, že je to ťaž-

ká choroba so zlou prognózou. 
Škaredé veci radšej potláčame. 
Oveľa viac máme úsmevných si-
tuácií. Práca detského lekára je 
oveľa veselšia ako práca lekárov 
iných špecializácií.

•    S akými chorobami ste sa 
u detí častejšie stretávali v 
minulosti a s akými teraz?

   Niektoré choroby vymizli,
potlačili sa, resp. už nie sú také 
závažné, ako boli v minulosti. 
Aspoň u nás na ambulancii je 
to napr. epilepsia. Už nemáme 
také závažné stavy ako kedysi. 
Súvisí to aj s tým, že liečba je 
už modernejšia. Chvalabohu, 
ani astmatické záchvaty nie sú 
až také silné, aké boli niekedy. 
No pribúda veľa ochorení po-

hybového aparátu. Veľa detí má 
ploché nohy, zlé držanie tela... 
V súčasnosti sa tiež predpisuje 
veľa antibiotík. Mnoho ľudí si to 
predstavuje tak, že dnes je dieťa 
choré, dajú mu liek a na druhý 
deň už môže ísť do školy. Neuve-

domujú si, že každá choroba má 
svoj vývoj, že telo sa zotavuje a 
uzdravuje sa postupne. Ďalším 
problémom dnešných detí je to, 
že sa nehýbu, nešportujú. Majú 
veľa rôznych hračiek, ktoré majú 
rozvíjať tvorivosť, kognitívne 
funkcie, hrubú a jemnú motori-
ku a pritom naša generácia si to 
všetko trénovala pri hre vonku. 
Už malým deťom sa podsúva 
do rúk rôzna elektronika, majú 
veľmi veľa podnetov a pomaly 
si ani nemajú kedy oddýchnuť 
alebo spokojne sa vyspať. Rodi-
čia ich napr. dajú do postieľky a 
pustia im kolotoč. Dieťa by malo 
mať pokoj, tmu a ticho, aby moh-

lo úplne vypnúť a zrelaxovať sa. 

•    Sú teraz rodičia vo väčšej 
miere citlivenejší na choroby 
svojich detí ako v minulosti?

    Áno, oveľa viac. Niektoré 
jednoduchšie ochorenia, ako 
je prechladenie a podobne, si 
niekedy liečili všetci doma sami. 
Nerobili z toho takú vedu. Dnes 
sa okolo toho až príliš špekuluje, 
a potom sa deti ulievajú zo školy 
a niektorí rodičia to podporujú.

•   Čo je podľa vás problé-
mom, alebo v čom má rezer-
vu pediatrická starostlivosť v 
našom regióne?

       V našom regióne sa vysky-

tuje tuberkulóza. Asi v štyroch až 
piatich obciach sa ešte má po-
vinne očkovať, ale očkuje sa iba 
vybraná skupina obyvateľstva. 
Najväčšie nešťastie je to, že 
očkovanie majú zadarmo, ale 
nechcú ho, preto sa každý rok 
tuberkulóza opäť objaví.

Priateľstvo a úcta spájali belianske pediatričky (zľava) MUDr. 
Martu Kirschner a MUDr. Andreu Nagyovú

Vôňa medovníkov, škorice, vanilky, kapustnice či klobásky patrí k top vôňam vianočného obdobia a mnohí z nás sa na ich spleť tešia celý 
rok. Sú to však vône ,,chlebové“, konzumné. Patria síce k atmosfére Vianoc, ale... Je aj krajšia vôňa. Oveľa silnejšia je vôňa malého dieťatka 
– neopakovateľná, čarovná – po veky vekov a pre každého príjemná! Práve deti sú v tomto čase tými bytosťami, s ktorými (a pre ktoré) sa 
počas Vianoc aj my dospelí meníme na jemných, citlivých a vnímavých. S detskou odovzdanosťou si navzájom žičíme všetko dobré a hlavne 
veľa, veľa zdravia. V nasledujúcom rozhovore vám predstavíme ženu – lekárku, ktorej sa starostlivosť o krehké telá detí stala celoživotným 
poslaním...  Pani MUDr. Andrea Nagyová, všeobecná lekárka pre deti a dorast v Spišskej Belej. Narodila sa 4. 9. 1968 v Bratislave, ale
vyrastala v Levoči. Má manžela a dve deti, staršiu dcéru a mladšieho syna. Zhovárala sa s ňou Marta Grivalská.
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rodičia rozídu, zo začiatku sa o 
nich bijú, a potom ich nechce 
ani jeden. Každý z nich si vytvorí 
novú rodinu a dieťa je odrazu 
zbytočné... A to je veľmi smutné. 
Prejem si teda, aby som stretá-

vala viac šťastných detí! Nech 
žijú v harmonických rodinách a 
choroby, ktoré liečime, nech sú 
naozaj vo väčšine iba detskými 
chorobami, cez ktoré spolu v po-

koji a úspešne prejdeme.
Mgr. Marta Grivalská

     Naša spolupráca bola vyni-
kajúca. Keď som pani Kirschner 
spoznala, povedala som si: ,,Tak 
toto je DOKTORKA!“ Bola to 

dáma, stále pekne upravená. 
Zo začiatku som mala pred ňou 
veľký rešpekt, ale bola to veľmi 
zlatá osoba. Dokonca sme blíz-

ko seba bývali. Dá sa povedať, 
že sme boli spolu viac, ako s 
našimi manželmi. Celkovo tu 
máme veľmi dobrý kolektív, sme 

ako rodina. V Spišskej Belej som 
veľmi spokojná. Je to také zá-

zračné mestečko. Všetko sa tu 
dá zohnať, vybaviť a sú tu veľmi 
ústretoví ľudia. Aj čo sa samot-
ného strediska týka, máme naj-
krajšie priestory v rámci kežmar-
ského okresu. 

•    Sme vo vianočnom obdo-
bí, čo by ste popriali deťom a 
rodičom v našom meste?

     Hlavne by som deťom po-

priala šťastné detstvo a šťastnú 
rodinu. V súčasnosti je veľa detí, 
ktorých rodičia sa, bohužiaľ, 
rozvádzajú. Tento trend je u nás 
stále na vzostupe. Deti sú z toho 
nešťastné. Vidíme to, najmä keď 
k nám chodia deti s bolesťami 
hlavy a brucha, aj tak sa totiž 
prejavujú problémy v rodine. 
Deti strácajú istotu. Najprv sú 
stredobodom pozornosti, stre-

dom vesmíru, a potom, keď sa

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
čo zohreje zvonku ako šál, po-
nožky a iné. Heslom tejto zbier-
ky je: Nemyslime len na seba 
a svoje problémy, ale aj na 
ľudí, ktorí sú bez rodiny. Kaž-
dá maličkosť darovaná z lásky 
vyčarí nielen dedkovi a babičke 
úsmev na tvári, ale aj každému 
jednému z nás. 
        Toľko naplnených krabíc nás 
milo prekvapilo a potešilo. Naz-

bieralo sa ich neuveriteľných 85 
kusov! Dúfame, že obdarova-

ným vyčaria úsmev na tvári.
        Touto cestou ďakujeme všet-
kým žiakom, rodičom i učiteľom, 
ktorí sa do tejto zbierky zapojili. 
Dúfame, že naše darčeky pote-

šia všetkých, ktorým sú určené. 
ĎAKUJEME! ♥
ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá

         Vianoce sú sviatky, na ktoré 
sa tešíme najmä my, deti. Práve 
cez tieto sviatky sme obklopení 
množstvom darčekov, z čoho 
máme nesmiernu radosť. Ale 
zamysleli ste sa niekedy nad 
tým, že nielen dostať darček 
nám spôsobí radosť, ale aj 
obdarovanie iného človeka, 
hoc len maličkosťou, nám môže 
spôsobiť rovnako obrovskú ra-

dosť? Preto sme sa aj my, žiaci 
ZŠ M. R. Štefánika, zapojili do 
celoslovenskej zbierky, ktorá 
je zameraná pre starých ľudí 
bez rodiny. Pre ľudí, ktorí sú v 
domovoch dôchodcov. Spo-

ločne napĺňame krabice od 
topánok, niečím, čo zahreje 
zvnútra: ako vianočný pozdrav, 
kreslený obrázok alebo niečo, 

Kampaň Červené stužky
      Červená stužka je medziná-

rodným symbolom solidarity s 
ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS.
      Aj žiaci ZŠ J. M. Petzvala v 
Spišskej Belej sa zapojili do 13. 
ročníka celoslovenskej kampane 
v súlade s rozvojovým projektom 
Zdravie a bezpečnosť v školách, 
a to radom podujatí zameraných 
na zvýšenie informovanosti o tej-
to zatiaľ stále smrteľnej chorobe 
a jej prevencii.
       To, že sa žiaci zaujímajú o 
ľudí s HIV a AIDS, nie sú k pro-

blému ľahostajní a venujú sa 
vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo, 
dokazovali červené stužky, ktoré 
si sami zhotovili a nosili v dňoch 

od 25. 11. ať do 1. 12. 2019, keď 
je Svetový deň boja proti AIDS.
    V kampani Červené stužky
sa tento rok spojilo vyše 500 
škôl Slovenska a my sme hrdí, 
že sme boli jednou z nich. Čer-
vené stužky nám tento školský 
rok do tried priniesli žiaci IX. A, 
IX. B a VIII. B triedy Kristián Voj-
ček, Nina Lorenčíková, Andrea 
Bondrová, Slávka Pitoňáková, 
Kristína Brtáňová, Timea Knapi-
ková a Lenka Ťažká.
   Sme radi, že sme sa stali 
súčasťou kampane a už teraz sa 
tešíme na nasledujúci ročník.

ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá

Futbalový polmaratón 2019
s výsledkom 63:43
     20.00 – 21.00 hod. Huda-
čekovci s výsledkom 18:10

    Počas týchto dvanástich ho-

dín turnaja sa dosiahlo skóre 
177 : 147. Víťazom turnaja sa 
stali všetci a odniesli si so sebou 
dobrý pocit z toho, že sa rozhodli 
stráviť svoj víkendový deň špor-
tom. Ďakujeme všetkým, ktorí si 
prišli zahrať futbal!

           V sobotu 7. decembra 2019 
sa o pevnej vôli, vytrvalosti, ale 
hlavne o láske k športu mohli 
presvedčiť priaznivci športu v 
telocvični Základnej školy J. M. 
Petzvala v Spišskej Belej, kde 
sa uskutočnil už tradičný futba-

lový polmaratón, ktorý organi-
zuje mesto Spišská Belá. Tento 
futbalový polmaratón trvá 12 
hodín a cieľom tohto turnaja 
je získať čo najvyššie skóre.

     Futbalový polmaratón sa za-

čal ráno o 9.00 hodine zápasom 
predprípraviek. Na 12 – hodinov-

ke sa zúčastnili okrem žiakov 
predprípravky aj žiaci prí-
pravok, mladší a starší žiaci, 
mladší a starší dorastenci, 
hráči MŠK Slavoj Spišská Belá 
„B“, tzv. béčko a tím Huda-
čekovci.

    Zápasy sa odohrávali na-

sledovne:
     09.00 – 10.00 hod. Predprí-
pravky s výsledkom 7:7
       10.00 – 12.00 hod. Prípravky 

s výsledkom 21:28
   12.00 – 14.00 hod. Mladší
žiaci vs. Starší žiaci s výsled-

kom 35:28
     14.00 – 16.00 hod. Mladší 
dorast vs. Starší dorast s vý-

sledkom 33:31
          16.00 – 20.00 hod. „Béčko“ 
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MŠK Slavoj Spišská Belá patrí po jeseni v tabuľke 6. miesto

       Po jesennej časti futbalových 
súťaží nasleduje pre našich fut-
balistov zimná prestávka. MŠK 
Slavoj Spišská Belá sa v tabuľke 
IV. ligy Sever dospelí Východo-

slovenského futbalového zväzu 
nachádza aktuálne na 6. mieste z 
celkového počtu 16-tich mužstiev.
      Klub odohral spolu 17 zápa-

sov z ktorých 8 vyhral, 8 prehral, 
1 remizoval a získal 25 bodov. 
Najviac sa našim futbalistom 
darilo v hre na domácom štadió-
ne s umelou hracou plochou. S 
umiestnením v tabuľke vládne v 
klube momentálne spokojnosť. V 
jarnej sezóne majú ambíciu zo-

stať minimálne rovnako úspešní.

    OTVÁRACIE HODINY - zmena počas sviatkov
     Mestský úrad počas sviatkov
23. 12.2019 – 26.12.2019 - VOĽNO
27.12.2019 – bežný pracovný deň
30.12.2019 - bežný pracovný deň
31.12.2019 – bežný pracovný deň
od 2.1.2020 – bežné pracovné dni

       POZOR, zmena!
Od 1.1.2020 – zmena otváracích hodín
v Regionálnom turisticko-informačnom centre (RTIC)
Pondelok:  7:30-15:30
Utorok:  7:30-15:30
Streda:  7:30-16:30
Štvrtok:  7:30-15:30
Piatok:  7:30-14:30

      Otváracie hodiny SNG v Kaštieli Strážky počas sviatkov:
24.12. - 26.12. - ZATVORENÉ
27.12. - 29.12. – otvorené 10:00-17:00 hod.
2.1. - 5.1.2020 – otvorené 10:00-17:00 hod.

     Park pri Kaštieli otvorený DENNE
7:00-17:00 hod. (do 31. marca)

    Chata Plesnivec
- do mája 2020 bežne otvorená iba počas víkendov a sviatkov. 
24.12.- ZATVORENÁ
25.12. až 1.1.2020 je turistom pri vychádzkach k dispozícii aj v
                                    dňoch mimo víkendov a sviatkov. 
Tel. č. na chatu: 0905 256 722



SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                     December 2019

20

Spišskobeliansky spravodaj - Mesačník vydáva mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO: 00326518. Kontaktná osoba: 
PhDr. Edita Svocáková. Adresa redakcie: Regionálne turistické informačné centrum, Petzvalova 17, Spišská Belá, tel.: 052 4680 505, 052 
4680 520, e-mail: svocakova@spisskabela.sk. ISSN: 1339-1534. Registračné číslo: EV 3567/09, tematická skupina: A11. NEPREDAJNÉ. 
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a korigovania príspevkov. Redakcia nezodpovedá 
za obsah inzerátov a letákov. Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierky k 15. dňu v mesiaci.

Trieďme odpad aj počas vianočných sviatkov
     Vianoce majú rôzne prívlastky, 
avšak žiaľ čoraz viac sa stávajú 
aj sviatkami veľkej spotreby a 
nadmernej tvorby odpadu. Za-

myslime sa nad tým, ako by sme 
mohli osobne prispieť k tomu, 
aby boli Vianoce menej konzum-

né a zachovalo sa ich čaro.

•  Do kontajnera na PAPIER 

patrí: vianočný baliaci papier, 
stlačené krabice a kartóny z dar-
čekov, reklamné letáky, papiero-

vé tašky, papierové obálky, novi-
ny, časopisy, kancelársky papier.

•  Do kontajnera na SKLO
patria: sklenené poháre (napr. 
z majonézy a zaváranín), skle-

nené črepy, sklenené fľaše od 
alkoholu, nevratné obaly zo skla, 
tabuľové sklo z okien a dverí.

•   Do kontajnera na PLASTY 

patria: plastové obaly z darčekov, 
neznečistené stlačené alebo 
zošliapnuté PET fľaše z nápo-

jov, obaly z pracích a čistiacich 
prostriedkov alebo kozmetiky.

•  Do kontajnera na KOVY
patria: konzervy, kovové súčiast-
ky, alobal, nápojové plechovky, 
stlačené alebo zošliapnuté oba-

ly z džúsov, mlieka, smotany atď.

HARMONOGRAM ZBERU
TRIEDENÉHO ODPADU

NA 1. ŠTVRŤROK ROKA 2020


