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  Mesto nedostalo súhlas štátu na odstránenie bobrích hrádzí.
Detaily nájdete na str. 9. 

   Spišskou Belou vedie od 7. januára 2020 značená obchádzková  
trasa pre nákladné autá v dôsledku uzatvorenia mosta na ceste I/66 
na Toporcerovej ulici v Kežmarku. Viac na str. 5.

    Primátor Jozef Kuna sa 11. januára 2020 zúčastnil na slávnostnom 
novoročnom programe v partnerskom meste Ożarów. Detaily čítajte 
na str. 8.

   Na tradičnej slávnosti sviatku Svätého Antona - patróna rímsko-
katolíckeho kostola i celého mesta - sme sa zišli v nedeľu 19. januára. 
Viac na str. 8.

Čítajte viac na str. 6
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Rozpočet mesta na rok 2020
    Ako sme vás už informovali v decem-
brovom Spišskobelianskom spravodaji, 
mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 
dňa 12. decembra 2019 schválilo návrh roz-
počtu na rok 2020. V tomto článku vám pri-
nášame sľúbené podrobnejšie informácie k 
tomuto dokumentu.
       Rozpočet mesta je základným nástro-

jom finančného hospodárenia, riadi finan-
covanie mesta a zabezpečuje jeho chod. 
Výška rozpočtu závisí od očakávaných 
príjmov mesta v rozpočtovanom roku. V 
prvom rade je to výška výnosov podielo-

vých daní fyzických osôb, ktorá tvorí až 
45,5 % bežných príjmov mesta. Potom sú 
to príjmy z daní, poplatkov a z prenájmu 
majetku.
    Transfery „len tak pretečú“ cez účty
mesta, sú to účelovo určené financie, ktoré 
zabezpečujú činnosť základných škôl, fi-
nancovanie projektov, alebo sú určené na 
rozvoj mesta. Výdavky mesta musia pre-
dovšetkým pokrývať záväzky mesta vyplý-

vajúce z plnenia jeho povinností, výdav-
ky na výkon samosprávnych funkcií mesta, 
výdavky na úhradu nákladov preneseného 
výkonu štátnej správy, výdavky spojené so 
správou, údržbou a zhodnocovaním ma-
jetku mesta, výdavky vyplývajúce z medzi-
národnej spolupráce mesta, úroky a istiny z 
prijatých úverov.
        Mesto na tento rok 2020 zostavilo vy-
rovnaný rozpočet vo výške 9 655 148 eur 
v príjmovej a výdavkovej časti.
    Tvoria ho bežné príjmy vo výške
6 613 206 eur, bežné výdavky vo výške 
6 256 587 eur. Kapitálové príjmy sa oča-
kávajú vo výške 1 637 846 eur, kapitálové 
výdavky vo výške 3 008 554 eur.
        Finančné operácie v príjmovej časti vo 
výške 1 404 096 eur sú prevažne úverové 
finančné prostriedky, ktoré budú použité na 
prístavbu a prestavbu materskej školy, re-
konštrukciu Mierovej a Novomeského ulice, 
na pokračovanie výstavby Kultúrno-prírodnej 
cesty okolo Tatier a na dokončenie výstavby 
hokejovo-hokejbalovej haly.
     Oblasť výdavkov zabezpečuje finan-
covanie 15 programov rozpočtu mesta tak 
v oblasti bežných výdavkov, ako aj kapitálo-
vých výdavkov. Výdavkové finančné operá-
cie vo výške 390 007 eur slúžia na spláca-
nie prijatých úverov – na futbalový štadión, 

na spolufinancovanie investičných projek-
tov Európskej únie a štátneho rozpočtu, na

súčasné aktivity rozvoja mesta a Štátnemu 
fondu rozvoja bývania.

Vitaj, rok 2020!

vzťahov a porozumenia medzi 
nami. Poďakoval sa za prejavenú 
podporu v roku 2019 a každému
zaželal, aby bol nový rok 2020 
ešte lepším ako predchádzajúci.
       Zábava na námestí pokračo-
vala v hudobnej réžii DJ Maroša
po polnoci do druhej hodiny
rannej Nového roka.

      Záverečné hodiny roka a prí-
prava na prvé minúty toho nové-
ho bývajú v každej rodine spre-
vádzané náležitými prípravami. 
Nebolo to inak ani na úrovni na-
šej samosprávy.
       Zamestnanci mesta od pred-
poludnia Silvestra 2019 chystali 
námestie na večerné vítania 
roka 2020. Zabezpečovali primá-
torský silvestrovsko - novoročný 
punč  i tohtoročnú novinku – pri-
mátorský guláš. Hlavnú surovinu 
na jeho prípravu mestu a jeho 
obyvateľom daroval poľovnícky 
spolok Poľana. Keďže príprava 
kulinárskeho zážitku pod vede-

ním primátora mesta Jozefa Kunu 
sa realizovala v paráku pod mest-
ským úradom,  gulášové vône sa 
šírili naozaj široko-ďaleko.
    Odhadom 300 zabávajúcich 
sa návštevníkov spišskobelian-
skych silvestrovských osláv po 
22. hodine ocenilo nielen vábivú 
vôňu, ale aj chuť guláša a pri-
mátorského punču. Záujemcom 
občerstvenie ponúkal primátor 
mesta Jozef Kuna, viceprimátor-
ka Marta Britaňáková aj zamest-
nanci mesta.
   Námestie pred mestským 
úradom tak ožilo vravou, hudbou, 
tancom a spontánnosťou. O pol-

noci nechýbali svetelné efekty 
skromného ohňostroja nad hla-
vami  zabávajúcich sa a novo-
ročný príhovor primátora Spiš-
skej Belej Jozefa Kunu. Všet-
kým obyvateľom nášho mesta 
poprial, aby bol rok 2020 rokom 
šťastia, plného zdravia, spokoj-
nosti, rodinnej pohody, dobrých
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Belianske Vianoce 2019
kach. Členovia občianskeho 
združenia Trochu inak, ktorí v 
sobotu 14. decembra organi-
zovali SWAP -  Beliansky bazár
oblečenia a doplnkov, ich prinies-
li aj v nedeľu na námestie a kto-
koľvek chcel, mohol si zadarmo 
odniesť kúsok, ktorý mu chýbal 
v šatníku.
     A čo by to boli za Vianoce
bez hudby? O tú sa tiež postarali 
žiaci našich základných škôl, Zá-
kladnej umeleckej školy i CVČ, 
zanôtilo si aj Duo Chills a záver 
patril koledám v podaní ľudovej 
hudby Maličká muzička. V tej-
to chvíli sú už Vianoce za nami. 
Pevne veríme, že boli šťastné, 
pokojné, radostné, ale hlavne 
– v kruhu vašich najbližších.
        Spoločne si prajme, aby sa 
vianočná atmosféra usadila v 
našich životoch - v láske, pocho-
pení, úcte a zdraví - čo najdlhšie 
– v novom roku 2020. 

      Tie pravé Vianoce sa každo-
ročne začínajú 24. decembra, 
tie belianske však prišli o trochu 
skôr. Už 15. decembra sa zišlo 
mnoho ľudí dobrej vôle, ktorí 
nám vianočnú atmosféru prinies-
li v predstihu na námestie pred 
Mestský úrad v Spišskej Belej. 
Už vo svojom príhovore nám 
tieto dôležité momenty sviatoč-
ných vianočných dní zdôraznil 
primátor mesta Jozef Kuna.
      Vianocami v našom geokul-
túrnom priestore slávime prí-
chod Ježiša Krista, príchod Lás-
ky  na zem, a to je to hlavné, na 
čo by mal každý z nás pamätať. 
Postupne sa však vytvorila tradí-
cia prežívania Vianoc nielen na 
duchovnej úrovni. Mnoho z nás 
si Vianoce nevie predstaviť bez 
rôznych tradičných neodmysli-
teľných ,,stálic“, napríklad jedla. 
A toho bolo na námestí neúre-
kom. Zo stánku Denného centra

rozvoniavala úžasná kapustnica. 
Naši Faceclubáci si pripravili via-
nočné pečivo. Zamestnankyne 
mestského úradu ponúkali na 
zahriatie teplý čaj a varené vínko.
          Niektorí, hlavne tí najmenší, 
si zasa Vianoce nevedia pred-

staviť bez stromčeka s krásnymi 
ozdobami. Tie ponúkali deti a 
učitelia zo Základnej školy J. M. 
Petzvala, Základnej školy M. R. 
Štefánika, Špeciálnej základnej 
školy a obyvatelia Zariadenia 
opatrovateľskej služby v Stráž-

Posolstvo lásky z divadelných dosiek
         Žiaci Základnej školy Milana Rastislava 
Štefánika pod vedením svojich pedagógov 
pripravili na 17. decembra 2019 v kinosále 
mesta pre verejnosť veľmi pekný umelecký 
predvianočný večer. Plné hľadisko na úvod 
privítali žiaci II. B triedy, ktorým sa v podobe 
lesných zvieratiek podarilo rozveseliť smutnú 
jedličku tým, že ju ozdobili, tak ako je to na 
Vianoce zvykom. Túto časť kultúrneho po-
dujatia pripravila pani učiteľka Mgr. Monika 
Andrášová. Program pokračoval detským 
divadelným predstavením na motívy známej 
rozprávky od Pavla Dobšinského Dvanásť 
mesiačikov. Uvádzačka pred začiatkom 
príbehu nešťastnej, no trpezlivej a pokornej 
Marušky, priviedla prítomných do zamysle-
nia prostredníctvom citátu Milana Rúfusa: 
,,Rozprávky nevznikali ako uspávanky, 
aby deti skôr zaspali, ale sú zvončekom, 
ktorý má prebúdzať rodičov”. Nádejných 
mladých hercov z V. A a IX. A režisérsky 
viedli pani učiteľky Mgr. Natália Labusová, 
Mgr. Diana Praženicová (choreografia tan-
ca) a Mgr. Zlatica Ganzarčíková. Vyzdvihnúť 
treba aj pripravené rekvizity a kostýmy, ktoré 
vhodne dotvárali dej. Výzdoba sály bola v 
rukách pani učiteľky Mgr. Daniely Baksovej 
a Mgr. Dariny Sekerákovej. Hlavné úlohy ob-
sadili najstarší žiaci školy z IX. A triedy: Anna 
Nebusová (Maruška), Olívia Staviarska (Ho-
lena), Veronika Tobisová (matka), Benjamín 
Morozov (Jurko), Sára Pajerová (Veľký Se-
čeň), Miroslava Brežinová (Brezeň) a Bianca 
Galliková (Červeň).

    Umelecký zážitok pre divákov by však 
nebol taký hodnotný bez skvelých výkonov 
ostatných mesiačikov, zvukára, osvetľovača, 
kulisárov a znamenitých malých tanečníkov z 
V. A, VI. A a VII. B triedy. Len oni vedia, koľko 
trpezlivého trénovania je predtým, než vy-
stúpia pred divákov, aby ich potešili a obo-
hatili.
       Rodičia a starí rodičia s dojatím sledovali 
svojich šikovných potomkov. Príbeh predeľo-

vali hudobno-tanečné, vizuálne zaujímavé 
vystúpenia víchrice. Deti prostredníctvom 
paralely na krivdu a zlobu žitú v známej 
rozprávke, pripomenuli dospelým skutočné 
hodnoty. V divákoch sa vďaka výnimočné-
mu umeleckému zážitku umocnila potreba 
žiť čestne, spravodlivo, dobročinne. Čaro 
Vianoc tak teda vstúpilo do otvorených sŕdc. 
Pevne veríme, že ich posolstvo v nás vydrží 
čo najdlhšie.

Viac aktuálnych informácií a článkov
nájdete na webe

www.spisskabela.sk
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Umenie v predvianočnom šate
     Hudba, tanec i spev sú na 
tomto svete na to, aby v nás 
otvárali dvere emócií. K pred-
vianočnej atmosfére umenie 
rozhodne patrí. S touto motivá-
ciou vstupovali návštevníci do 
mestskej kinosály na koncert, 
ktorý na podvečer 19.12.2019 
pripravila naša ZUŠ. Predvia-
nočnú atmosféru plnú hudby tak 
mohli zažiť všetci návštevníci 
koncertu POKOJNÉ VIANOCE, 
ktorý s radosťou odprezentovali 
účinkujúci. Žiaci a pedagógovia 

Základnej umeleckej školy Ladi-
slava Mednyánszkeho prostred-
níctvom hudby, tanca a spevu 
tak spríjemnili prítomným poslu-
cháčom predsviatočný večer. 
      Už tradične sa žiaci ZUŠ-ky 
lúčili so starým rokom pestrou 
škálou skladieb od kolied 
až po diela klasikov. Hostia 
si mohli vypočuť cimbal, akor-
deón, tanečnú kapelu, spevácky 
zbor Svetlušky, gitarové, klavír-
ne i husľové sóla. Na koncerte 
nechýbal ani tanečný odbor,

ktorý predviedol dve choreogra-
fie.  Tento vianočný koncert bol 
výnimočný aj svojím charita-

tívnym poslaním. Výťažok zo 
vstupného bude odoslaný na 
transparentný účet určený na 
pomoc obyvateľom zničené-

ho bytového domu na Muka-

čevskej ulici v Prešove. Suma, 
ktorou obyvatelia Spišskej Belej, 
ale i samotní zamestnanci ZUŠ 
prispeli na koncert je 310,39 
eur, za čo srdečne všetkým dar-
com ďakujeme.

     V súvislosti so zlým tech-
nickým stavom mosta cez 
rieku Poprad v Kežmarku bola 
17.12.2019 v meste Kežmarok 
vyhlásená mimoriadna situácia. 
Predmetný most ponad rieku 
Poprad na dôležitom tranzitnom 
ťahu pre narušenú statiku uza-
vreli pre automobily nad 5 ton 
(nákladné autá).
        Dňa 30.12.2019 po zasad-
nutí krízového štábu bola mi-
moriadna situácia vyhlásená pre 
celé územie Prešovského kraja.
       V utorok  7. januára 2020 
bola dočasným dopravným 
značením vyznačená ob-

chádzková trasa (týka sa iba 
nákladných áut), ktorá pre-

chádza naším mestom.
       Obchádzka pre ťažkú tran-
zitnú dopravu meria 150 kilomet-
rov a vedie po diaľnici D1 do 
Prešova, odtiaľ do Starej Ľubov-
ne, Spišskej Belej a Kežmarku v 
oboch smeroch. Kvôli náhrad-

ným obchádzkovým trasám 
treba počítať so zhustením 
premávky v našom meste. 
Zhustená doprava sa v dôsledku 
obchádzky prejaví v okresoch 
Poprad, Kežmarok, Levoča, Sta-
rá Ľubovňa, Bardejov a Prešov.
    Provizórne premostenie
rieky Poprad, ktoré by do 
opráv nahradilo existujúci most 
a vylúčilo z neho premávku, by 
podľa Slovenskej správy ciest 
malo byť dokončené do konca 
marca 2020. Začiatok prestav-

by kritického mosta na ceste 
I/66 na Toporcerovej ulici v 
Kežmarku majetkový správca 
cesty nepredpokladá skôr ako 
v druhej polovici roka 2020.

Dočasné doprav-
né značenie

Sviatočné Džuravé vedomosti
       Čas Vianoc je aj časom, keď 
sa nám žiada stretávať sa s rodi-
nou, priateľmi či mať viac kultúr-
nych zážitkov. Práve s touto mo-
tiváciou pre všetkých priaznivcov 
súťaženia občianske združenie 
KOBALT pripravilo aj v sviatoč-
nom čase kvíz Džuravé vedo-
mosti. V piatok 27. decembra 
2019 sa na vianočnom pokračo-
vaní kvízu Džuravé vedomosti

zúčastnilo 12 tímov. Boli medzi 
nimi už skalní súťažiaci, ale do at-
mosféry zdravej rivality s puncom 
priateľstva prenikli aj nováčikovia. 
Tentokrát kvíz, aj napriek sviatoč-
nému obdobiu, ktoré zvádzalo k 
leňošeniu, prevetral mozgové zá-
vity a preveril zdatnosť účastníkov 
v prehľade vedomostí všeobec-
ného charakteru. Víťazmi sa stalo 
družstvo s názvom Modré ťavy.

Divadelná lahôdka Ci hutorim, ty vole!

     Sobota 28. decembra 2019 
v rámci kultúrneho života v na-
šom meste patrila divadlu. Do 
Spišskej Belej pricestovali avi-
zovaní bardejovskí divadelníci s 
hrou, ktorej názov Ci hutorim, 
ty vole! sľuboval príjemnú zá-
bavu.  Aj preto na hercov čakalo 
vypredané hľadisko spišskobe-
lianskej kinosály, ktoré sa zaplni-
lo do posledného miesta. Salvy

smiechu dráždili bránice divá-
kov, ktorí sledovali, čo sa stane, 
keď východniari odídu na skusy 
do Čiech.
     Vtipná sonda do rôznych vý-
chodniarskych pováh, bývajúcich 
v jednom byte, uzavrela aktivity 
OZ KOBALT v roku 2019  a my sa 
už teraz tešíme na kultúrnu vše-
hochuť, ktorú nám, veríme,  v roku 
2020 toto združenie namieša.

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
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Zabojujte o Žihadielko v Spišskej Belej a buďte v hre o skvelých 30 cien
     Avizovaných 15 motivačných cien sa 
vďaka sponzorom mení na 30! Ich zoznam 
nájdete na str. 2. Pribudla aj bonusová finanč-
ná cena! Primátor Spišskej Belej 29.1.2020 
zverejnil zoznam cien, ktorý ešte nemusí byť 
konečný. Samospráve nášho mesta sa totiž 
priebežne ozývajú ďalší záujemcovia, ktorí 
chcú podporiť aktivitu hlasujúcich za naše 
mesto. Hlasujú totiž nielen naši obyvate-
lia, ale aj z okolitých či vzdialenejších obcí, 
miest, dokonca aj zo zahraničia.
      Do súťaže o výstavbu detského ihriska v 
meste Spišská Belá sa doteraz zapojilo vyše 
5 tisíc hlasujúcich. ĎAKUJEME VŠET-

KÝM. Ako postupovať, aby ste sa vy osobne 
stali  majiteľom niektorej z ponúkaných cien?
       Pravidlá súťaže:
1. Do žrebovania o ceny sa zaradia všetci 
hlasujúci – aj mimo obyvateľov Spišskej Be-
lej, ktorí nám do 29.2.2020 odovzdali svoje 
hlasy a sú členmi verejnej skupiny Žihadielko 
Spišská Belá na sociálnej sieti.
2. Povinnosťou hlasujúceho je najneskôr 
29.2.2020 do 23:59 hod. zaslať správu s Print-
Screen-om v tejto skupine s dôkazom o mi-
nime 60 hlasov zaslaných pre Spišskú Belú.
3. Žrebovanie o 30 cien mesta + jednu bonu-
sovú cenu – sa uskutoční 2.3.2020.
4. Daj like na oficiálnom profile mesta Spiš-
ská Belá na sociálnej sieti.
5. Pri preberaní ceny bude povinnosť preu-
kázať sa nahliadnutím do žihadielkového

konta výhercu na dôkaz overenia dosiahnu-
tého limitu minimálne 60 hlasov odoslaných 
pre Spišskú Belú.
       Šanca prehlasovať sa do desiatky miest, 
ktorým bude postavené ihrisko Žihadielko, tu 
stále je!
     Každý deň, každý z vás môže nášmu 
mestu priniesť 2 vzácne hlasy. Jeden hlas  
odovzdáte Spišskej Belej priamo. Jeden 
ďalší bonusový hlas na konto Spišskej Be-
lej pribudne po vami odohranej jednoduchej 
,,bublinkovej videohre”. Iba takouto discipli-
novanosťou hlasujúcich máme šancu ,,vy-
šplhať sa” na 10. miesto či vyššie.
       Ďakujeme tým z vás, ktorí ste sa dote-
raz zapojili do hlasovania a vytrvalo hlasuje-
te ďalej! Iba vďaka vašim hlasom sledujeme 
stúpanie Spišskej Belej v rebríčku hlasova-
nia za ihrisko Žihadielko 2020. Tí, čo sa zatiaľ 
neregistrovali, môžu tak urobiť jednoducho 
na stránke www.zihadielko.sk.
        Jedinou podmienkou je registrácia po-
tvrdená overovacím SMS kódom na uve-
denej webovej stránke, alebo prihlásením sa 
prostredníctvom svojho konta na sociálnej 
sieti. SMS s jednorazovým registračným
kódom je bezplatná.
     Každý registrovaný môže raz za 24 
hodín zahlasovať za Spišskú Belú. Ďalší 
bonusový hlas je možné každý deň zís-

kať za zvládnutie jednoduchej online hry. 
Priebežné poradie je zverejnené (s výnim-

kou posledného týždňa) na žihadielkovom 
webe. Hlasovanie prebieha do 29. februára.
     Po splnení vyššie uvedených pravidiel 
súťaže sa stále môžete stať adeptom na ma-
jiteľa niektorej z motivačných super cien.
      Na podporu hlasovania pre naše mesto 
vznikla verejná skupina Žihadielko Spišská 
Belá na sociálnej sieti. Na tomto mieste pre-
bieha aj súťaž našej samosprávy pre tých, 
ktorí do konca hlasovania – do 29. februára 
2020 – získajú pre naše mesto minimálne 
60 hlasov. Hlasovať za nás môžu aj obyvate-
lia iných miest a obcí. Spomedzi hlasujúcich 
spĺňajúcich podmienky bude vyžrebovaných 
31 šťastlivcov.
         Získajú hodnotné ceny mesta!
       Mesto Spišská Belá sa rozhodlo využiť 
poslednú možnosť registrovať sa do projek-
tu Žihadielko 2020. Do posledného ročníka 
súťaže o ihrisko pre deti od 2 do 12 rokov 
sa mohli zapojiť všetky slovenské mestá v 
jedinej súťažnej kategórii, bez ohľadu na po-
čet obyvateľov. Desať posledných ihrísk 
Žihadielok vyhrá 10 lokalít s najvyšším 
počtom hlasov.
    V prípade úspešnosti Spišskej Belej
umiestnime ihrisko Žihadielko s ôsmimi hra-
cími prvkami, ale tiež s lavičkami, stojanom 
na bicykle či odpadkovými košmi, na sídlisko 
Družstevná.
         Buďte srdcom Belančan! Podporte vznik 
nového ihriska!

Bezpečnejší priechod pre chodcov
na Zimnej ulici
       Samospráva mesta považuje 
bezpečnosť svojich obyvateľov 
a návštevníkov za jednu z hlav-
ných priorít. Vďaka dotácii vo 
výške 11 000 eur z rozpočtu 
Ministerstva vnútra SR mesto 
koncom minulého roka reali-
zovalo rekonštrukciu priecho-

du pre chodcov s využitím 
inštalácie tzv. technológie 
bezpečného – inteligentného 
priechodu pre chodcov s de-
tekciou prítomnosti chodca 
na Zimnej ulici. Zlepšenie do-
pravno - bezpečnostnej situácie
pri križovaní cyklotrasy s frek-
ventovanou cestou I. triedy č. 
66 je postavené na myšlienke 
,,vidieť a byť videný”, čo je zá-
kladným predpokladom a pod-
mienkou bezpečného priechodu 
pre chodcov.

     Priechod pre chodcov je po 
rekonštrukcii osvetlený, plo-

cha vodorovného značenia 
je opticky zvýraznená aktív-

nymi dopravnými gombíkmi a 
aktívnymi dopravnými znač-

kami IP6 s prerušovaným do-

plnkovým signálom. Práce boli 
začaté po podpise zmluvy 22. no-
vembra 2019 a ukončené a odo-
vzdané dňa 2. decembra 2019.
      Realizáciou projektu sa nám 
podarilo naplniť cieľ, a to zlepšiť 
dopravno - bezpečnostnú situá-
ciu s dôrazom na ochranu nemo-
torových účastníkov cestnej pre-
mávky. Vzhľadom na účinnosť 
projektu a pozitívne reakcie oby-
vateľov mesto aj v roku 2020 
podá žiadosť o poskytnutie 
dotácie na realizáciu nasvie-

tenia ďalších priechodov.

Obnova historických budov v meste
    Centrum Spišskej Belej je
urbanisticko-architektonicky 
hodnotným historickým územím. 
Zachovanie a ochrana charak-
teristického vzhľadu spišského 
osídlenia je našou povinnosťou, 
ktorú od roku 2005 umocňuje 
vyhlásenie Pamiatkovej zóny 
Spišská Belá.

       Mesto Spišská Belá prie-

bežne renovuje historické bu-

dovy vo svojom vlastníctve. 
V minulom roku sa samospráve 
podarilo získať dotáciu z Minis-

terstva kultúry SR vo výške 30 
000 eur na projekt Obnova fa-
sády meštianskeho domu na 
Petzvalovej ul. č. 16 v Spišskej 
Belej. 

     Budova Face club-u je ná-
rodnou kultúrnou pamiatkou 
zapísanou v Ústrednom zozna-
me pamiatkového fondu. Pod-

mienky na realizáciu obnovy 
jej fasády zamerané na zacho-
vanie architektonických prvkov 
fasády, nároky na jej povrchovú 
úpravu, farebnosť či ošetrenie 
ozdobných kovových častí preto

rozhodnutím určil Krajský pa-

miatkový úrad Prešov. Zadná 
časť fasády uvedenej budovy 
bude z vlastných zdrojov zre-

konštruovaná v roku 2020.
     V súčasnosti sa uchádza-
me o poskytnutie dotácie z 
Ministerstva kultúry SR aj na 
obnovu fasády mestskej kniž-

nice.

Dopravné obmedzenie v Strážkach
    Mesto Spišská Belá obdrža-
lo stanovisko Okresného ria-
diteľstva policajného zboru v 
Kežmarku k žiadosti stavebníka 
o vyjadrenie k prenosnému do-
pravnému značeniu na ceste I. 
triedy č. 66. Dôvodom je pokra-

čovanie stavebných prác v te-
lese štátnej cesty na objekte SO 
105 Križovatka Pradiareň 2, 
ako súčasť stavby Dobudovanie 
priemyselného parku Kežmarok 
– Pradiareň. Stavebné práce 
na stavbe kruhovej križovatky 
budú prebiehať etapovito.
     Okresný dopravný inšpektorát 
odsúhlasil projekt prenosného 
dopravného značenia, v zmysle 
ktorého dôjde z hľadiska bez-
pečnosti a plynulosti cestnej 
premávky aj k zníženiu naj-
vyššej povolenej rýchlosti v 
úseku medzi mestom Kežma-

rok, časť Pradiareň a mestom

Spišská Belá, časť Strážky. Do-

prava bude v termíne od 1. do 
29.2.2020 usmerňovaná cestnou 
svetelnou signalizáciou, preto-

že premávka bude zúžená na 
jeden jazdný pruh široký 3 metre.
 Stavebné povolenie pre
stavbu štvorramennej kruhovej 
križovatky stavebníkovi – mes-
tu Kežmarok – vydal v októbri 
2019 špeciálny stavebný úrad 
pre cesty I. triedy Okresný úrad 
Prešov, Odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií.
     Križovatka s kruhovým ob-

jazdom na vstupe do Strážok 
sa stavebne čiastočne prispô-
sobuje konfigurácii terénu, pre-
to pôjde o naklonenú rovinu. 
Stavebné práce sa uskutočňujú 
v súlade so schválenou projek-
tovou dokumentáciou a platnými 
technickými normami či techno-
logickými predpismi.
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V prístavbe škôlky pokračujeme po zime
nými panelmi nedokáže obísť 
okolo existujúcej prekážky.
        Následne sa pristúpilo k po-
daniu žiadosti o vydanie súhlasu 
na výrub stromu. O žiadosti 
v správnom konaní vedenom 
v zmysle príslušných zákonov 
rozhodol orgán ochrany príro-
dy – mesto Spišská Stará Ves, 
ktorý podľa zákona o ochrane 
prírody a krajiny určil už v roku 
2017 Okresný úrad v sídle okre-
su. Dôvodom na výrub brestu 
teda nebol jeho nevyhovujúci 
zdravotný stav, ale blokovanie 
prístupu na stavenisko.
         Jozef Kuna – primátor Spiš-
skej Belej, navrhol odložiť hrubú 
časť pňa vyrúbaného stromu na 
jeho budúce umelecké využi-
tie. V súčasnosti prebiehajú na 
úrovni vedenia mesta rokovania 
s umeleckými rezbármi o zho-
tovení sôch z tohto materiálu, 
ktoré budú v budúcnosti krášliť 
zvolené verejné priestranstvo 
v našom meste.

       Koncom septembra 2019 
začali stavebné práce v 
súvislosti s realizáciou projektu 
Prístavba a prestavba materskej 
školy v Spišskej Belej, na ktorý 
mesto Spišská Belá získalo ne-
návratný finančný príspevok z 
fondov EÚ (IROP). V priebehu 
troch mesiacov (október – de-

cember 2019) sa zhotoviteľom 
stavebných prác podarilo vybu-
dovať základy prístavby v zmys-
le schválenej projektovej doku-
mentácie a uskutočniť hrubú 
stavbu prvého nadzemného 
podložia, vrátane uloženia 
stropných panelov Spiroll 
v dĺžke 9 m. Z dôvodu stavbe 
nevyhovujúceho počasia, boli 
stavebné práce 20. decem-
bra 2019 dočasne prerušené. 
Ihneď po tom, čo to klimatic-

ké podmienky dovolia, budú 
zhotovitelia so stavbou na 
Mierovej ulici č. 1 pokračovať.
          V novej prístavbe sa vytvo-
ria 4 oddelenia pre 84 detí, ku-

chyňa s jedálňou a veľká spolo-
čenská miestnosť. Prístavbou k
existujúcej časti a jej prepojením 
sa vytvorí funkčný celok mater-
skej školy s kapacitou približne 
260 detí. Dispozične sa dvoj-
podlažný objekt prístavby bude 

nachádzať vo východnej časti
súčasného areálu.
        Prospešné, rozvojové sta-
vebné aktivity, si však neraz 
vyžiadajú svoju daň v podobe 
záberu miesta či zelene. Moder-
nizácii, rozšíreniu a skvalitneniu 

našej materskej školy ustúpil 
vyše storočný strom, ktorý rástol 
pri vstupe do areálu. Naprojek-

tované stropné panely nebo-

lo možné okolo uvedeného 
stromu dopraviť na stavenis-
ko. Samospráva vyvinula snahu 

vyhnúť sa likvidácii dreviny. Z ini-
ciatívy poslanca mestského za-
stupiteľstva Jaroslava Bachledu 
sa uskutočnila modelová skúška 
prejazdu kamiónom (bez zaťa-
ženia), ktorá ukázala, že ešte 
dlhší a ťažší kamión s predmet-

Súťaž hrou i učením
mi cenami. Poďakovanie patrí 
nielen žiakom, ale aj ich vyuču-
júcim.
     V závere súťaže sme si minú-
tou ticha pripomenuli úmrtie 
Jána Valacha, rodáka z Hnúšte, 
ktorý bol nestorom Hnúšťan-
ského akordu od jeho počiatku 
a ktorý zomrel 20.11.2019 v 
Antverpách v Belgicku.
    Obidvom družstvám držíme 
palce a prajeme veľa chuti do 
ďalšej svedomitej prípravy, aby 
našu školu úspešne reprezento-
vali v krajskej súťaži.

Mgr. Janka Šavelová, ZUŠ
L. Mednyánszkeho

     17.decembra 2019 sa v Zá-
kladnej umeleckej škole Ladisla-
va Mednyánszkeho v Spišskej 
Belej konalo okresné kolo ve-
domostnej súťaže v predmete 
hudobná náuka  HNÚŠŤANSKÝ 
AKORD.
   Súťažilo sa v troch kategóriách:
A - 9-10 roční žiaci, v ZUŠ do 
tretieho roč. 1. časti základného 
štúdia;
B - 11-12 roční, v ZUŠ žiaci štvr-
tého roč. 1. časti a prvého roč. 2. 
časti základného štúdia;
C - 13-14 roční, v ZUŠ žiaci dru-
hého a tretieho roč. 2. časti zá-
kladného štúdia.
         Každá kategória mala zvlád-
nuť otázky zo štyroch oblastí.
        V PRVEJ sa popasovali s te-
oretickými otázkami, s ktorými sa 
stretajú bežne na hodinách hu-
dobnej náuky a pri hre na nástro-
ji. V DRUHEJ oblasti riešili otázky 
hravou formou -osemsmerovkou, 
vyhľadaním vo vetách ukrytých 
hudobných pojmov či určovaním 

hudobných nástrojov podľa po-
pisu, tancom a iné. V TRETEJ 
oblasti sa žiaci hlbšie zoznámili 
s novými ľudovými piesňami (10 
piesní), ktoré mali postrihané bez 
slov a bez názvu na takty a bolo 
ich treba za 2 minúty správne po-
skladať. Neľahké bolo aj pieseň 
pretransponovať o udaný interval 
nahor, resp. nadol. Tu zužitkova-
li svoje teoretické vedomosti a 
zručnosti z intonácie a rytmu. Vo 
ŠTVRTEJ oblasti žiaci počúvali 
hudobné ukážky, kde bolo treba 
určiť náladu skladby, druh tanca, 
hudobné nástroje, ľudské hlasy, 
zaradiť ukážku do hudobného 
obdobia počnúc renesanciou,
cez barok, klasicizmus, romanti-
zmus až do súčasnosti.
     Z pohľadu žiakov najťažšie 
bolo zvládnuť nielen odpoveď, 
ale aj minimálny časový limit 
30, 60 alebo 90 sekúnd. Toto ich 
viedlo k rýchlej, presnej a krátkej 
odpovedi. Ak nestihli odpovedať 
v limite, prišli o body.

        Samotní žiaci sa pripravovali 
niekoľko týždňov pod vedením 
p. uč. Makovskej v Slovenskej 
Vsi a p. uč. Šavelovej v Spišskej 
Belej. O tom, že boli dobre pri-
pravení, presvedčili porotu a v 
kategóriách A  aj  B - postupujú 
do krajského kola. Sú to žiaci: A. 
Valeková, B. Pitoňáková, Z. Hal-
činová, Š. Sczurko, K. Dravecká 
a M. Stolarčíková.
        Výkony žiakov hodnotila od-
borná trojčlenná porota z radov 
pedagógov, ktorej účinne napo-
máhali ďalší kolegovia pedago-
gického zboru.
        Víťazi z jednotlivých kategórií 
boli odmenení peknými vecný-

Supertalent 2019
Piešťanský, J. Ježik, P. Bizub, P. 
Vrábel, F. Lorenčík
3.miesto – POVESŤ - 2.B – S. 
Tropp
4.miesto – ĽUDOVÁ TANEČNÁ 
SKUPINA z 3.B
5.miesto – TANEC A SPEV - 4.B 
– Z. Pacanovská, L. Jančíková

Mgr. Yveta Tomaľová,
Mgr. Katarína Kušmíreková - ZŠ
J. M. Petzvala

      Školská akadémia žiakov 1. 
stupňa našej školy pod názvom 
SUPERTALENT patrí k tradič-
ným aktivitám školy. V predvia-
nočnej atmosfére sa 19. decem-
bra 2019 konal ďalší ročník súťa-
že. Program bol pestrý, zábavný, 
videli sme, koľko šikovných žia-
kov v našej škole máme. Do súťa-
že sa zapojilo 49 žiakov. Triedy, 
skupinky a jednotlivci mali svoje 
vystúpenia starostlivo priprave-

né, čo nás nesmierne tešilo.  Vo  
svojich vystúpeniach  zástupco-
via  z jednotlivých tried ukázali, 
čo ich baví, čo ich teší a čo vedia. 
Pred porotou preukázali svoje 
nadšenie, fantáziu, odvahu, kre-
ativitu, radosť z tanca, spevu, 
pohybu, prednesu a inštrumen-
tálnej činnosti. Prestávku medzi 
jednotlivými vystúpeniami vypl-
nili žiaci z folklórneho krúž-
ku betlehemským pásmom.

       Poďakovanie patrí všetkým 
účinkujúcim, porote, učiteľom, 
ktorí žiakov na vystúpenie pri-
pravovali, taktiež technickej a 
moderátorskej podpore p. uč. J. 
Dobeša.
1.miesto – MAŽORETKY - 4.A  
-  A. Valeková, E. Kolumberová, 
S. Fudalyová, K.  Socháňová, S. 
Kapolková
2.miesto – STOLIČKOVÝ TA-
NEC - 3.B, 3.A - L. Kovalčík, F. 
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Novoročná návšteva primátora v Ożarówe
vil aj klavírnym vystúpením.
     Ako sólisti svoje nadanie 
odprezentovali v Poľsku známi 
umelci: Renáta Drozd – sopra-
nistka, ktorá je verejnosti známa 
z populárneho poľského tele-
vízneho programu Waldemara 
Malickiego Filharmónia dôvtipu; 
Adam Zdunikowski – tenor, sólis-
ta krakovskej opery Poľského 
národného divadla vo Varšave. 
Publikum si v ich podaní vypo-
čulo populárne árie i duetá z
opier a operiet.

    Priateľské vzťahy s partner-
ským mestom  Ożarów sa naďa-
lej rozvíjajú. Dôkazom je aj účasť 
primátora nášho mesta Jozefa 
Kunu na novoročnom stretnutí v 
poľskom družobnom meste, na 
ktoré prijal pozvanie. Tradičné 
novoročné stretnutie sa konalo 
11. januára 2020 za účasti vedú-
cich predstaviteľov ostatných 
partnerských miest Ożarówa, 
poslancov tamojšieho mestské-
ho zastupiteľstva, ako aj miest-
nych podnikateľov a inštitúcií.

     Počas slávnostného progra-
mu odzneli slová poďakovania 
za doterajšiu spoluprácu, priania 
všetkého dobrého do nového 
roku 2020, ako aj vízie na ďalšie 
prospešné aktivity pre všetky zú-
častnené subjekty.
   ,,Ďakujem, že ste s nami,“ 
priateľsky konštatoval burmister 
Martin Majcher počas svojho prí-
hovoru. Poďakovanie adresoval 
všetkým pozvaným – zástupcom 
hospodárskej sféry, oblasti kul-
túry, osvety, cirkví či podnikania

a poprial im, nech majú šťastný 
a radostný každý jeden deň no-
vého roka.
           Na výtvarne pôsobivej scéne 
v umeleckej časti programu vy-
stúpili umelci Zuzana Patuszka 
a Oskar Juryś s repertoárom 
poľských melódií, ale aj s pies-
ňou Whitney Houston I will
always love you v doprovode 
Štrausovho orchestra, ktorému 
patrila ďalšia hudobná časť sláv-
nosti. Stretnutie moderoval  Artur 
Jaroń, ktorý sa publiku predsta-

Slávnosť sv. Antona Pustovníka v našom meste
mreli mu rodičia  a Anton prevzal 
starostlivosť o mladšiu sestru a 
rodinný majetok. To však netr-
valo dlho. Keď raz Anton pri náv-
števe bohoslužieb počul slová 
evanjelia: „Ak chceš byť dokona-
lý, predaj všetko, čo máš, rozdaj 
chudobným...“ rozhodol sa prijať 
túto výzvu. Niečo z majetku dal 
nábožným ženám so žiadosťou, 
aby sa postarali o jeho sestru a 
všetko ostatné rozdal. 
     On sám začal viesť prísny 
pustovnícky život v modlitbe, 
sebazapieraní, vo fyzickej práci. 
Aj v duchu posolstva života sv. 
Antona Pustovníka rezonovali 
myšlienky z kázne Mons. Jána 
Dudu, ktorý slávnostnú boho-
službu odslúžil za celé naše 
mesto a  jeho obyvateľov.
       Na záver  svätej omše pri-
mátor mesta srdečne poďakoval 
slúžiacim kňazom za odslúženú 
svätú omšu  a odovzdal im dar 
(kytice kvetov a knihy Spiš z 
neba). Slávnosť pre pozvaných 
hostí pokračovala v Belian-
skej vinárni spoločným chutným  
obedom.

     Už tradične si v januári pri-
pomíname patróna rímsko-
katolíckeho kostola i patróna 
nášho mesta - svätého Antona 
– Pustovníka, označovaného 
aj ako Antona Opáta či Antona 
„Veľkého“.  V tomto roku sa v ne-
deľu 19. januára 2020  pri tejto 
príležitosti konala slávnostná  
bohoslužba, ktorú celebroval 
Mons. Ján Duda, rodák z Veľkej 
Lesnej, momentálne pôsobiaci 
v Dlhej na Orave. Koncelebro-
vali: správca rímsko-katolíckej 
farnosti v Spišskej Belej ICLic. 
Jakub  Grich, OPraem a správca 
gréckokatolíckej farnosti v Ihľa-
noch Mgr. Ján Bočkaj.
      Keďže slávnosťou sme si 
pripomenuli posviacku rímsko-
katolíckeho chrámu – aj ústred-
nou myšlienkou kázne Mons. 
Jána Dudu bolo posväcovanie 
– nielen chrámu, ale aj človeka 
ako ľudskej bytosti, ktorá má 
desatoro božích príkázaní už od 
čias Mojžiša prirodzene vpísané 
do duše, potrebuje ich neustále 
žiť. Rovnako zdôraznil, že  viera 
v živého Boha musí byť viditeľná 
v životoch veriacich.

    Slávnostná svätá omša sa 
začala sprievodom primátora 
mesta Jozefa Kunu, poslancov 
mestského zastupiteľstva a 
zástupcov mestských spolkov 
–  MŠK Slavoj Spišská Belá,   
Mestského poľovníckeho spol-

ku Poľana, Dobrovoľného ha-
sičského zboru Spišská Belá, 
Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých, Slovenského zvä-
zu chovateľov, Jaskyniarskej 
skupiny Spišská Belá, Sloven-
ského rybárskeho zväzu a Zvä-

zu protifašistických bojovníkov 
Spišská Belá. Na slávnostnej 
bohoslužbe sa zúčastnila aj fa-
rárka evanjelického cirkevného 
zboru a. v. v našom meste Mgr. 
Eva Germanová, PhD.
        Sviatok sv. Antona Pustov-

níka pripadá na 17. januára, keď 
si v Spišskej Belej pripomíname 
tohto svätca. Sv. Anton Pustov-
ník pochádzal z bohatej kresťan-
skej rodiny, narodil sa okolo roku 
251/252 v severoafrickom Kome 
v Egypte. Keď mal 20 rokov, zo-

ZUŠ má novú zadnú bránu a oplotenie
interiéru a uličného parteru, 
ktorých cieľom je nahradenie 
existujúcich nevhodných oplote-
ní v pamiatkovom území, najmä 
oplotení z plechových dielcov, 
oplotením s použitím tradičných 
materiálov (drevo, kov).
     Veľké poďakovanie patrí
nášmu zriaďovateľovi - mes-
tu Spišská Belá (primátorovi aj 
poslancom mestského zastupi-
teľstva), za podporu tohto pro-
jektu. Osobitné poďakovanie 
vyjadrujeme touto cestou pánovi 
Mgr. Ľ. Germanovi, vedúcemu 
odboru vnútornej správy, za 
prejavenú ochotu a pohotovú 
pomoc pri riešení situácie.

J. Kubalová, riaditeľka ZUŠ
L. Mednyánszkeho

      Chodcom i vodičom, ktorí 
prechádzajú Družstevnou uli-
cou okolo zadného vstupu do 
základnej umeleckej školy, určite 
neušlo pozornosti nové drevené 
oplotenie a brána.
       Už v novembri  2019 prešla 
zadná časť oplotenia objektu 
Základnej umeleckej školy L.

Mednyánszkeho nevyhnutnou re-
konštrukciou. Stará, skorodova-
ná plechová brána s priľahlým
oplotením boli v súlade s roz-
hodnutím Krajského pamiatko-
vého úradu v Prešove vymene-

né za nové, drevené oplotenie.
           V oplotení sú 2 brány: jed-

nokrídlová pre peších, ktorá

nadväzuje na spevnený chodník 
a dvojkrídlová, ktorá umožňu-
je vjazd na pozemok ZUŠ. V 
oplotení sú aj dvierka pre zabez-
pečenie odpočtu plynomerovej 
skrine. Realizované oplotenie 
je v súlade s požiadavkami 
na zachovanie, údržbu a re-

generáciu prvkov mestského
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Aktivity bobra vodného v našom okolí
bobra vodného z roku 2015.
     Na potrebe odstránenia 
bobrej hrádze sa zhodli všet-
ci zúčastnení, a to aj z dôvodu 
jej blízkosti pri ceste III. triedy č. 
3103. Bobria hrádza bola od-

stránená dňa 22. januára 2020.  
V tomto prípade išlo o činnosť 
potrebnú aj na zabezpečenie 
starostlivosti o chránený druh 
– európsky významného živočí-
cha mihuľu potočnú (Lampetra 
planeri), ktorej predmetná hrádza
tvorila prekážku v migrácii.

    Mesto Spišská Belá už 
niekoľko rokov eviduje existen-
ciu chráneného živočícha bobra 
vodného (Castor fiber) v našom 
okolí. Tento najväčší európsky 
hlodavec sa vyznačuje tým, že 
dokáže veľmi výrazne meniť 
zaužívaný vodný režim v kra-

jine, ako aj jej vzhľad. Bobry bu-
dujú prietočné hate z ohryzkov 
a vetví drevín, blata, kameňov a 
podobne. V dôsledku haťových 
stupňov vytvorených na vod-
ných tokoch v západnej časti 
katastrálneho územia Spišská 
Belá, dochádza k vylievaniu 
vody z korýt potokov a zá-

roveň mizne ich sprievodná 
stromová vegetácia. Kombi-
nácia tečúcich a stojatých vôd 
v podhorských oblastiach to-
muto živočíšnemu druhu veľmi 
vyhovuje. Opakovane bol tento 
živočích pozorovaný aj v cen-

tre mesta, kedy uviazol medzi 
vodnými stupňami v regulovanej 
časti Belianskeho potoka. Pro-
blémom je zníženie vodnej hla-
diny Belianskeho potoka, ktorý 
v suchších mesiacoch nedosa-
huje ani minimálny tzv. sanitárny 
prietok. Požerky, trus a odtlačky 
labiek, ako sprievodné prejavy 
jeho existencie, sú viditeľné aj 
pri rieke Poprad. Stavebné ak-
tivity bobra pozorujeme tiež v 
dolnej časti Belianskeho potoka 
v smere na Krížovú Ves.
       Vzhľadom na to, že uvede-
nému druhu sa tu darí a zažíva 
populačný boom, jeho priro-
dzené prejavy sa dostali do 
konfliktu so záujmami člove-

ka. Samospráva mesta podala 
na Ministerstvo životného pros-
tredia SR v máji 2019 žiadosť

o udelenie výnimky zo záka-

zov ustanovených v zákone o 
ochrane prírody a krajiny. Za-
kázané činnosti mali spočívať 
v ničení obmedzeného počtu 
miest rozmnožovania alebo 
odpočinku (bobrích hrádzí) v 
jeho prirodzenom areáli v stano-
venej ročnej dobe.
       Počas zdĺhavého konania 
bolo napr. zistené, že v dôsled-
ku zatápania časti Prírodnej 
rezervácie Jedliny, dochádza k 
poškodzovaniu a rozpadu chrá-
neného lesného ekosystému. 
Zaujímavou skutočnosťou bolo 
potvrdenie adaptácie bobra 
vodného na ihličnatý les. Po 
poškodení kôry ihličnanu oň do-
časne stratí záujem, avšak po 
tom, ako strom stečie z prírodnej 
živice, pokračuje bobor v ohryze. 
Vyvracia sa tým domnienka, 
že tento živočích je viazaný 
výlučne na mäkké dreviny 
(vŕby, jelše, brezy, topole).
             Mesto Spišská Belá aktívne 
komunikovalo s ministerstvom a 
odbornou organizáciou ochra-
ny prírody – Správou TANAP-u, 
avšak v záverečnom rozhod-

nutí naše argumenty, napriek
dokumentácii a spoločnej obhliad-
ke terénu so zainteresovanými
subjektmi, neboli akceptované. 
Koncom roka 2019 sme obdržali 
rozhodnutie, ktorým nebola 
povolená výnimka zo zákazu z 
druhovej ochrany ustanoveného 
zákonom.
       Stavebné aktivity bobra 
boli pozorované tiež v dolnej 
časti Belianskeho potoka 
v smere na Krížovú Ves. Z 
dôvodu dvíhania hladiny spod-
nej vody, v lokalite zástavby ro-

dinných domov pri železničnej 
zastávke Spišská Belá, mesto v 
januári 2020 iniciovalo pracovné 
stretnutie pri bobrej hrádzi so zá-
stupcom Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, š. p., Sprá-
vy povodia Dunajca a Popradu a 
so zástupcom odbornej organi-
zácie ochrany prírody, ktorej toto 
územie kompetenčne prislúcha 
– Správou PIENAP-u. Uvedené 
dve organizácie majú uzavretú 
dohodu o spolupráci pri manaž-
mente chráneného živočícha

V uplynulom roku pribudlo 94 novonarodených spoluobčanov
tembri 2019 sa narodili iba traja 
noví obyvatelia Spišskej Belej a 
v decembri žiaden. 
   Oslavovať narodeniny v
rovnaký deň sa novorodencom
z roku 2019 podarí iba trom 
– všetci prišli na svet 29. júla
2019.
       Ak by sme udeľovali zlatú 
medailu ulici s najvyššou pôrod-
nosťou v roku 2019, delili by sa 
o ňu Družstevná a Slnečná. Prá-
ve tam sme zaknihovali najväč-
ší prírastok – na dvoch uliciach 
rovnako – po 8 detí. Na druhom 
mieste sa umiestnila Hviezdo-
slavova a Kúpeľná ulica. V rodi-
nách s trvalým pobytom na tých-
to adresách svetlo sveta v roku 
2019 uzrelo po 6 detí. Iba po 
jednom bábätku sa v minulom 
roku narodilo na Agátovej, Krát-
kej, Lipovej, Novej, Štefánikovej 
a Záhradnej ulici.

      Starovekí Hebreji mali spo-
čiatku iba jedno meno, odvode-
né od nejakej zvláštnej okolnos-
ti, za akej prišlo dieťa na svet, 
neskôr si dávali až tri mená. 
Starovekí Gréci zas mali iba jed-
no meno, ktoré sa prenášalo z 
otca na syna. V Ríme boli mená 
zaužívané a dedili sa v rodinách; 
ich rozmanitosť však bola malá, 
sotva ich bolo viac ako dvad-
sať. Po nástupe kresťanstva sa 
začali mená vyberať spomedzi 
mien mučeníkov. Od 5. do 10. 
storočia sa pri narodení dávalo 
len krstné meno, ktoré ozna-
čovalo svojho nositeľa. Medzi 
11. a 15. storočím sa k nemu 
pridávalo akési prímenie, ktoré 
prechádzalo z otca na syna a 
stávalo sa priezviskom, rodin-
ným menom – napríklad pekný, 
mocný, ryšavý, atď.  Iba od 16. 
storočia, keď vznikol občiansky

štát, sa krstné mená povinne pri-
dávali k priezvisku a nadobúdali 
definitívnu podobu.
       Toľko exkurzia do histórie. 
Nuž a ako sa mená novona-
rodeným deťom dávajú dnes? 
Hocijako. V duchu hesla: „Koľko 
ľudí, toľko chutí.“ Medzi oby-
vateľov nášho mesta sa v mi-
nulom roku zaradilo 94 novo-

rodencov – 36 dievčat a 58 

chlapcov. Všetci sú slovenskej 
národnosti. Rodičom pri výbere 
krstných mien pre svoje ratoles-
ti rozhodne kreativita nechýba. 
Platí to aj pri menách dievčat, 
aj pri menách chlapcov. Väčšina 
drobcov sa bude môcť svojím 
krstným menom v ročníku pý-
šiť ako s jediným. Maximálny 
počet rovnakého chlapčenské-
ho mena je štyri: štyria sú Do-

minikovia i Jánovia, na chrbát 
im dýchajú traja nositelia mena

Matias, traja Šimon a traja
Tobias.
     Medzi nežnejším pohlavím 
v našom meste je paleta výbe-
ru mien ešte bohatšia – „maxi-
málny“ počet hrdých nositeliek 
rovnakého mena je dva. Takými 
,,dvojičkami“ sú napríklad Lau-

ra, Linda, Nina či Natália. Naj-
viac z týchto detí, 42, si bude pí-
sať miesto narodenia Kežma-

rok, ďalších 30  Starú Ľubovňu 
a 15 Poprad.  V zozname pôrod-
níc novonarodených Beľanov sú 
však aj vzdialenejšie destinácie, 
ako napríklad  Bratislava, Čadca, 
Prešov, Košice či Spišská Nová 
Ves. Január a júl boli v našom 
meste v minulom roku dva me-
siace, ktoré priniesli najčastej-
šie radosť z narodenia potomka 
– 12-krát v oboch mesiacoch. 
Na opačnom póle sú mesiace 
september a december – v sep-



SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                           Január 2020

10

Nenápadný hrdina Michal Griger

    Nenápadní hrdinovia v zá-
pase s komunizmom je pome-
novaním pre projekty, na  ktorých 
každoročne – v roku 2019 už po 
11. raz - pracovali žiaci základ-
ných a stredných škôl na Slo-
vensku so záujmom o novodobú 
históriu. Od založenia projektu 
viac ako 300 žiakov napísalo 
120 prác o ľuďoch, ktorí nám 
prinavrátili slobodu. Úlohou žia-
kov je objaviť a zaznamenať 
príbeh prenasledovaných komu-
nistickým režimom a svoje práce 
odprezentovať na slávnostnej 
konferencii. Téma 11. ročníka  
Učitelia vzdorujú neslobode 
zaujala  študentov kežmarského 
Gymnázia P. O. Hviezdoslava: 
Karin Hutníkovú, Soňu Kon-

falovú a Jakuba Spišáka (na 
fotografii sprava). Aká bola ich 
motivácia vstúpiť na pôdu Nená-
padných hrdinov, ako sa dostali 
k osobnosti Michala Grigera?
  ,,Nevedela som pochopiť, 
prečo bol socializmus proti uči-
teľom. Veď učitelia sú tí, ktorí nás 
vychovávajú! Nikto z nich nám 
nechce zle, vždy to boli vzdelaní 
ľudia, slušní... Nevedela som si 
to vysvetliť, tak som chcela pát-
rať po príčinách. Navyše o ich 
prenasledovaní za minulého re-
žimu sa píše málo. Chceli sme, 
aby náš ,,nenápadný hrdina“ 
žil v našom regióne a aby bol o 
ňom aký-taký zdroj archívnych 
materiálov či literatúry,“ rozho-
vorí sa Karin a pokračuje ,,pre-
kvapilo nás, že v Štátnom archí-
ve v Levoči sme našli dokopy 24 
škatúľ z pozostalosti M. Grigera. 
Existuje už o ňom aj jedna baka-
lárka z roku 2009.“

Bolo niečo, čo vás zaskočilo, 
prekvapilo?

       ,,V prvom rade sme zažili šok 
pri príchode do archívu. Pýtali si 
od nás súhlas na štúdium doku-
mentov od rodiny M. Grigera,“ 
vysvetľuje za celý tím tempera-
mentná Karin, ,,pritom my sme 
o ničom takom nevedeli. ... a to 
nám pani Kristína Bartková, dcé-
ra M. Grigera, v rámci výskumu 
poskytla 3-hodinový rozhovor, a 
sama o existencii tejto podmien-
ky nevedela... Až teraz sa do-
zvedela, že pre nebohú mamu, 
manželku M. Grigera, boli roky 
socializmu také ťažké, že ne-
chcela, aby sa táto téma otvára-
la... Nakoniec sa to vysvetlilo, my 

sme mohli v archíve študovať.“
    Slovo si berie aj Jakub, ktorý  
sa dlhodobo zaujíma o éru socia-
lizmu: ,,Už štart do života mal 
pán učiteľ Griger dramatický. 
Narodil sa 24.11.1919 vo Vyš-
ných Repášoch pri Levoči, ako 
3-ročný – osirel. Keď mal jeho 
mladší brat Pavol iba 3 mesiace, 
mama zomrela. Otec sa znova 
oženil s maminou sesternicou – 
tá ale Michala neprijala. Ujal sa 
ho strýko s manželkou, ktorí mu 
vytvárali domov až kým nedo-
študoval.“
    Z výsledkov výskumu štu-
dentov sa ďalej dozvedám, že 
Michal Griger bol vychovávaný 
v kresťanskom duchu, mal veľ-
mi pekné písmo, dobre sa učil, 
prijali ho na gymnázium v Le-
voči. Po maturite pokračoval na 
rímsko - katolíckom Učiteľskom 
ústave v Spišskej kapitule a po 
jeho ukončení učil (1940-1947) 
v Niedzici a Jurgove, od r. 1972-
1982 na Gymnáziu v Spišskej 
Starej Vsi, v rokoch 1982-1992 
na Hotelovej akadémii v Kež-
marku. Mal kvalifikáciu na vyu-
čovanie 4 predmetov: nemčiny, 
latinčiny, dejepisu a slovenčiny.

Zo sledu zamestnaní vidno, 
že M. Griger prešiel 27 rokmi 
učiteľskej kariéry – ale s pres-

távkami...

       Pán učiteľ Griger nikdy a 
nikde nezaprel svoju vieru. Mno-

hí pamätníci sa zhodli na tom, 
že žil evanjeliovú pravdu každý 
deň. Bol vnútorne presvedčený, 
že Boh je najvyššou autoritou a 
žiaden režim netrvá večne. Ani 
socializmus! A on sa musí držať 
božích zákonov, nie komunistic-
kých. Preto bol tŕňom v oku na 
každom pracovisku – v školstve 
či mimo neho,“ sumarizuje po-
stoje M. Grigera Soňa. Pridáva 
ďalšie detaily z jeho života: ,,V r. 
1942 stál pri zakladaní Rezbár-
skej školy v Jurgove. Ručne vy-
rábali od nákresu cez finalizáciu 
ľudové valašky, drevené dosky 
na albumy, hračky, soľničky... 
V r. 1944 však postihli dielňu fi-
nančné problémy, M. Griger ju 
chcel zachovať, zreorganizovať 
na družstvo a presťahovať do 
Spišskej Belej. 14.8.1945 zažíva 
prvý stret s komunistickou mo-
cou, ktorá o rezbárske družstvo 
nemala záujem. Mal iba dve ho-
diny na to, aby previezol všetok 
inventár dielne do Spišskej Be-
lej, inak ho zastrelia.

Podarilo sa mu inventár
rezbárskej jurgovskej dielne 
presťahovať, a tak v Spišskej 
Belej položiť základy aj dnes 
existujúcej Javoriny?

     ,,Áno. Vtedy mu pomohlo 
Povereníctvo školstva, ktoré ho 
ustanovilo za odborného učiteľa 
v Štátnej meštianskej škole v 
Spišskej Belej a popritom pod-

porilo aj vznik družstva Javori-
na, ako prvého družstva ľudovej 
umeleckej výroby na Slovensku. 
V ňom pracoval ako organizátor 
tradičnej ľudovej umeleckej vý-
roby od r. 1947 do r.1956. Odišiel 
odtiaľ opäť v dôsledku socialis-
tických praktík. Krivo ho obvini-
li, súd dal za pravdu M. Grige-
rovi, ale on z Javoriny odišiel 
do ÚĽUV-u (Ústredie ľudovej 
umeleckej výroby - pozn. autor-
ky článku) na 10 rokov (1957-
1967). Potom do r. 1972 pôsobil 
v kežmarskom múzeu, až kým 
v r. 1972 nezačal opäť učiť – na 
Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.

Dostali ste sa aj k dokumen-

tom zo súdu? V čom spočí-
valo obvinenie M. Grigera v 
Javorine?

   Snažili sa ho zdiskreditovať. 
Vraj si nechal ako predseda 
Javoriny v roku 1956 vyplatiť 
prémie vo výške 1800 Kčs. Súd 
rozhodol 11. novembra 1960 v 
prospech obžalovaného. Do-
kázalo sa, že v čase vyplatenia 
odmien nebol predsedom druž-
stva, a teda odmenu si sám ne-
navrhol, ani nepodpísal.

Zdá sa, že z pohľadu historic-

kej epochy socializmu nebol 
pre režim nenápadný...

         Veru, tým, že zotrval na svo-
jom presvedčení veriaceho člo-

        Medzi nami žili a žijú ľudia, ktorí išli v priebehu štyridsiatich rokov minulého režimu proti prúdu. Nežná revolúcia v roku 
1989 sa nezrodila zo dňa na deň a zadarmo. Odpor voči režimu bublal na viacerých frontoch a mal svoje obete. Cestu za slo-

bodou dláždili odvážni intelektuáli, umelci, ochranári, veriaci... Niektorí mali to šťastie, že sa stihli nadýchnuť prvých dúškov 
slobodnej spoločnosti.  Patril k nim aj Michal Griger (1919-2005), nenápadný hrdina, ktorý žil svoj nevšedne ,,obyčajný“ život 
v Spišskej Belej a len málokto z jeho súčasníkov tušil, čím si prechádzal...
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veka, odmietol vstúpiť do KSČ; 
od roku 1956 do 1972 pravidel-
ne robil organistu v Spišskej Be-
lej a Jurgove (doma cvičil na har-
móniu, na omše sa pripravoval), 
ako sám hovoril ,,pod rúškom 
tmy“ sa stretával s kanonikom 
Jozefom Vojtasom, udržiaval 
kontakty s kňazom a básnikom 
Jankom Silanom – snažil sa byť 
nenápadný, neprovokovať, ale 
režim si ho stále našiel. Naprí-
klad keď zomrel jeho najlepší 
kamarát Jozef Vojtas, kúpil veľkú 
kyticu bielych kvetov a osob-
nú rozlúčku s ním považovali s 
manželkou Emou za samozrej-
mosť. Tento postoj ich stál veľa. 
Pani Emu predvolali na okresný 
výbor strany. Vypočúvali ju, mu-
sela zaplatiť pokutu a 3 mesiace 
jej z učiteľského platu strhávali 
200 Kčs.

Ako na jeho neskrývané 
prihlásenie sa k viere reago-

vali blízki? Zažívali aj oni pre-

nasledovanie?

       S manželkou Emou sa brali 
v r. 1945, vychovali 6 detí. Nikdy 
nemohli ísť napr. do kostola na-
raz, aby neboli nápadní. Deti sa 

snažili uchrániť od všetkého, čo 
sa okolo nich dialo. Aj tak mali 
problémy pri prijímaní na vyso-
ké školy, keď pri ich mene stálo 
červeným NEPRIJAŤ. Často 
treli finančnú núdzu. S posto-
jom, že Boh sa o nich postará, 
kráčali ďalej a ku kresťanským 
hodnotám viedli aj svoje deti. 
M. Griger svoju manželku vždy 
milo oslovoval Emuška a napriek 
všetkému, čo zažívali, bola me-
dzi nimi vždy láska. Svedčí o tom 
aj to, čo napísal na fotografiu, 
ktorú jej venoval: Život sa rodí v 
bolesti a láska v utrpení. Aj keď 
mohol zatrpknúť, nestalo sa tak. 
Po páde socializmu zhodnotil to, 
čo prežil, rovnako v presvedčení 
veriaceho človeka: ,,Som vďač-
ný za to, že som mohol trpieť, a 
že som bol hoden prenasledo-
vania.“

Je prekvapivé, že aj napriek 
tomu, že sa nedištancoval od 
katolíckej cirkvi a viery, mo-

hol od roku 1972 opäť učiť.

   Nebol vtedy záujem o uči-
teľstvo! Nemal kto učiť, tak ho 
vzali, ale inšpektor si ho zavo-
lal a informoval ho, že on mu

sústavne na hodinách nemô-
že sedieť, aby ho sledoval, čo 
rozpráva. Nech však vie, že v 
každej triede majú vybratého 
žiaka, ktorý je poverený úlohou 
donášača. Pána učiteľa Grigera 
táto informácia veľmi zasiahla. 
Nie preto, že sa cítil ohrozený, 
ale preto, že žiaci, ktorých vy-
chovával, nevedia rozlišovať, čo 
je slušné, čo nie, čo sa má, a čo 
nie, kde sú hodnoty, a kde je už 
cesta k podlosti. Považoval to za 
vlastné zlyhanie ako učiteľa – 
vychovávateľa.

Mladí ľudia sa dnes stotož-

ňujú s rôznymi vzormi i pseu-
dovzormi. Myslíte si, že uči-
teľ Michal Griger vie byť pre
vašu generáciu niečím príťaž-

livý?

       Myslíme si, že áno. Aj v sú-
časnosti sú medzi nami študen-
ti, ktorí si učiteľov vážia. Podľa 
toho, ako naňho spomínajú jeho 
bývalí študenti, to bol učiteľ, 
akých by sme aj my dnes chceli 
mať. Muž systému, dôsledný, 
prísny, poriadkumilovný. Stále 
chodil dôstojne oblečený (v ob-
leku), keď cestoval autobusom

zo Spišskej Belej do Spišskej
Starej Vsi, všímal si, ako sa štu-
denti vyjadrujú, ako sa správajú. 
Na hodinách už potom vycho-
vával – ako slušne komunikovať 
s vodičom, ako formulovať vety, 
ako sa ospravedlniť... Nacvi-
čoval s nimi divadlá. Pestoval v 
nich dôstojnosť gymnazistu – vo 
vystupovaní, obliekaní, v komu-
nikácii. Nebolo mu napr. jedno, 
v akých taškách študenti nosia 
knihy – aktovku  považoval za je-
dinú vhodnú a oni si tie aktovky 
naozaj postupne kúpili. To je pre 
nás silné, že mal naozaj slovo, 
že ho študenti rešpektovali ako 
autoritu.  Bol aktívny v Spišskom 
dejepisnom spolku, publikoval o 
svojom rodisku, milovanom Za-
magurí i Spišskej Belej. Zaslú-
žil sa aj o vznik Múzea Michala 
Greisigera v Spišskej Belej. Ne-
hovoriac o jeho pevných posto-
joch viery! Napriek socializmu, 
ktorý nenávidel veriacich, svoju 
vieru žil a kvôli hre na organe v 
kostole bol ochotný vzdať sa aj 
profesie učiteľa. My, ktorí sme 
v tej dobe nežili, jeho štýl života 
vnímame ako hrdinstvo. 

PhDr. Edita Svocáková

Michal Griger hrajúci na organe

Denníky a listy – cesta k duši L. Mednyánszkeho

na 788 stranách ako nový výber, 
ktorý pripravili István Bardoly zo 
Strediska Forster v Budapeš-
ti, Csilla Markója z Maďarskej 
akadémie vied v Budapešti a 
Katarína Beňová z Katedry dejín 
výtvarného umenia Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave a Slovenskej národnej 
galérie (SNG).

      Celý minulý rok sme si rôz-
nymi podujatiami v našom 
meste pripomínali osobnosť L. 
Mednyánszkeho, keďže práve 
v roku 2019 uplynulo 100 rokov 
od jeho úmrtia. Jeho maliarske 
majstrovstvo nepochybne patrí 
ku klenotom európskeho výtvar-
níctva prelomu 19. a 20. storočia. 
Kaštieľ v Strážkach je tým mies-
tom, ktoré bezprostredne nesie 
stopy jeho fyzickej prítomnosti – 
ľudskej i tej umeleckej.
      Novým kamienkom do uce-
lenejšej mozaiky poznania zá-
kutí jeho vnútra je kniha, ktorú 
vydaním na sklonku roku 2019 
priniesla Slovenská národná ga-
léria. Ide o publikáciu Denníky a

listy, v ktorej je zaradený výber z 
umelcových zachovaných den-
níkov a listov z rokov 1877-1918.
           Do rúk ďalšej generácie ob-
divovateľov tvorby L. Mednyán-
szkeho sa tak dostáva titul, ktorý 
v druhom slovenskom rozší-
renom vydaní denníkov a koreš-
pondencie Ladislava Mednyán-
szkeho zapĺňa prázdny priestor  
po vypredanom prvom vydaní z 
roku 2007.
    Čitateľ, nielen milovník a
znalec Mednyánszkeho diela a 
osobnosti, ale aj širšia kultúrna 
verejnosť či lokálpatrioti Strážok 
sa cez denníky a listy ponoria do 
atmosféry lámajúcich sa storočí -
19. a 20. storočia – ovplyvnených

či formovaných takými udalosťa-
mi, ako boli prvá svetová vojna a 
koniec Habsburskej monarchie.
       Novinkou druhého sloven-
ského rozšíreného vydania knihy 
sú nové denníkové záznamy a 
korešpondencia, ktoré sa obja-

vili vďaka kontinuálnemu výs-

kumu Mednyánszkeho tvorby.
          Denníky a listy vychádzajú
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Výročia 2020
         V toku času sa obzeráme aj späť, aby sme skonštatovali, že od 
udalostí, ktoré sa natrvalo zapísali do dejín nášho mesta, uplynulo 
,,už toľko rokov“.  Rovnako si uvedomujeme, že jubileá či výročia sú 
vhodné na pripomenutie si významu osobností, ktoré formovali tvár 
mesta Spišská Belá v mnohých oblastiach verejného života.
      Rok 2020 nám prinesie spomienku na Samuela Webera (185 
rokov od narodenia), na otvorenie novopostavenej budovy základnej 
školy na Moskovskej ulici (60. výročie), na udelenie trhového práva 
pre Spišskú Belú (485. výročie) či pripomenutie si faktu, že výstavba 
mostov bola v záujme samospráv i mocných vtedajšej doby už pred 
vyše 100 rokmi (uplynie 110 rokov od výstavby mosta cez Poprad do 
Krížovej Vsi).
        26.3.1835  - narodil sa  Samuel Weber, evanjelický kňaz, vý-
znamný spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej 
Belej, autor prvej monografie o Spišskej Belej.
      28.8.1960  - slávnostné odovzdanie novopostavenej budovy 
Základnej školy na Moskovskej ulici v Spišskej Belej do užívania.
        12.10.1535  - poľský kráľ Žigmund I. udelil Spišskej Belej privi-
légium konať týždňové trhy každú nedeľu. Od roku 1842 uhorský kráľ 
Ferdinand I. preložil týždňové trhy na každý piatok.
         1910 – dostavaný most cez rieku Poprad pri Krížovej Vsi – 
(staval sa  v rokoch 1909-1910), výstavbu financovalo mesto Spišská 
Belá, knieža Hohenlohe a obec Krížová Ves.

Knižnici pribudlo 179 kníh
        Žiadosť nášho mesta o poskytnutie finančných prostriedkov 
na realizáciu projektu Akvizícia mestskej knižnice v Spišskej Be-
lej pre rok 2019 v minulom kalendárnom roku podporil Fond na 
podporu umenia. Zareagovali sme na výzvu č. 8/2019, podprogram 
5.1.4 Akvizícia knižníc. 
           Na rozšírenie knižničného fondu v mestskej knižnici nám bola poskytnutá dotácia vo výške 1 500 €. Povinné spolufinancovanie mesta 
bolo vo výške 249,08 €. V rámci poskytnutej dotácie sme zakúpili 163 knižných zväzkov v zložení:
•  10 zväzkov náučnej literatúry,                                                                          •  64 zväzkov krásnej literatúry pre mládež,
•  77 zväzkov krásnej literatúry pre dospelých,                                                •  12 zväzok náučnej literatúry pre mládež.
        Spomedzi zakúpených titulov je 35 knižných zväzkov, ktoré boli vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Zo sumy povinného spo-
lufinancovania projektu sme zakúpili ďalších 16 zväzkov náučnej literatúry. Spolu teda v mestskej knižnici vďaka podpore z Fondu na pod-

poru umenia v roku 2019 pribudlo 179 knižných titulov, z čoho sa veľmi tešíme. Týmto zároveň čitateľov pozývame na návštevu knižnice 
a zapožičanie nových titulov, nakoľko čítanie je pre myseľ tým, čím je cvičenie pre telo.

Posledná k. & k. barónka

ky rodiny. Významnú časť jej prác 
predstavujú autoportréty. Podob-
ne ako Ladislav Mednyánszky aj 
ona tvorila na maliarske plátno i 
na rôzne druhy papierov. Takisto 
často maľovala na obe strany.
      Po druhej svetovej vojne sa 
medzi jej témami objavujú aj 
menej obvyklé námety z moder-
nizujúcich sa Tatier i zo socialis-
tického sveta. Niektoré z nich 
vznikli na objednávku ako pod-
klady pre plagáty k výročiu boľše-
vickej revolúcie v Rusku (VOSR).
       Dôležitou črtou jej života bola 
krotká, no nezdolateľná viera v 
silu zdravého rozumu a sústavné 
konanie dobra. Prejavovalo sa aj 
v tom, že hoci vlastných potom-
kov nemala, temer do posled-
ných dní bola ochotná do zá-
kladov výtvarnej tvorby, cudzích 
jazykov a bontónu zasväcovať 
deti proletárov, ktorých jej úrady 
a náhody poslali do cesty.

      Pod týmto názvom priniesol 
v roku 2019 Silvester Lavrík, 
známy slovenský prozaik, bás-
nik, dramatik, textár i režisér, ži-
votný príbeh Margity Czóbe-

lovej (1891 – 1972). Príbeh 
ženy, ktorú maľoval Nándor Ka-
tona a kreslil Elemér Köszeghy. 
Ona sama maľovala a videla 
maľovať svojho strýka Ladislava 
Mednyánszkeho - mystického 
impresionistu. Pre londýnske vy-
davateľstvá ilustrovala detektív-
ky a dobrodružné romány. V 
sedemdesiatych rokoch tvorila 
angažované plagáty oslavujúce 
vyslanie sovietskeho Sputnika 
do Vesmíru... Jej príbeh je spätý 
s Budapešťou, Viedňou, Londý-
nom..., ale rámec na začiatku i 
na konci mu dávajú naše Strážky.
     Do renesančného kaštieľa v 
stredu 22. januára 2020 zavítal 
Silvester Lavrík, autor novotou 
voňajúceho dokumentárneho ro-
mánu, aby záujemcom o pohnutý 
životný príbeh poslednej barónky 
poodhalil zákulisie jeho vzniku.
         Záujemcom prezradil, že fak-
tografiu nachádzal v nespočet-

ných denníkových záznamoch, 
v ktorých sa sama M. Czóbelo-
vá vnímala ako nepochopená 
dobou.  Plávala v rieke Poprad 
(aj v zime) lemujúcej park za 
kaštieľom, maľovala, lyžovala, 
jazdila na koni. Popritom zachra-
ňovala rodný kaštieľ, päťstoroč-
nú knižnicu s tisíckami cenných 
zväzkov a obrazy L. Mednyán-
szkeho i portréty spišských a 
oravských županov. Po rozpade 
Rakúsko-Uhorska prvý raz, po 
boľševickom znárodňovaní v 
roku 1948 zďaleka nie posledný 
raz. Všetky obrazy, knihy a ro-
dinné písomnosti sa jej podarilo 
uchovať len vďaka vlastnej vyna-
liezavosti a svojráznemu šarmu. 
Dokázala to napriek tomu, že 
ľudí s takýmto osudom je okolie 
náchylné považovať za čudákov, 
ak nie rovno za bláznov.
            Margita v kaštieli doopatrovala 
rodičov - otec spisovateľ, filozof 
a ekonóm István Czóbel zomrel 
30. apríla 1932, mama Margita 
(Miri) Czóbelová, rod. Mednyán-
szka, umrela 5. júna 1937. Po-
čas druhej svetovej vojny zostala 

Margita Czóbelová osamotená.
        Vojny, rozpady impérií, re-
volúcie a totalitné režimy 20. 
storočia zobrali Margite Czóbe-
lovej temer všetko, vrátane 
budúcnosti. Pokiaľ ide o národ-
nosť, československé úrady do 
jej cestovnej legitimácie napí-
sali, že je miešanka. No hrdosť, 
pamäť a humor si vziať nedala. 
Lásku, predovšetkým ku koňom 
a k rodnému kraju, takisto nie. 
Bola schopná ľúbiť a veriť aj v 
časoch, keď milovať nebolo koho.
     Izolovanosť barónky v pro-
stredí Strážok ovplyvnila i jej vý-
tvarnú tvorbu. V období medzi 
svetovými vojnami sa venovala 
hlavne ilustráciám (rozprávky 
Hansa Christiana Andersena, 
prózy Cecilie Tormayovej). Tvo-
rila farebne svieže kompozície z 
parku v kaštieli, krajinomaľby in-
špirované Mednyánszkeho die-
lami. Portrétovala členov a člen-
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Krv darovaná z lásky

       Pavol Rusňák má 31 rokov a pracuje 
ako prevádzkový manažér. Svoj voľný čas 
najradšej trávi s dcérou, pri volejbale, hre na 
gitare a čítaní kníh. Preto sme s ním však roz-
hovor nepripravili. Tento mladý muž absol-
voval už 40 bezplatných odberov krvi, za čo 
mu bola minulý rok v novembri udelená zlatá 
Janského plaketa.

Spomínate si ešte na svoje prvé darova-

nie krvi? Aká bola vaša motivácia?

    Prvé darovanie bolo súčasťou firemnej 
akcie, bolo to  v Poprade pred viac ako de-
siatimi rokmi. Ten, kto raz daroval krv, už vie, 
aký je to pocit nezištne pomôcť a ťahá ho to 
k opätovnému darovaniu.

Už vtedy ste vedeli, že budete pokračo-

vať ďalej až po číslo 40? Čo vás viedlo k 
ďalšiemu a ďalšiemu odberu?

      Pred prvým odberom som mal rešpekt! 
Pocit po prvom darovaní ma však uistil v tom, 
že budem v tejto činnosti pokračovať. Na 
transfúznej stanici pracuje odborne zdatný 
personál, a tak sa nemusíte obávať, že vám 
nedokážu nájsť žilu, alebo že vás nechajú 
odpadnúť.

Ocitli ste sa už v situácii, kedy ste vy ale-

bo vaši blízki potrebovali transfúziu?

       Ja ani moji blízki sme zatiaľ nepotrebo-
vali transfúziu krvi. Medzi priateľmi sa však 
už takáto situácia vyskytla. Preto si ešte hlb-
šie uvedomujem, čo je to mať v tej povestnej 
sekunde, ktorá rozhoduje, či tu zostanete, 
alebo sa o vás bude hovoriť v minulom čase, 
záchranu v podobe darovanej krvi.

V našom meste organizujeme v spolu-

práci s Národnou transfúznou službou 
valentínsku, zamatovú a primátorskú 
kvapku krvi. Predpokladám, že sa na 
nich tiež zúčastňujete... Kam ešte chodí-
te darovať krv?

      Darovať krv chodím pravidelne každé tri 
mesiace do Popradu. Ak mi samozrejme v 
rámci toho pravidelného darovacieho cyklu 
časovo vychádza, tak sa rád zúčastňujem aj 
na výjazdových odberoch tu doma.

Darovanie krvi má mnoho pozitívnych 
účinkov na organizmus (prispieva k re-

generácii organizmu, zvyšuje jeho odol-
nosť, znižuje riziko srdcovo - cievnych 
ochorení), cítite sa byť zdravší ako pred-

tým, než ste začali s darcovstvom?

    Necítim sa byť vyslovene kvôli tomu
priamo zdravší, ale oceňujem, že môj zdra-
votný stav je každý štvrťrok dôkladne ,,pre-
klepnutý.“
     Počas odberu ma (aj každého darcu) 
vyšetria, a preto viem, či som v poriadku.
Odberom sa tiež obmieňa krv.

Je vaším ďalším cieľom diamantová Jan-

ského plaketa (80 odberov) alebo hádam 
Kňazovického medaila (100 odberov)?

     Mojím cieľom je darovať krv. Pokiaľ to
bude možné. A budem samozrejme rád, 
ak sa mi podarí dosiahnuť aj ,,méty“, ako je 
ďalšia Janského plaketa či Kňazovického 
medaila.

Je dôležité zvyšovať povedomie ľudí o 
potrebe pravidelného darovania krvi.
Robíte takúto osvetu vo svojom okolí aj 
vy?

    Áno. Pomocou sociálnych sietí vždy
informujem svojich známych o mieste a čase

odberu krvi. Chcem povzbudiť aj čitateľov 
Spišskobelianskeho spravodaja, že sa ne-
musia báť prísť na odber krvi. Naopak, da-
rovaním aj získajú – dobrý pocit, že v žilách 
nejakého človeka prúdi aj ich krv, ktorú lekári 
použili, keď to bolo nevyhnutné.

       Ak niekto daroval krv napr. desaťkrát, 
je to päť litrov krvi, čo môže zachrániť 
život dvom ľuďom. Pán Rusňák teda už 
takto zachránili život ôsmim ľuďom. Je 
to obdivuhodné a zároveň motivujúce, 
aby sme sa tiež zapojili a pomohli, preto-
že nevieme, kedy budeme takúto pomoc 
potrebovať my alebo naši blízki.

Mgr. Marta Grivalská

    16. februára naše mesto v spolupráci s Národnou transfúznou službou Poprad zorganizuje už tradičnú Valentínsku kvapku krvi. 
Každý z nás, kto sme zdravý, tak môžeme využiť šancu darovať zo seba to najvzácnejšie – našu krv. Štatistika uvádza, že jeden zo 
štyroch ľudí bude niekedy počas života potrebovať transfúziu krvi, ale iba 37 % populácie spĺňa prísne kritériá darcovstva krvi. 
Je preto nesmierne dôležité v tomto smere robiť osvetu a viesť ľudí k dobrovoľnému darcovstvu. Iba informovanosť  o dôležitosti 
tohto život zachraňujúceho skutku aj našu generáciu udrží v medziach ,,normálnosti“ darovať krv.

Rozhovor s Pavlom Rusiňákom, držiteľom zlatej Janského plakety
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Vedomostná súťaž 2019

výkony, usporiadateľom a mo-
derátorkám za organizáciu súťa-
že a  všetkým prítomným popria-
la pokojné prežitie vianočných 
sviatkov.
         Chcem sa poďakovať všet-
kým, ktorí prispeli k príprave toh-
to podujatia. Osobitné poďako-
vanie patrí moderátorkám Eme 
Bieľakovej a Kataríne Kravá-

rikovej a technikom Marekovi 
Šatalovi, Dávidovi Ovčarikovi 
a Vivien Jezerčákovej.

Dr. J. Tomeček, ZŠ J. M. Petzvala

      Predvianočnú atmosféru sprí-
jemnili členovia žiackeho parla-
mentu v piatok  20.12.2019 už 
XV. ročníkom vedomostnej súťa-
že. Na súťaži sa zúčastnilo 24 
súťažiacich. Úlohy moderátoriek 
sa už tradične zhostili Katarína 
Kraváriková a Ema Bieľaková 
z 8. A triedy. 
    Súťažiaci si zmerali úroveň 
svojich vedomostí v 5 kolách. Pri 
príležitosti 100. výročia úmrtia M. 
R. Štefánika bolo viacero úloh 
venovaných tejto významnej 
osobnosti slovenských dejín. V 
prvom kole súťažiaci odpovedali 
na vopred pripravené otázky. V 2. 
kole bolo pre všetkých priprave-
ných 10 otázok v programe Active-
Inspire z oblasti spoznávania krás 
Slovenska. Do 3. kola postúpilo 
12 žiakov. Úlohou súťažiacich 
bolo zoradiť na počítači vzostup-
ne desatinné čísla v programe 
Hot Potatoes. Do štvrtého a 
piateho kola postúpilo 8 súťa-
žiacich. Postupujúci si v štvrtom 
kole vyberali bodové hodnoty 
otázok zo šiestich tém. V záve-

rečnom piatom kole si súťažiaci 
vyberali bodové hodnoty otázok 
bez uvedenia tém.
    Nad regulárnosťou súťaže 
dohliadala porota v zložení p. 
zástupca E. Valek, predsed-

níčka rodičovskej rady R. 
Kraváriková, pani učiteľky - H. 
Ferencková, J. Jendrichovská, 
G. Krasuľová a M. Česánková.
     Najlepšie vedomosti preu-
kázala Nina Cehuľová  z 9. A 
triedy, ktorá sa  stala víťazkou 
súťaže. Na druhom mieste sa 
umiestnil Ivan Gallík  z 9. B trie-

dy a na treťom mieste skončila 
Margaréta Rusňáková z 9. A
triedy.
          Pauzy medzi jednotlivými ko-
lami vyplnili žiaci 3.B triedy via-
nočným pásmom pod vedením 
pani učiteľky K. Kušmirekovej. 
Predvianočné chvíle nám sprí-
jemnili aj víťazi súťaže Super-
talent (píšeme o nej na str. 7).
       Po vyhlásení výsledkov vedo-
mostnej súťaže pani riaditeľka 
Mgr. Anna Rothová odovzdala 
ceny víťazom, poďakovala všet-
kým súťažiacim za predvedené 

Divadelné predstavenie Smutná jedlička
Šoltés a Oliver Jurek. Pochvala 
patrí aj ďalším účinkujúcim Julia-
ne Paľonderovej ako žabke, Miš-
ke Justovej ako medvedíkovi, 
Mariánovi Zakopjanovi, Matejovi 
Knapíkovi ako zajačikom, Stani-
slave Peštovej, Daniele Poláko-
vej ako líškam, Liane Makulovej 
ako myške, Miriam Ziburovej ako 
dievčatku tešiacemu sa z krás-
ne vyzdobenej jedličky. Veríme, 
že títo malí herci sa pre divadlo 
zapálili natoľko, že ich uvidíme 
aj v ďalších predstaveniach, s 
ktorými sa predstavia aj pred 
publikom.

ZŠ M. R. Štefánika

      Vianoce sú síce za nami, ale 
atmosféru rodinnej pohody, po-
koja a lásky si prajeme udržať 
aj naďalej aj bez vianočného 
stromčeka v našich interiéroch. 
Práve vianočný stromček, ako 
symbol Vianoc, sa stal hlavnou

témou divadelného predstave-
nia o Smutnej jedličke, ktoré  
pod vedením p. učiteľky Moniky 
Andrášovej pripravili žiaci z II.B 
triedy pre žiakov prvého stupňa, 
ako aj pre svojich rodičov a sta-
rých rodičov.

        Divadelnú scénku deti nacvi-
čovali od októbra na divadelnom 
krúžku. Svoje prvé divadelné 
úlohy si zahrali v príbehu o jed-
ličke, ktorá smúti, pretože sa na 
ňu zabudlo a nik ju počas krás-
neho vianočného času neozdo-
bil. Utrápenú jedličku našli horá-
ri, ako aj zvieratká, ktoré jedličku 
nakoniec krásnymi vianočnými 
ozdôbkami vyzdobili, jedličke 
zaspievali koledu a vrátili jej stra-
tenú radosť, ktorú mohla rozdá-
vať ďalej pre všetky deti. Veď na 
Vianoce nik nemá ostať sám!
    Vianočnú jedličku bravúrne 
zahrala Adéla Habiňáková a ho-
rárov Samuel Gumulák, Jakub

Ako na konflikty (nielen) v škole?
   Koncom decembra 2019 
sa v meste konalo inšpiratívne 
vzdelávanie pre učiteľov s náz-
vom Kooperatívne riešenie 
konfliktov. Seminár ponúkol 
účastníkom nové pohľady na ko-
munikáciu a riešenie konfliktov v 
krízových či iných konverzáciách 
v školách i mimo nich.
       Predstavená metóda je ob-
siahlejšia ako časové kapacity, 
ktoré účastníci mali k dispozícii, 
ale aj napriek tomu sa lektorke
podarilo predstaviť základné pi-
liere nekonfliktnej komunikácie.
            Mnohí z vás si určite predsta-
via pod pojmom konflikt slová 
ako stres, moc, hnev, túžba zví-
ťaziť, ale pravdou je, že konflikt

môže znamenať aj rast, napre-
dovanie, empatiu či budovanie 
plnohodnotných vzťahov.  Dôle-
žitou súčasťou kooperatívneho 
riešenia konfliktov je aktívne 
počúvanie. Aktívne počúvanie 
nám pomáha pochopiť druhé-
ho človeka a jeho činy už pred 
vznikajúcim konfliktom, a tak mu 
môžeme účinne predchádzať. 
Predstavená metóda ponúka 
tiež detailnejší pohľad na kon-
flikt (čo je to, prečo vzniká) a 
snaží sa ho definovať ako niečo, 
na základe čoho môžeme rásť 
a posúvať sa ďalej. Účastníci 
workshopu si vyskúšali niektoré 
z nástrojov, ktoré kooperatívna
metóda ponúka. Na workshope

sa zúčastnilo 17 účastníkov, z 
toho 13 učiteľov.
      Aj v novom roku pripravu-
jeme pre učiteľov inšpiratívne 
vzdelávanie. Na prvé zo série 
vzdelávaní k nám príde odbor-
níčka z Výskumného ústavu 
detskej psychológie a pato-
psychológie v Bratislave, ktorá 
nás vovedie do problematiky 
inklúzie, jej foriem a možností
uplatnenia v našich školách. 
Ak máte aj vy nejaké návrhy na 
témy inšpiratívnych vzdelávaní 
nielen pre učiteľov, kontaktujte 
pracovníka s mládežou v meste 
Spišská Belá - Mgr. Stanislavu 
Kučkovskú emailom na adresu:
kuckovska@spisskabela.sk.

    Mesto Spišská Belá a
Mestský podnik Spišská Belá
žiada občanov mesta, aby
neparkovali svoje motorové 
vozidlá na miestnych komuni-
káciách a chodníkoch. Pokiaľ je 
to možné, parkovanie realizujte
vo svojich vjazdoch, pretože
odstavovaním áut pred domami 
na ceste a chodníku tak tvoríte 
prekážku a sťažujete vykonáva-
nie zimnej údržby v meste Spiš-
ská Belá.

        Za rešpektovanie a pocho-
penie vopred ďakujeme!

Zimná údržba
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Keď sa susedia ,,ľúbia“
    V popoludňajších hodinách 
6.11.2019 sa na oddelení MsP 
vo dverách kancelárie objavili 
dve nemenované osoby... Hneď 
bolo službukonajúcemu policaj-
tovi jasné, že sa bude spisovať 
oznámenie proti občianskemu 
spolunažívaniu. A osôbky na-
ozaj nesklamali... Skôr, ako sa 
stihli posadiť, začali jedna cez 
druhú „oznamovať“. Výpovede 
plné rozporuplných skutočností 
boli samozrejme sprevádzané 
silnými emóciami, za ktoré by sa 
nemusel hanbiť ani profesionál-
ny herec a napísať zmysluplný 
záznam nebolo ľahké... Išlo o 
spor medzi dvoma rodinami, 
sprevádzaný osočovaním a vul-
gárnymi nadávkami na oboch 
stranách. Nakoľko jednoznačné 
určenie vinníka či poškodeného 
je v týchto situáciách obtiažne, 
bolo nutné vo veci vypočuť všet-
ky osoby, ktoré by mohli prispieť 

k objasneniu priestupku a vec je
pre nesúlad vo výpovediach stá-
le v riešení.

Alkoholická seansa pred ob-

chodom
     16. novembra 2019 vo ve-
černých hodinách hliadka MsP 
prijala oznámenie od obsluhy 
kamerového systému, ktorá na-
hlásila porušenie zákazu požíva-
nia alkoholických nápojov na ve-
rejne prístupných miestach. Na 
zázname bolo vidieť skupinku 
štyroch mladíkov, ktorí postávali 
pred jednou z predajní na Hviez-
doslavovej ulici a rovno pod ka-
merou pili alkoholické pivo. Skôr, 
ako stihli fľašu dopiť, prerušili ich 
alkoholický míting policajti. Pre-
kvapenie, ktoré sa zračilo na tvá-
rach mládencov, keď ich policajti 
začali riešiť za požitie alkoholu 
na verejne prístupnom mieste, 
bolo jasným znakom toho, že nie 
sú tunajší. Preverením ich totož-

nosti bolo zistené, že ani jeden 
z chlapcov nemá trvalý pobyt v 
našom meste a navyše dvaja z 
nich ešte nedovŕšili osemnásty 
rok života. Dvaja z nich tak boli 
na mieste prejednaní v bloko-
vom konaní, uložením blokových 
pokút, mladiství boli podrobení 
dychovej skúške s pozitívnym 
výsledkom a za spáchanie správ-
neho deliktu budú postúpení na 
doriešenie správnym orgánom.

Budenie verejného pohoršenia
        Krátko pred koncom služby 
14. novembra 2019 hliadka MsP 
prijala oznámenie, že na Hviez-
doslavovej ulici leží na trávniku 
vedľa cesty neznámy muž, kto-
rý nejaví známky života. Keď sa 
policajti dostavili na tvar miesta, 
zistili, že pán v rokoch ležiaci na 
zemi spí pod vplyvom alkoho-
lu a je neschopný samostatnej 
chôdze. Nakoľko ani po „oživení“ 
muž nebol schopný zájsť domov 

sám, bol na adresu trvalého po-
bytu odvezený služobným vozid-
lom. Po vytriezvení mu bola za 
budenie verejného pohoršenia 
uložená bloková pokuta.

Pod lampou vraj býva najväč-

šia tma
          Slová z nadpisu tohto prípa-
du zrejme vírili v hlave mladíka, 
ktorý si 3. decembra 2019 hneď 
vedľa budovy mestskej polície 
otvoril plechovku alkoholického 
piva a v družnej debate s ka-
marátmi ho začal piť. Nakoľko 
už bolo po dvadsiatej druhej 
hodine, zrejme nečakal stretnu-
tie s mestskými policajtmi. Tí sa 
však práve v tom čase vracali na 
základňu a na mladíka natrafili 
tesne pred ukončením služby. 
Mladý muž tak bol prichytený pri 
porušení zákona takmer „v jame 
levovej“ a za spáchaný priestu-
pok bol prejednaný v blokovom 
konaní, uložením pokuty. 

Z denníka mestskej polície

Kalendár podujatí mesta Spišská Belá na 2. polrok roka 2020

JÚL

04.07.2020 (sobota) – Hokejbalový turnaj mužov/chlapcov
19.07.2020 (nedeľa) – Belianske jedenástky – regionálna súťaž
                                                                                   v kopaní jedenástok
Belá Mix Volley CUP

AUGUST
01.08.2020 (sobota) – Fest fajný fest (FFF)
01.08.2020 (sobota) – Regionálna hasičská súťaž
13.08.2020 – 16.08.2020 (štvrtok – nedeľa) – Beliansky kapor
                                                                                 (4 dňový maratón)
22.08.2020 (sobota) – Belianska podkova – furmanské preteky
28.08.2020 (piatok) – Pietna spomienka na 76. výročie SNP
29.08.2020 (sobota) – Svätohubertská poľovnícka slávnosť 

SEPTEMBER
05.09.2020 (sobota) – Prúdnička Cyrila Kováčika – regionálna detská 
                                                                                           hasičská súťaž
19.09.2020 (sobota) – 17. ročník Spišský zemiakarský jarmok
27.09.2020 (nedeľa) – Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora 
                                                                                     mesta Spišská Belá
Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

OKTÓBER

02.10.2020 – 04.10.2020 (piatok – nedeľa)   –   34. ročník                                                                               
   medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže 
                     „O putovný pohár Slavomila Rusiňáka“ – AUTOMOTOKLUB
03.10.2020 (sobota) – Jesenná bezpečnostná jazda – AUTOMOTO-
                                                                                        KLUB Spišská Belá
10.10.2020 (sobota) – Beliansky turistický pochod na chatu Plesnivec
10.10.2020 (sobota) – Super pohár (hasičská súťaž)
12.10.2020 (pondelok) – Zamatová kvapka krvi
17.10.2020 (sobota) – GORAL RUN – bežecké preteky pri Motoreste 
                                                                                                         Goral
Október – Mesiac úcty k starším – kultúrne podujatie pre seniorov
Imatrikulácia prvákov základných škôl

NOVEMBER
16.11.2020 (pondelok) – Pietna spomienka na Deň boja za slobodu
                                                                                                   a demokraciu
29.11.2020 (nedeľa) – Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora
                                                                                       mesta Spišská Belá

DECEMBER
05.12.2020 (sobota) – Mikulášske popoludnie + Belianske Vianoce
                                        (na námestí) – prezentácia  spolkov, združení a škôl
05.12.2020 (sobota) – Tatranský zimný pohár + Zimná bezpečnostná 
                                       jazda „Rodičia jazdite opatrne“ – Majstrovstvá SR                                         
                 – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
12.12.2020 (sobota) – Slávnostné ukončenie športovej sezóny 2020
                             – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
26.12.2020 (sobota) – Vianočný halový futbalový turnaj o Pohár
                                            primátora mesta
31.12.2020 (štvrtok) – Privítanie nového roka 2021 – Silvester 2020
Tenisový turnaj – Memoriál Jána Gallika – v dvojhre mužov
Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

Zmena vo vývoze zmesového
komunálneho odpadu
    Oznamujeme občanom, že 
zberová spoločnosť Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o., 
upravila zaužívaný harmono-
gram vývozu zmesového ko-
munálneho odpadu podľa jed-
notlivých ulíc. Žiadame preto 
obyvateľov, aby si nádoby na 
zmesový komunálny odpad vy-
kladali pred rodinné domy na 
jednotlivých uliciach podľa zme-
neného harmonogramu.
NOVÝ  HARMONOGRAM  ZVOZU:
    Pondelok: ulice – Továrenská, 

gen. L. Svobodu, Novomeského, 
Zimná, SNP, Hviezdoslavova, 
Petzvalova, Okružná;
  Utorok: ulice – Moskovská, 
1. mája, Záhradná, Kúpeľná, 
Nová, Weberova, Greisingerova, 
Kaltskeinova, Vojtasova, Športová,
Lipová, Agátová, Družstevná;
        Streda: ulice – Petzvalova, Šte-
fánikova, Slnečná, Partizánska, 
Letná, Osloboditeľov, Tatranská;
          Štvrtok: ulice – L. Medňanské-
ho, Popradská, M. Czobelovej, 
Nad kaštieľom, všetky sídliská.

Kalednár kultúrnych a športových podujatí na 1. polrok 2020 sme uverejnili v decembrovom čísle Spišskobelianskeho spravodaja 2019 na str. 9.
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Detský kútik
Správne riešenia úloh nájdete na konci strany.

1.  Akou cestičkou sa dostanem na kopec?

Správne riešenia:  4. kráľ, slza, mapa, kus, koza, med, nedeľa, krt, kameň, dub, trúba - VALENTÍN  5. snehuliak, cencúľ

4.  Najskôr vyškrtaj slová. Písmená, ktoré ti ostanú, tvoria
       tajničku.

2.  Rukavičku dokonči podľa vzoru. Ďalšie jej časti vyfarbi
       podľa fantázie.

3.  Nezabudni na potravu pre vtáčiky v zime. Pripomenie ti to
     tento obrázok.

5.  Uhádneš?

Čo to stojí v našom dvore?
Guľa dolu, guľa hore.
Mrkvový má nos -
stál tam celú noc.
Čo je to?

Zo strechy sa na nás smeje – 
a po slnku- už ho nie je.
Veľmi má rád mráz, 
hádaj tisíc ráz.
Čo je to?

Stratil dedko rukavičku, 
celkom novú, novučičkú.
Pod závojom v diere,
myška – Hryzka tlapky líže.
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11. ročník tenisového memoriálu Jána Gallika ml.

      Finále
Popovič – Pisarčík                    6:1
     Konečné umiestnenie:
1.   miesto - Popovič Alex
2.   miesto - Pisarčík Ľubomír
3.   miesto - Maniak Ján
4.   miesto - Gallik Patrik
5.   miesto - Krempaský Ľubomír
6.   miesto - Mazurek Milan
7.   miesto - Pikla Milan
8.   miesto - Milaňák Marek
9.   miesto - Ferencko Marcel
10. miesto - Tomas Peter
11. miesto - Jurčo Marián
12. miesto - Gallik Andrián
13. miesto - Urban Radko

     Dňa 22. decembra 2019 sa 
za podpory mesta Spišská Belá 
konal už 11. ročník tenisového 
turnaja, ktorý sa hrá na pamiat-
ku J. Gallika ml. Pred začiatkom 
turnaja si hráči podujatia pripo-
menuli ich tenisového kolegu 
J. Gallika ml. Janko bol veľmi 
priateľský človek, kamarát, ktorý 
veľmi miloval tenis.
    Aj keď ráno bolo počasie 
chladnejšie, predpoludním už 
zahrievali hráčov, okrem ich 
hráčskeho nasadenia, aj celkom 
príjemné slnečné lúče. V príjem-
nej priateľsko - súťaživej atmos-
fére sa nakoniec z víťazstva tešil 
Alex Popovič. Na druhom mies-
te skončil Ľubomír Pisarčík.

    Výsledky :
Skupina A
Krempaský - Gallik A.              6:0
Krempaský - Milaňák               6:3
Milaňák  – Gallik A.                   6:1
     Tabuľka skupiny „A"
1.   Krempaský                           4b
2.   Milaňák                                 2b     
3.   Gallik A.                                 0b

Skupina B
Popovič – Urban                       6:0
Popovič – Pikla                         6:2
Urban – Pikla                            1:6

     Tabuľka skupiny „B"
1.   Popovič                                 4b
2.   Pikla                                       2b     
3.   Urban                                    0b

Skupina C
Pisarčík – Tomas                      6:1
Pisarčík - Mazurek                   6:1
Tomas – Mazurek                     5:6
     Tabuľka skupiny „C"
1.   Pisarčík                                 4b
2.   Mazurek                                2b     
3.   Tomas                                    0b

Skupina D
Gallik P. – Maniak                     4:6
Ferencko – Jurčo                      6:0
Ferencko –  Gallik P.                 3:6
Maniak – Jurčo                         6:0
Gallik P. – Jurčo                        6:1
Maniak – Ferencko                  6:3
     Tabuľka skupiny „D"
1.   Maniak                                  6b
2.   Gallik P.                                  4b     
3.   Ferencko                               2b
4.   Jurčo                                     0b

   Štvrťfinále
Krempaský - Gallik P.               4:6
Milaňák - Maniak                      0:6
Popovič - Mazurek                   6:1
Pikla - Pisarčík                          0:6
    Semifinále
Pisarčík – Gallik P.                    6:2

Maniak - Popovič                      3:6
     o 9. – 13. miesto
Gallik A. – Urban                       4:3
Tomas – Ferencko                    2:4
Gallik A. – Tomas                      2:4
Urban – Ferencko                     0:4
Gallik A. – Ferencko                 2:4
Urban – Tomas                          1:4
Gallik A. – Jurčo                        2:4
Tomas – Jurčo                          4:2
Urban – Jurčo                           1:4
Ferencko – Jurčo                      4:2
     o 5. miesto
Krempaský – Mazurek            4:1
     o 3. miesto
Maniak - Gallik                          6:4

Vianočný futbalový turnaj 2019

DAGA – STAV.
      Po odovzdaní pohárov na zá-
ver prezident MŠK Slavoj Spiš-
ská Belá Š. Bieľak poďakoval 
rozhodcom turnaja – Vladimírovi 
Gavalierovi a Róbertovi  Fabini-
mu a tiež Veronike Ivančákovej, 
ako hlavnej zodpovednej za or-
ganizáciu celého turnaja a Ma-
rekovi Podolinskému za pomoc 
pri zorganizovaní turnaja.
      Poďakovanie patrí aj všetkým 
mužstvám za ich účasť, za vy-
sokú kvalitu turnaja a tiež množ-
stvu divákov, ktorí prišli v tento 
sviatočný deň súťažné mužstvá 
podporiť. Tak opätovne o rok. 
FUTBALU ZDAR !

      Na 2. sviatok vianočný (26.
decembra) sa v Spišskej Belej 
začínajú boje obľúbeného ha-
lového futbalového turnaja o 
Pohár primátor mesta Spišská 
Belá. Vianočný futbalový turnaj 
2019 otvoril príhovorom prezi-
dent MŠK Slavoj Spišská Belá 
JUDr. Štefan Bieľak. Tradičné 
podujatie, ktoré sa vždy teší 
veľkému záujmu fanúšikov fut-
balu, sa konalo opäť v telocvični 
ZŠ J. M. Petzvala na Moskovskej 
ulici.
    V telocvični sa stretlo 12
tímov, ktoré boli rozdelené do 
3 skupín po 4 mužstvá. Jeden 
zápas trval 15 minút. Do štvrťfi-
nále postúpili z každej skupiny 2 
mužstvá. Po odohraní zápasov 
vo štvrťfinále nasledovalo finále, 
kde si traja postupujúci zahrali 
vzájomné zápasy štýlom „každý 
s každým“, čo navodilo drama-
tickejšiu atmosféru.
      Skupina A:
Daga Stav, Mortyho Gangstri, 
Len tak, Rejesovci
      Skupina B:
Darebáci, Balamuty, Pitbulls, FK 
Lendak
       Skupina C:
Gunners, Požiarnik Vlkovce, 
Young Boys, ŠK 06 Slovenská 
Ves

   Výsledky základnej skupiny:
DAGA STAV - Len tak              4:0
Darebáci - Pitbulls                  3:2x
Gunners - Young Boys             0:1
Mortyho Gangstri - Rejesovci 0:1x
Balamuty - FK Lendak             2:1
Požiarnik Vlkovce - ŠK 06
Slovenská Ves                           0:1
Len tak - Mortyho Gangstri  1:2x
Pitbulls - Balamuty                   1:2
Young Boys - Požiarnik Vlkovce  0:5
Rejesovci - DAGA STAV       0:1x
FK Lendak - Darebáci             1:2
ŠK 06 Slovenská Ves - Gunners 2:1x
DAGA STAV - Mortyho Gangstri 6:2
Darebáci - Balamuty                5:2
Gunners - Požiarnik Vlkovce 1:0x
Rejesovci - Len tak                1:0x

FK Lendak - Pitbulls              0:1x
ŠK 06 Slovenská Ves -
Young Boys                               0:5
    Výsledky štvrťfinále:
DAGA STAV - Balamuty        10:1
Darebáci - ŠK 06 Slovenská Ves 2:1
Young Boys - Rejesovci        1:2x
    Výsledky finále:
DAGA STAV - Darebáci           5:0
Darebáci - Rejesovci               4:0
DAGA STAV - Rejesovci         4:0
     Konečné poradie:
1.   miesto – DAGA STAV
2.   miesto – Darebáci
3.   miesto – Rejesovci
    Najlepším strelcom s 9 gólmi 
sa stal, rovnako ako aj minulý 
rok, Dávid Galschneider z tímu
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V jedenástke roka aj náš Mário Čarnogurský
   Za účasti tajomníka MŠK
Slavoj Spišská Belá Jána Gallika 
a člena Konferencie Východo-
slovenského Futbalového zväzu 
(VFZ) pána Vladimíra Hoffmanna,
sa koncom minulého roka kona-
la spoločenská akcia – odovzdá-
vanie cien najlepším futbalistom 
za rok 2019. Podtatranský fut-
balový zväz (PFZ) už po 14. raz 
vyhlasoval jedenástku roka za 
rok 2019. Vo Veľkej Lomnici si 
tak 14. decembra 2019 prebe-
ral ocenenie aj hráč MŠK Slavoj
Spišská Belá Mário Čarnogurský,

ktorý súťažne hráva za A aj 
B-mužstvo Spišskej Belej.  Cenu 
mu odovzdal predseda športo-
vo - technickej komisie VsFZ
Štefan Olšavský. 
      V rámci slávnosti bol pries-
tor aj na vzájomné diskusie s 
predstaviteľmi VsFZ a PFZ, ako 
aj medzi úspešnými futbalistami 
nášho regiónu. 
          Svoj vklad do príjemnej atmos-
féry stretnutia mal aj príspevok 
belianskej hudobnej skupiny RYT-
MIX, ktorá sa postarala o hudobnú 
časť vyhlasovania jedenástky roka.

Postreh mesiaca

     Ani skúpa nádielka snehu nebránila deťom využiť poprašok na trá-
ve v kaštieľnom parku. Tomu sa hovorí, že zimné radovánky využité 
naplno!
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        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 https://spisskabela.sk/obcan/
srdcom-belancan-na-cestach/.
     O víťaznej fotografii rozhodnú hla-

sujúci. Do hlasovania sa zapojíte zaslaním 
svojho hlasu mailom na adresu mahut@spis-
skabela.sk. Váš hlasovací mail musí obsa-
hovať 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 hlasujú-
cich vyžrebujeme v každom z 2 kôl jedného 
majiteľa finančnej hotovosti 10 €.
  SÚŤAŽNÉ FOTOGRAFIE spolu s 
podrobnými pravidlami súťaže nájdete na 
internetovom odkaze  https://spisskabela.sk/
obcan/srdcom-belancan-na-cestach/.

Detaily 
číta

jte na str
. 2 a 6.
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