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SpišSkobelianSky

Spravodaj 4

Vážení občania a čitatelia, určite neuniklo vašej pozornosti, že číslo 3 tohto občasníka bolo do vašich
domácností doručené naposledy v marci tohto roka. Tak ako do všetkých, tak aj do tejto oblasti neblaho

zasiahla situácia spôsobená koronavírusom. Mesto Spišská Belá bolo nútené vydávanie
Spišskobelianskeho spravodaja pozastaviť z finančných, ale najmä z hygienicko-preventívnych dôvodov

v súvislosti s jeho doručovaním. Sme radi, že Vám môžeme opäť priniesť jeho ďalšie číslo.

     Viac sa dočítate v článku na str. 8.
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      Samospráva pred začiatkom školského roka obnovovala priechody 
pre chodcov.

    Mesto Spišská Belá uvádza do predaja novú publikáciu Čarovný Spiš, v ktorej nájdete nádherné fotografie celého Spiša. Publikácia je
dostupná v Regionálnom turistickom informačnom centre, Petzvalova 17 v cene 17 eur.

     V Spišskej Belej vyvrcholil seriál pretekov PumpCup 2020 záve-

rečnými Majstrovstvami Slovenska v pumptracku. Viac na str. 17.
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej zo dňa 13. augusta 2020
   Mestské zastupiteľstvo v Spiš-

skej Belej (ďalej len MsZ) sa na 
svojom zasadnutí dňa 13. au-
gusta 2020 venovalo aj týmto
témam:

MsZ vzalo na vedomie sprá-
vy ekonomického odboru a 
schválilo jeho návrhy

• informáciu o výročnej správe 
ku konsolidovanej účtovnej 
závierke mesta za rok 2019 a 
správu audítora o jej overení
• monitorovaciu správu o plne-
ní rozpočtu mesta za 1. polrok 
2020 zverejnenú na webovom 
sídle mesta www.spisskabela.sk

• zmenu účelu použitia pros-
triedkov z rezervného fondu 

mesta na bežné výdavky – splát-
ky úveru – futbalový štadión 
(návrh je zverejnený na www.

spisskabela.sk)
• návrh na zmenu rozpočtu 

mesta na rok 2020 rozpočtovým 
opatrením č. 4/2020 zverejne-

ným na www.spisskabela.sk

MsZ schválilo Všeobecne zá-
väzné nariadenia (ďalej len 
VZN)

• VZN č. 1/2020 o určení náz-
vu ulíc v meste Spišská Belá 
a mestskej časti Strážky (viac v 
samostatnom článku na str. 7)
•  VZN č. 2/2020 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka školy a školského 
zariadenia na rok 2020 v meste 
Spišská Belá
•  VZN č. 3/2020 o určení výšky 
príspevku na činnosť školy a 
školského zariadenia v zria-

ďovateľskej pôsobnosti mesta 
Spišská Belá
•  VZN č. 4/2020 o ochrannom 
pásme pohrebísk v meste 
Spišská Belá a v mestskej časti 
Strážky

Pridelenie uvoľnených mest-
ských nájomných bytov

MsZ schválilo na základe návrhu 
Komisie pre prideľovanie bytov 
pridelenie:

ke Hangurbadžovej, Tatranská 
754/48, Spišská Belá, pre účely 
zveľaďovania pozemku pri ne-
hnuteľnosti žiadateľky na Letnej 
ulici za stavebných podmienok.
12. MsZ schválilo zámer na 
prenájom časti pozemku vo 
vlastníctve vlastníkov bytov na 
Družstevnej ulici č. 646/31, v 
prospech mesta Spišská Belá 
pre účely užívania miestnej ko-

munikácie na dobu 5 rokov.
13. MsZ odročilo schválenie 
Zmluvy o spolupráci na realizá-

ciu projektu IBV Hraničná ulica 
v k. ú. Strážky s investorom Zu-

zanou Havira Boryovou, Suchá 
hora 1736/29, Kežmarok z dôvo-

du námietok poslancov k uve-

denej zmluve.

Zapojenie sa do projektu

MsZ schválilo zapojenie sa mes-

ta Spišská Belá ako partnera do 
projektu Podpora koordinačných 
a implementačných kapacít re-
gionálneho rozvoja v úrovni 
miestnej územnej samosprá-
vy s min. 5 %-ným spolufinan-
covaním.

MsZ vzalo na vedomie

• vyhodnotenie cieľov Komunit-
ného plánu sociálnych služieb 
za rok 2019 a schválilo jeho
aktualizáciu
• vyhodnotenie Akčného plánu 
práce s mládežou za obdobie 
2019/2020 a schválilo Akčný 
plán práce s mládežou na ob-
dobie 2020/2021
• správu hlavnej kontrolórky 
mesta o vykonaných kontrolách

MsZ zrušilo uznesenia prijaté 
na svojom treťom tohtoročnom 
zasadnutí ohľadom zriadenia 
Spoločného stavebného úradu 
na zabezpečenie výkonu pre-

nesených úloh štátnej správy na 
úseku územného plánovania a 
stavebného poriadku a pozem-

ných komunikácií mesta Spiš-

ská Belá a obce Ždiar od 1. júna 
2020, z dôvodu zmeny vopred 
dohodnutých podmienok.

•  3-izbového bytu na Štefáni-
kovej ulici č. 42 v Spišskej Be-

lej do nájmu nájomníčke Oksane 
Polazhynets, trvale bytom Ros-

vyhovská 34/33, Mukačevo, a 
ako náhradníčku určilo Michaelu 
Šelepovú, trvale bytom Štefáni-
kova 6, Spišská Belá 
•  2-izbového bytu na Štefáni-
kovej ulici č. 42 v Spišskej Belej 
do nájmu nájomníčke Michaele 
Šelepovej, trvale bytom Štefá-

nikova 6, Spišská Belá, a ako 
náhradníčku určilo Vieru Brožíč-

kovú, trvale bytom Mierová 8, 
Spišská Belá

Zámeny, predaje a prenájmy 
pozemkov

1. MsZ odročilo žiadosť Jo-

zefa Maťaša, L. Novomeského 
178/21, Spišská Belá o odpus-

tenie nájomného za bufet na 
futbalovom štadióne v Spišskej 
Belej od marca do mája 2020 
z dôvodu, že podobné žiadosti 
bude MsZ riešiť komplexne.
2. MsZ schválilo zámer na 
budúci predaj časti pozemku v 
k. ú. Spišská Belá kupujúcim Bc. 
Miroslavovi Jančíkovi a manž. 
Daniele Jančíkovej, trvale bytom 
Mierová 9, Spišská Belá, pre 
účely výstavby garáže.
3. MsZ schválilo zámer na 
budúci predaj časti pozemku 
v k. ú. Spišská Belá kupujúcim: 
spoločnosti Eurotrend Špak,
s. r. o., Zimná 17, Spišská Belá; 
Jane Špakovej, Popradská 62, 
Spišská Belá; Stanislavovi Le-

gutkovi s manž. Katarínou Le-

gutkovou, Zimná 30, Spišská 
Belá; Petrovi Budzákovi, Gen. 
Svobodu 11, Spišská Belá; Ras-

tislavovi Livoncovi, L. Svobodu 
2499/64, Spišská Belá; Ing. Šte-

fanovi Vilgovi, Hviezdoslavova 
382/18, Spišská Belá; pre účely 
dorovnania pozemkov.
4. MsZ schválilo zámer na 
budúci predaj časti pozemkov v 
k. ú. Spišská Belá kupujúcim Ing. 
Pavlovi Ganzarčíkovi a manž. 
Mgr. Zlatici Ganzarčíkovej, 
Petzvalova 62, Spišská Belá,
pre účely majetkovoprávneho

vysporiadania užívaného po-

zemku pri rodinnom dome.
5. MsZ schválilo zámer na 
budúci predaj časti pozemku 
v k. ú. Spišská Belá kupujúcej 
Marcele Džadoňovej, L. Med-

ňanského 62, Spišská Belá, pre 
účely ochrany majetku pri poly-

funkčnej budove za obchodným 
domom.

6. MsZ schválilo zámer na pre-

nájom časti pozemku nájomcom 
Jozefovi Seredovi a manž. Márii 
Seredovej, Družstevná 986/64, 
Spišská Belá, pre účely zriade-

nia malej letnej terasy pred ka-
viarňou na dobu 5 rokov.
7. MsZ vzalo na vedomie vypo-

vedanie zmluvy o nájme nebyto-

vých priestorov – lekáreň Bene-

dictus, Petzvalova 16, Spišská 
Belá, nájomcom Mgr. Ľubomírou 
Husárovou, Možiarska 4, Kež-

marok a vyhlásilo obchodnú ve-

rejnú súťaž zverejnenú na www.

spisskabela.sk na prenájom 
uvedených nebytových priesto-

rov.
8. MsZ schválilo zámer na 
budúci predaj časti pozemkov 
v k. ú. Lendak kupujúcim Tomá-

šovi Žmijovskému a manž. Na-

dežde Žmijovskej, trvale bytom 
Družstevná 8, Spišská Belá, pre 
účely zriadenia parkovacieho 
miesta pred rodinným domom v 
Lendaku.
9. MsZ schválilo zámer na pre-

nájom časti pozemkov v k. ú. Ta-
transká Lomnica nájomcovi Má-

rii Brtáňovej, Ždiar 156 na dobu 
5 rokov, ako pokračovanie exis-

tujúceho nájmu trvalých trávna-

tých porastov.
10. MsZ odročilo zámer Ľubo-

míra Mešára a manž. Evy Me-

šárovej, Osloboditeľov 632/36, 
Spišská Belá, na prenájom časti 
pozemku pri rodinnom dome v 
k. ú. Spišská Belá na účely zria-
denia parkovacieho miesta a 
ochrany nehnuteľnosti pred vo-

dou a nánosmi, z dôvodu, že po-

dobné žiadosti bude MsZ riešiť 
komplexne.
11. MsZ schválilo zámer na 
prenájom časti pozemku v k. 
ú. Spišská Belá nájomcovi Eri-

      Jeden z bodov rokovania poslancov Za-

stupiteľstva Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) na zasadnutí dňa 22. júna 2020 
pozostával z rozhodovania o udeľovaní dotá-

cií z rozpočtu PSK v rámci Výzvy Mikropro-
gram PSK 2020. Finančnú podporu celkovo 
získa 34 z 50 žiadateľov z okresu Kežmarok 
a to v celkovej sume 81 508 eur. Zoznam 
všetkých úspešných žiadateľov bude zve-

rejnený na webovom sídle PSK. Podporené 
sú aj subjekty zo Spišskej Belej, ktoré splnili

podmienky výzvy a Úradu PSK predložili 
projektové žiadosti do konca marca 2020.
    Poslanci Zastupiteľstva PSK schváli aj 
poskytnutie dotácií v rámci Výzvy pre región 
na obnovu a rekonštrukciu kultúrnych pamia-
tok na základe predložených projektových 
žiadostí v celkovej sume 1 mil. eur. V okrese 
Kežmarok vďaka financiám v celkovej výške 
233 801 eur postupne dochádza k obnove 
troch nehnuteľností. Rímskokatolícka farnosť 
v Spišskej Belej získala na opravu fasády

Rímskokatolíc-keho kostola sv. Antona v 
Spišskej Belej dotáciu vo výške 39 500 
eur. Podporený je aj projekt obce Krížová 
Ves na dokončenie rekonštrukcie obecného 
Kaštieľa Grosserovcov vo výške 99 750 eur 
a projekt mesta Kežmarok na rekonštrukciu 
renesančnej zvonice vo výške 94 551 eur.
      Zastupiteľstvo PSK sa ďalej zaoberalo 
dokončením procesu optimalizácie (racio-
nalizácie) stredných škôl na území kraja v 

Zo zasadnutia júnového Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
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okresoch Prešov, Levoča, Stropkov a Medzi-
laborce. Na najbližšom zasadnutí je plánova-

né dokončenie racionalizácie stredných škôl 
aj v okrese Snina a Vranov nad Topľou. Pri-
pravuje sa aj racionalizácia regionálnych 
osvetových kultúrnych stredísk. Úrad PSK 
plánuje tieto strediská zlúčiť s inými kultúrny-

mi organizáciami v danom okrese. V rámci 
nášho regiónu sa racionalizácia má dot-
knúť Podtatranského osvetového strediska v 
Poprade.
   Poslanci ešte vzali na vedomie zámer na 
vybudovanie Integrovanej siete regionálnych 
rozvojových centier PSK, návrh na budo-

vanie personálnych a odborných kapacít 
na podporu sociálnej ekonomiky v PSK, In-

formatívnu správu o iniciatíve Catching-up 
Regions v PSK, Akčný plán propagácie elek-

tromobility v PSK v rámci projektu PROME-

TEUS a informáciu o spustení Geoportálu 
Prešovského kraja. Zastupiteľstvo PSK ná-

sledne schválilo zmeny v orgánoch Agentúry 
regionálneho rozvoja PSK a jej výročnú sprá-
vu, Výročnú správu KOCR Severovýchod

Slovenska za rok 2019 a návrh na zmeny v
orgánoch v spoločnosti FUTBAL TATRAN 
ARÉNA, s. r. o., Prešov. Na záver zasadnu-

tia poslanci schvaľovali majetkové prevody 
a prenájmy nehnuteľného majetku PSK. 
Prerokovaná bola tiež nájomná zmluva 
s Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku,

Kežmarok, na dlhodobý 50-ročný prenájom 
budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kež-

marku z dôvodu pripravovanej komplexnej 
rekonštrukcie tejto budovy, vrátane prístavby, 
z rozpočtu PSK.

Spracoval:
JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

Dotácia Prešovského samosprávneho kraja pre Spišskú Belú
  Na augustovom zasadnutí 
poslancov zastupiteľstva Pre-

šovského samosprávneho kra-

ja sa rokovalo okrem mnohých 
iných tém aj o podpore projektu v 
našom meste. V rámci Výzvy pre 
región, program Podpora vý-
stavby a rekonštrukcie špor-
tovísk v PSK poslanci schválili 
dotáciu vo výške 30 000 eur na 
modernizáciu atletickej dráhy v

športovom areáli pri Základnej 
škole J. M. Petzvala v Spišskej 
Belej. Z týchto prostriedkov dôj-
de k dokončeniu atletickej dráhy, 
položenia tartanového povrchu
s čiarovaním.
      Prvú etapu rekonštrukcie atle-

tickej dráhy mesto realizovalo v 
roku 2019 s finančnou podporou 
Úradu vlády Slovenskej repub-
liky, program Podpora rozvoja

športu na rok 2019. Stavebné 
úpravy v tejto etape pozostávali 
z asanácie škvarového povrchu, 
betónových obrubníkov a z vybu-

dovania drenážneho systému so 
vsakovacími nádržami na daž-
ďovú vodu. Minulý rok došlo aj k 
osadeniu nových obrubníkov a 
spevneniu podkladu pod budúci 
tartanový povrch pre 4 bežecké 
dráhy.

  Po dokončení modernizácie 
atletickej dráhy sa tu vytvoria 
vhodné podmienky na vykoná-

vanie športových aktivít jednak 
pre žiakov, pre členov mest-
ských športových klubov, ale aj 
pre širšiu verejnosť.
      Projekt podporený z rozpočtu 
Prešovského samosprávneho 
kraja.

Mestské inštitúcie a budovy boli zatvo-
rené

       Nariadenie primátora mesta Spišská Belá 
z 10. marca 2020 týkajúce sa prevencie a za-

medzenia šírenia ochorenia Covid-19 zos-
talo v platnosti aj počas mesiaca máj 2020. 
V záujme prevencie šírenia koronavírusu, 
ochrany zdravia obyvateľov a zamestnan-

cov zostali mestský úrad, mestská knižnica, 
verejné WC, Face Club, futbalový štadión, 
hokejbalový štadión, multifunkčné ihriská a 
športoviská, detské ihriská a Zariadenie opa-

trovateľskej služby v Strážkach pre verejnosť 
zatvorené.

Mestský úrad od 1. 6. 2020 opäť otvorený

    Mestský úrad v Spišskej Belej je od 1. 6. 
2020 otvorený pre verejnosť v sprísnenom 
hygienicko-preventívnom režime.
     Naďalej žiadame občanov, aby primárne 
využívali distančné formy kontaktu (telefón, 
e-mail, pošta) a do priestorov MsÚ vstupo-

vali len v nevyhnutných prípadoch a ak je 
to možné, odložili svoju návštevu MsÚ na 
neskôr. Ak je aj napriek tomu Vaša návšteva 
priestorov MsÚ nevyhnutná, žiadame o do-
držiavanie hygienicko-preventívnych pravidiel:

•  vstup a pobyt v celej budove MsÚ a jej okolí 
je možný len s prekrytými hornými dýchacími 
cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
• pri vstupe do budovy MsÚ je povinnosť 
aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť 
jednorazové rukavice,
•  dodržiavať bezpečný odstup medzi osoba-

mi minimálne 2 metre (okrem členov spoloč-

nej domácnosti; rešpektujte prosím vyznače-

né línie na podlahe),
•  dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, ký-

chať do vreckovky, resp. do lakťového ohy-

bu),
•    nepodávať si ruky.
    Vstup do priestorov MsÚ naďalej nie je 
povolený pre tých, ktorí majú nariadenú
karanténu alebo akékoľvek príznaky respi-
račného infekčného ochorenia (napr. horúč-

ka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie a pod.). 
Všetci návštevníci môžu byť vyzvaní zamest-
nancom MsÚ, aby sa podrobili kontrolnému 
meraniu telesnej teploty. Prosíme, dohodnite 
si vopred termín (dátum a presný čas) svojho 
stretnutia so zamestnancom MsÚ telefonicky
alebo e-mailom, aby sme predišli potenciál-
nemu zhlukovaniu v priestoroch MsÚ. Taktiež 
žiadame o rešpektovanie všetkých ostatných
opatrení Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, najmä Usmernenia 
ÚVZ SR k ochranným a bezpečnostným

opatreniam na pracovisku v súvislosti s
rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej 
situácie.

Samospráva rozhodla o znovuotvorení 
škôl od 1. júna

       Základné školy a materská škola, vráta-

ne školských klubov detí a oboch školských 
jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Spišská Belá sa po vyše dvojmesačnej vy-

nútenej pauze opäť otvorili 1. júna v regulo-

vanom režime. Podľa vládnych usmernení 
sa do škôl mohli (dobrovoľne) vrátiť iba 
žiaci 1. až 5. ročníka. Ostatní sa do konca 
školského roka ostali vzdelávať doma. Do 
materskej školy sa v redukovanom režime i 
počte vrátilo 50 % detí. Všetky školy v meste 
museli v priebehu necelých dvoch týždňov
zvládnuť množstvo administratívnych a
organizačno-technických krokov, aby sa na 
znovuotvorenie svojich priestorov pripravili. 
Základné umelecké školy nespadali do kate-

górie tých škôl, ktoré sa mohli na Slovensku 
otvoriť už od 1. júna 2020.

Mesto odovzdalo školám ochranné
pomôcky zo Štátnych hmotných rezerv

     V náročnom procese školám pomáhalo 

Koronavírus (COVID-19) - opatrenia mesta v uplynulom období
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aj mesto Spišská Belá, ktoré využilo ponuku 
Štátnych hmotných rezerv, ktoré distribuovali 
pre školy všetkých zriaďovateľov ochranné 
pomôcky na zabezpečenie ich chodu. Mesto 
Spišská Belá tak pre ZŠ J. M. Petzvala, ZŠ M. 
R. Štefánika a Materskú školu, Mierová 1 zís-

kalo takmer 2 000 jednorazových rúšok, 270 
kusov textilných rúšok a 9 kusov ochranných 
okuliarov, ktoré im rozdistribuovalo na zabez-

pečenie pretrvávajúcich hygienických opa-
trení nariadených hlavným hygienikom SR.

Oznam mesta Spišská Belá v súvislosti
s pandémiou COVID-19

    Mesto Spišská Belá v spojitosti so za-
bezpečovaním ochrany verejného zdravia v 
príprave na pandémiu a v čase vyhlásenej 
pandémie ochorenia COVID-19 žiada všet-
kých občanov, ako aj návštevníkov mesta 
o dodržiavanie opatrení vydaných Úradom 
verejného zdravotníctva Slovenskej republi-
ky, ktoré sú zverejnené na webovej stránke 
mesta.
    Všetky aktuálne informácie súvisiace s 
pandémiou COVID-19 sú zverejnené na
www.spisskabela.sk.

Pandemický plán pre prípad pandémie v 
Slovenskej republike

   Pre ďalšiu vlnu pandémie ochorenia
COVID-19 má Slovensko nový pandemický 
plán, ktorý definuje jasné pravidlá fungova-

nia a zabezpečuje pripravenosť SR, nielen 
pri pandémii ochorenia COVID-19, ale pri 
každej vážnej pandémii akútnych respirač-

ných ochorení. Pandemický plán pre prípad 
pandémie v Slovenskej republike reaguje na 
priebeh situácií spojených s ohrozením zdra-

via obyvateľstva na území SR a má napomá-

hať k zdolávaniu rôznych situácií spojených s 
ohrozením zdravia obyvateľov (najmä riziko-

vých skupín) a postupnými fázami eliminovať 
priebeh rôznych pandémii, ktoré sa vyskytnú 
na území SR.
      Cieľom pandemického plánu je zabez-

pečenie pripravenosti Slovenskej republiky 
na pandémiu akútnych respiračných ocho-

rení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej 
záťaže obyvateľstva, chodu hospodárstva 
a verejného života, stanovenie úloh orgánov
štátnej správy, orgánov samosprávy a od-

borných orgánov, ktoré riadia, zabezpečujú a 
plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním 
ochrany verejného zdravia v príprave na pan-

démiu a v čase vyhlásenej pandémie.
        Pandemický plán bol zverejnený Úradom 
Verejného zdravotníctva Slovenskej republi-
ky dňa 14. augusta 2020 a jeho celé zne-

nie nájdete na webovom sídle uvedeného
úradu.

Ďakujeme za spoluprácu počas krízy

      Vážení občania, ďakujeme, že ako naj-
lepšie viete, tak rešpektujete nariadenia 
Ústredného krízového štábu SR, príkazy 
hlavného hygienika aj nariadenia primá-

tora nášho mesta. Ďakujeme vám, že si
uvedomujete hodnotu vlastného zdravia
i ostatných ľudí žijúcich v Spišskej Belej. 

Dezinfekcia verejných priestranstiev
zaschnúť. Predmety, ktoré 
prichádzajú do styku s potra-
vinami, je nutné po dezinfek-
cii opláchnuť pitnou vodou.

    Mesto Spišská Belá využilo 
obdobie platnosti zákazu vy-

chádzania na Slovensku v čase 
Veľkej noci (od 8. apríla 2020 
do 13. apríla 2020) na postrek 
verejných priestranstiev proti 
COVID-19. V spolupráci s Do-
brovoľným hasičským zborom 
Spišská Belá došlo v našom 
meste k dezinfekcii exponova-

ných miest 1- percentným rozto-
kom prostriedku Chloramin T, čo 
je prípravok na báze aktívneho 
chlóru a slúži na dezinfekciu po-

vrchov a predmetov v komunál-
nej hygiene. Dezinfekcia sa 10. 
apríla 2020 týkala predovšetkým 
autobusových zastávok a ich

okolia, priestranstva pred ob-

chodmi, zdravotným strediskom, 
lavičiek v parkoch, pri cyklotrase 
a iných exponovaných miest, 
kde môže dochádzať k zvýšenej 
koncentrácii ľudí a pohybu verej-
nosti.
    Vo štvrtok 20. augusta 2020 
sa uskutočnila druhá plánovana
dezinfekcia verejných priestran-
stiev v meste Spišská Belá a mest-
skej časti Strážky. Išlo opätovne
o exponované miesta, kde je
predpokladaný zvýšený pohyb 
verejnosti a koncentrácia osôb.
    V prípade realizácie ďal-
ších podobných opatrení je 
dôležité sa správať ohľadu-

plne, zbytočne sa nezdržia-
vať na miestach postreku a 
nevstupovať na stanované 
miesta aspoň 30 minút po re-
alizácii postreku, aby mohol
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Deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev
       Mesto Spišská Belá zabezpe-

čilo prostredníctvom spoločnosti 
Deratox Bio v apríli 2020 odbor-
ne realizovanú deratizáciu okolia 
bytoviek na sídlisku Družstevná 
a Mierová. Regulácia hlodavcov 
s vysokou reprodukčnou schop-

nosťou bola vykonaná aj v okolí 
zdravotného strediska a pri byto-

vých domoch na ul. 1. mája a na
Petzvalovej ulici. Samospráva rea-
lizuje deratizáciu verejných pries-
transtiev preventívne, nakoľko vý-

vojový cyklus myšovitých hlodav-
cov je veľmi rýchly a pri vhodných
podmienkach hrozí reálne nebez-
pečenstvo ich premnoženia.
  Prostriedky na deratizáciu v 
podobe mäkkej návnady odbor-
ní zamestnanci vkladali priamo 
do dier a štrbín hlodavcov, so 
zámerom predísť vzniku nežia-

ducich otráv. Pokládku návnad 
prostredníctvom odborníkov sa-

mospráva zabezpečila opakova-

ne aj v máji 2020. 

    Zrealizovaná bola taktiež de-

zinsekcia Oddychovo-vzdeláva-

cieho areálu Krivý kút. Kolovú 
stavbu, ktorá tu bola postavená 
ako kópia obydlia pravekého 
človeka v roku 2012 spolu s in-

fopanelmi a drevenými lávkami, 
mesto pravidelne dezinsektuje z 
dôvodu bezpečnosti návštevní-
kov. Predmetná lokalita je totiž aj 
domovom sršňov. Odborne spô-

sobilá osoba vykonala postrek 
stavby, vďaka ktorému bola za-

bezpečená preventívna ochrana 
návštevníkov rašeliniska, a to s 
dlhodobým účinkom. Naďalej 
však v prírode odporúčame my-

slieť na to, že útok hmyzu môže 
vyvolať agresívny zvuk, kozmeti-
ka či prudké pohyby alebo aj ná-

hodné porušenie hniezda. Vždy 
je potrebné vybrať žihadlo. A ak 
ste alergickí na hmyzí jed, noste 
so sebou pohotovostný balíček 
(adrenalínové pero, sprej proti 
zúženiu priedušiek a lieky).

Zmena dopravného značenia v okolí obchodného domu
     Medzi obchodným domom a 
sídliskom Mierová prebiehali po 
výstavbe polyfunkčných dvojpo-

dlažných objektov od septembra 
2019 terénne úpravy ich okolia. 
Spevnené plochy realizova-

la spoločnosť Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o. Koncom 
mája 2020 boli stavebné práce 
na oprave cesty (1. etapa) od 
VÚB, a. s., po bývalé trhovisko 
už dokončené. Vybudované boli 
chodníky s miestnou komuniká-

ciou, rozšírilo sa verejné osvetle-

nie a osadilo sa nové trvalé do-

pravné značenie. Vytvorilo sa tu 
spolu 23 parkovacích miest. 
 Vodičov upozorňujeme na 
zmenu dopravného značenia 

v tejto lokalite. Polyfunkčné ob-

jekty sú dopravne napojené z 
cesty I/66 príjazdom po Mierovej 
ulici (na severnej strane) a jed-
nosmerné dopravné zokru-
hovanie vedie k parkovisku pri 

obchodnom dome. Projekt do-

pravného značenia schválil do-

pravný inšpektorát Okresného

riaditeľstva Policajného zboru 
v Kežmarku a o určení trvalého 
dopravného značenia násled-

ne rozhodol v zmysle zákona o 
pozemných komunikáciách prí-
slušný správny orgán.

      Mesto Spišská Belá pred rokom úspešne 
využilo možnosť zapojiť sa do komunikačnej 
kampane – grantového programu ČSOB na-
dácie – Pozor! Výtlk na ceste 2020.

      Samospráva je na nepriaznivý stav miest-
nych komunikácií priebežne upozorňovaná 
občanmi, motoristami. Vzhľadom na to, že 
vedeniu mesta záleží na bezpečnosti moto-

rových aj nemotorových účastníkov cestnej 
premávky, problém s poškodeniami a výtlkmi 
na miestnych komunikáciách sa snaží riešiť. 
Poverení zamestnanci mesta realizujú kaž-

doročne po zimnej sezóne monitoring stavu 
miestnych komunikácií a následne, prostred-

níctvom dodávateľa, prebieha revízia kritic-

kých miest.
       Tento rok sa práce v súvislosti s výspra-

vou výtlkov začali o čosi neskôr ako po iné 
roky. V apríli však odštartovala oprava miest-
nych komunikácií v Spišskej Belej, ktorá po-

kračovala až do začiatku letných mesiacov. 
Oprava miestnej komunikácie na Družstev-

nej ulici bola zrealizovaná aj vďaka podpore 
z ČSOB nadácie, ktorá mestu Spišská Belá 
poskytla grant vo výške 1 000 eur. Ostatné z 
opráv mesto financovalo z vlastných zdrojov.

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách
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V Spišskej Belej a Strážkach vzniknú nové ulice
následne vznikne sa bude vo-

lať Hraničná. V mestskej časti 
Strážky je v lokalite povyše uli-
ce Nad kaštieľom perspektíva 
výstavby ďalších, približne 30-
tich rodinných domov. Novo-

vzniknutá ulica ponesie názov 
Ulica Albina Meschara, rodá-

ka zo Strážok, ktorý sa zaslúžil 
o vytvorenie partnerstva Spiš-
skej Belej s nemeckým mestom 
Brück.

   Poslanci Mestského zastu-

piteľstva v Spišskej Belej na 
svojom štvrtom tohtoročnom 
zasadnutí schválili štyri nové 
názvy ulíc, ktoré vzniknú v Spiš-

skej Belej a v Strážkach. Potreba 
pomenovať ulice, ktoré v súčas-

nosti zatiaľ ešte neexistujú, vzi-
šla z prípravy niekoľkých lokalít 
na výstavbu rodinných domov 
v rámci prebiehajúcich Zmien a 

doplnkov č. 4 Územného plánu 
mesta Spišská Belá.

   V lokalite bývalého areálu
spoločnosti Drepal, s. r. o., je plá-

novaná výstavba 55 rodinných 
domov. Novovzniknutá ulica v 
juhozápadnej časti mesta Spiš-

ská Belá bude pomenovaná Na 
píle. Pokračovaním Individuálnej 
bytovej výstavby (IBV) Samuela 
Webera má dôjsť k výstavbe 42 
rodinných domov v juhovýchod-

nej časti Spišskej Belej. Touto 
výstavbou je plánované predĺ-
ženie Greisigerovej ulice a vznik

Ulice Daniela Haasza. Nová 
ulica bude pomenovaná po vý-

znamnej osobnosti našej his-

tórie – jednom z najznámejších 
spišskobelianskych richtárov, 
ktorý nastúpil do funkcie v roku 
1767 a zotrval v nej až do svojej 
smrti v roku 1795.
  Na hranici katastrálnych
území Strážky a Kežmarok v 
blízkosti nového kruhového ob-

jazdu je plánovaná výstavba 52 
rodinných domov. Ulica ktorá tu

Výstavba chýbajúcich častí cyklochodníkov v našom meste
níka pre peších na cyklochod-

ník. Dobudovaním chýbajúcej 
časti cyklistického chodníka sa 
prepojí centrum Spišskej Belej 
na sieť existujúcich cyklistických 
chodníkov.
     Hlavným zámerom tejto ak-

tivity je:
•   vytvorenie bezpečných pod-

mienok pre pohyb cyklistov, vrá-

tane rodín s deťmi,
• zdostupnenie historického 
centra mesta,
•      napojenie na cenné prírodné 
územie všetkým cykloturistom.

    Na jeseň 2019 bola medzi 
mestom Spišská Belá a víťaz-

ným zhotoviteľom stavebných 
prác predmetu zákazky s ná-

zvom Historicko - kultúrno-
-prírodná cesta okolo Tatier 
– 3.etapa uzavretá zmluva o 
dielo. Stavenisko bolo zhotovi-
teľovi, ktorý vzišiel z verejného 
obstarávania – spoločnosti BA-

PAS – Bachleda Pavel, Spišská 
Belá, odovzdané už 29. novem-

bra 2019, avšak pre nepriaznivé 
poveternostné podmienky sa 
vtedy stavebné práce nezačali. 
S výstavbou asfaltového cyk-
listického chodníka na úseku 
Strážky – Spišská Belá od km 
0,839 – 2,916 km (2,08 km) sa 
začalo 30. marca 2020. Uvede-

ný úsek infraštruktúry pre cyklis-

tov sa stáva priamym pokračo-

vaním cyklotrás, ktoré vznikli v 
rámci II. etapy Cesty okolo Tatier 
a definitívne spája Spišskú Belú 
so Strážkami. Projekt je spolufi-

nancovaný z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja z Progra-

mu Interreg V-A Poľsko – Sloven-

sko 2014 – 2020. Táto investícia 
predstavuje posledný chýbajúci 
úsek, ktorý zabezpečuje kontinu-
itu asfaltových cyklistických trás 
z Tatranskej Kotliny cez Spišskú 
Belú, Strážky, ďalej do Kežmar-
ku, Huncoviec a Veľkej Lomnice.
      V rámci projektu Historicko-
-kultúrno - prírodná cesta okolo 
Tatier – 3. etapa, sa koncom

mája 2020 začal realizovať aj
cyklistický chodník v dĺžke 1,56
km na úseku Spišská Belá – 
Slovenská Ves (v rámci katas-

trálneho územia Spišská Belá). 
Táto trasa raz bude spojovacím 
úsekom smerom do Hniezdneho
a do Starej Ľubovne. Partnermi 
tohto projektu sú: mesto Nowy 
Targ, gmina Nowy Targ, gmina 
Czarny Dunajec, gmina Lapsze
Nizne, mesto Spišská Belá, 
obec Veľká Lomnica, obec Hun-

covce a obec Hniezdne. Cieľom 
projektu je okrem iného rozvoj a

posilnenie potenciálu Cesty
okolo Tatier ako cezhraničného 
turistického produktu.
    V rámci mikroprojektu Do-
budovanie cyklistickej infra-
štruktúry v meste Spišská 
Belá financovaného z pros-
triedkov Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja a zo štátneho 
rozpočtu, Program cezhraničnej 
spolupráce PL-SR Interreg V-A 
2014-2020, sa 6. augusta 2020 
začali aj rekonštrukčné staveb-
né práce na Továrenskej ulici.
Dochádza tu k prestavbe chod-

      Mesto Spišská Belá zabezpečilo pros-
tredníctvom správcu športových, účelových 
a rekreačných zariadení mesta v uplynulých 
dňoch opatrenia na ochranu cyklistov na 
spravovaných cyklochodníkoch. Potreba ve-

novať zvýšenú pozornosť bezpečnosti cyklis-

tov na pozemných komunikáciách vyhrade-

ných práve pre tento šport, vznikla z dôvodu 
predísť prípadným dopravno-kolíznym si-
tuáciám cyklistov s motorovými vozidlami.
        Koncom roka 2019 samospráva vďaka 
dotácii z rozpočtu Ministerstva vnútra SR re-

Bezpečnejšie cyklotrasy
alizovala rekonštrukciu priechodu pre chod-

cov s využitím inštalácie tzv. technológie 
bezpečného – inteligentného priechodu pre 
chodcov s detekciou prítomnosti chodca na 
Zimnej ulici. Keďže základným predpokla-

dom a podmienkou bezpečného priechodu 
pre chodcov i cyklistov je ,,vidieť a byť vide-
ný”, toto opatrenie vedenie mesta vníma ako 
dôležitý krok k zlepšeniu dopravno-bezpeč-

nostnej situácie pri križovaní cyklotrasy s frek-
ventovanou cestou I. triedy č. 66. Zároveň 
však pre ochranu cyklistov došlo pred vstu-

pom do telesa cesty I/66 k osadeniu zábrany 
pre cyklistov, ktorej cieľom je zastavenie cy-
klistu a jeho bezpečný prejazd štátnou cestou. 
Pri križovaní cyklochodníka s miestnou ko-
munikáciou na Popradskej ulici v Strážkach 
boli inštalované spomaľovacie prahy.
         Mesto Spišská Belá naďalej monitoruje 
dopravno-bezpečnostnú situáciu cyklistov
a podľa potreby dôjde k dopĺňaniu opatrení 
na ich ochranu. Týmto žiadame motoristov aj 
cyklistov o rešpektovanie dopravného zna-

čenia a vyzývame ich k vzájomnej tolerancii.
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Hlasujme spoločne za projekty v Spišskej Belej
Lendak, Tatranská Kotlina vrá-
tane hrebeňa Spišskej Magury.
    Víťazný projekt bude pod-
porený finančnou čiastkou
6 000 eur. Hlasovanie bude 
prebiehať v predajni COOP 
Jednota v Spišskej Belej v 
termíne od 02.09.2020 do 
30.09.2020. Za každý zreali-
zovaný nákup v hodnote 5 eur 
získate 1 žetón, ktorým zahla-

sujete za projekt, ktorý chcete 
podporiť. Žetón zákazník obdrží 
pri pokladni a vhodí ho do urny 
určenej na hlasovanie.

  Nadácia COOP Jednota 
prichádza aj tento rok s Pro-
gramom na podporu lokálnych 
komunít. Jeho cieľom je pod-

necovať a podporovať rozvoj 
miestnych a regionálnych inicia-
tív, podporovať účasť občanov 
na miestnom a regionálnom 
rozvoji a pomáhať pri napĺňaní 
lokálnych potrieb či riešeniach 
problémov. Cieľom je taktiež 
zvyšovanie spokojnosti s kva-

litou života v meste. V rámci 4. 
ročníka uvedeného programu sa 
bude v predajni COOP Jednota

v Spišskej Belej hlasovať za tieto 
projekty:
1. Mesto Spišská Belá – Do 
formy na čerstvom vzduchu 

– cieľom projektu je v športo-

vom areáli Základnej školy J. M. 
Petzvala doplniť ďalší zaujímavý 
prvok street workoutu na cviče-

nie s vlastnou váhou, tzv. ,,opičiu 
dráhu” – konštrukciu tyčí, prelie-

zok a bradiel, ktoré nahrádzajú 
fitko a umožňujú cvičiť na čers-

tvom vzduchu.
2. Základná škola M. R. Štefá-

nika – Multifunkčná učebňa

v prírode – cieľom projektu je 
v areáli Základnej školy M. R. 
Štefánika vytvoriť novú zelenú 
učebňu – interaktívny prvok pre 
environmentálnu výchovu, vybu-

dovanie altánku, kompostoviska 
a zážitkového chodníka.
3. Združenie pre rozvoj horskej 
cyklistiky – Obnova cyklozna-
čenia 2020 – cieľom projektu je 
obnova cykloznačenia a cyklo-

máp na cyklotrase Spišská Belá 
– Tatranská Kotlina, ako aj obno-

va cykloznačenia na trase Smre-

činy, Vojňany, Slovenská Ves, 

Revitalizácia Ulice Ladislava Novomeského
    V rámci prestavby tejto časti 
mesta dôjde k jej novému vizu-

álnemu vzhľadu, novému roz-

merovému usporiadaniu a dopl-
neniu zelene, ako aj vytvoreniu 
prvkov upokojenia dopravy. Pro-

jekt tiež rieši renováciu miest-
nych komunikácií, vpustí na od-

vod dažďovej vody, a zároveň 
výškovú úpravu kanalizačných 
šácht, plynových a vodovodných 
šupátok.
   S ohľadom na to, že riešené 
územie je zastavané a obývané, 
stavebné práce prebiehajú eta-

povite s čiastočným časovým 
obmedzením prístupu k rodin-

ným domom. Žiadame preto
obyvateľov Ulice Ladislava
Novomeského o pochopenie a
trpezlivosť. Ďakujeme.

    Mesto Spišská Belá začiat-
kom mája začalo prostred-

níctvom spoločnosti Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o., so

stavebnými prácami na Ulici La-

dislava Novomeského. Cieľom 
úprav je rekonštruovať, revitali-
zovať a modernizovať miestne

komunikácie v súlade s projek-

tovou dokumentáciou vypraco-

vanou v roku 2019, ktorá bola 
schválená poslancami MsZ.

V smere do Slovenskej Vsi rekonštruujú most
        V súvislosti s predmetnou stav-

bou dôjde aj k terénnym úpra-

vám okolitých vjazdov na cestu 
II/542, z dôvodu prispôsobenia 
sa zmenenému sklonu v určitom 
úseku cesty. K stúpaniu tu do-

chádza kvôli nadvihnutiu most-
ného objektu podľa požiadaviek 
na prietok tzv. 100-ročných vôd.

   Okresný úrad Kežmarok, 
Odbor cestnej dopravy a po-

zemných komunikácií, povolil z 
dôvodu rekonštrukcie most-
ného objektu č. 542-001 cez 
Beliansky potok, vykonanie 
čiastočnej uzávierky cesty 2. 
triedy č. 542. Uzávierka je vy-

značená osadením dopravných 
značiek podľa projektu dočas-

ného dopravného značenia 
schváleného dopravným inšpek-

torátom Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Kežmarku. 
V mieste zúženej vozovky je v 
oboch smeroch z dôvodu bez-

pečnosti a plynulosti cestnej 
premávky znížená najvyššia po-

volená rýchlosť na 30 km/hod. 
Premávka je podľa rozhodnutia 
cestného správneho orgánu 
zabezpečená vo voľnom jazd-

nom pruhu, a toto obmedzenie 
pravdepodobne potrvá až do 
30. novembra 2020.

     Výstavba mostného objektu 
na výjazde zo Spišskej Belej v 
smere do Slovenskej Vsi sa re-

alizuje prostredníctvom spoloč-

nosti C.M.R. Slovakia, s. r. o. V 
prvej etape je doprava vedená 
po polovičke jestvujúceho mosta 
na vtokovej strane. Po vybúraní 
premostenia na výtokovej stra-

ne sa vybudovala časť nového 
mosta so spodnou stavbou, nos-

nou konštrukciou a mostovkou.

Po ukončení prác na prvej etape 
stavby, sa následne pustí cestná 
premávka po tejto polovici mos-

ta. V druhej etape sa dobuduje 
zostávajúca časť mosta na vto-

kovej strane. Po osadení vozov-

ky a bezpečnostných zariadení 
na moste, dôjde k spojazdneniu 
cesty v celej šírke.
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Obnova mestských lesov
Vysadených bolo spolu 154 300 
kusov stromčekov. Veľká vďaka 
zároveň patrí aj dodávateľom 
prác, ktorí sa podieľajú na ob-

nove územia: Martinovi Čarno-

gurskému a Jozefovi Lihoňovi zo 
Spišskej Belej, Petrovi Dragaše-

kovi z Ľubice a Valentovi Majer-
čákovi z Lendaku.

Ing. František Pisarčík,
konateľ spoločnosti Lesy 
mesta Spišská Belá, s. r. o.

      Spoločnosť Lesy mesta Spiš-

ská Belá, s. r. o., v spolupráci s 
mestom Spišská Belá, z dôvo-

du rešpektovania hygienických 
opatrení neorganizovala v roku 
2020 tradičné jarné podujatie 
Zasaď si svoj strom v štan-

dardnom režime. 5. ročník po-

dujatia podporujúceho dobrú 
myšlienku v podobe dobrovoľ-
ného sadenia stromčekov sa 
napriek tomu podarilo realizovať. 
Občania nášho mesta s vôľou 
stráviť zmysluplný čas v prírod-

nom prostredí, mali možnosť sa 
organizátorovi hlásiť od polovice 
apríla do polovice júna 2020. Na 
výzvu zareagovalo celkovo 23 
obyvateľov mesta Spišská Belá, 
z toho 5 detí. Týmto dobrovoľní-
kom sa podarilo zasadiť spolu 
až 1 200 sadeníc buka v lokalite
Čierny potok. Za ich angažova-

nosť a podiel na zrode nového 
lesa im patrí poďakovanie.
   Zamestnanci mestských le-

sov okrem toho počas jari tohto 
roku obnovili kalamitami zničené

územie na ploche 33,5 ha. Za-

lesňovalo sa predovšetkým sa-

denicami buka (74 200 ks), jedle 
(31 200 ks) a smrekovca (19 300 
ks). Vysádzali sa tiež dreviny ako 
smrek (10 800 ks), jelša (10 000 
ks), borovica (5 900 ks), brest
(1 900 ks) a breza (1 000 ks). 
Týmto drevinovým zložením 
lesníci menia monokultúrne 
smrekové porasty na stabilnej-
šie zmiešané lesy s významným 
podielom listnatých stromov.

   V poslednú septembrovú sobotu – 
26.9.2020 – sa uskutoční v poradí 42. ročník 
podujatia Čisté hory organizovaný Štátny-

mi lesmi Tatranského národného parku. Ide 
o dobrovoľné čistenie tatranských dolín po 
ukončení letnej turistickej sezóny. V spolu-

práci so Správou PIENAP-u sa v ten istý deň 
bude čistiť aj Pieninský národný park. Zapo-

jiť sa môžu školy, firmy, ktokoľvek. Záujem-

covia si vrecia na odpad môžu vyzdvihnúť 
na niektorom z nástupných miest od Oravíc 
až po Tatranskú Javorinu. Pracovníci Štát-
nych lesov TANAP-u budú na jednotlivých 
stanovištiach k dispozícii od 8.00 do 12.00

hodiny a okrem vriec poskytnú účastníkom 
podujatia aj potrebné informácie. Napriek 
tomu, že zber odpadu sa bude realizovať 
na miestnych turistických chodníkoch, po 
predchádzajúcej telefonickej dohode je mož-

né skupinám prideliť aj sprievod. V minulom 
roku sa tradičného zmysluplného podujatia v 
Tatrách zúčastnilo približne 1 500 dobrovoľ-
níkov a vyzbieralo sa spolu takmer 900 kg 
odpadu.
     Zoznam nástupných miest a trás v 
blízkosti Spišskej Belej:
•  Ochranný obvod Smokovce – tel. 0903 987 
519, nástupné miesto: Hrebienok.

• Ochranný obvod Tatranské Matliare – tel. 
0903 987 667, nástupné miesto: parkovisko 
pri kabínkovej lanovke v Tatranskej Lomnici.
• Ochranný obvod Tatranská Javorina – tel. 
0903 722 547, nástupné miesta: vstup do 
Javorovej doliny (lokalita bude potvrdená až 
týždeň pred akciou, info: 0903 987 597) a 
vstup do Bielovodskej doliny.
•  Nástupným miestom v Pieninách bude au-

tokemping v Červenom Kláštore – tel. 0903 
987 415.
     Uvedené telefónne čísla je možné kon-
taktovať v termíne od pondelka do piatka v 
čase od 7.00 do 15.00 hod.

Čisté hory 2020 – 42. ročník

Pri Belianskom rybníku pribudlo 200 stromčekov
dopĺňanie nových sadeníc je pre 
zachovanie vitality lesoparku 
dôležitá. Užívateľov prímestskej 
oddychovej zóny pri Belianskom 
rybníku, týmto žiadame, aby le-

sopark nepoškodzovali.

    Pri príležitosti 50. výročia 
Dňa Zeme (22. 4.) mesto Spiš-

ská Belá v spolupráci so spo-

ločnosťou Lesy mesta Spišská 
Belá, s. r. o., a s členmi Miestnej 
organizácie Slovenského ry-

bárskeho zväzu Spišská Belá, 
zrealizovalo výsadbu stromov

pri Belianskom rybníku. V súvis-

losti s Dňom Zeme si ľudia na 
všetkých kontinentoch tradič-

ne pripomínajú, aký dôležitý je 
zodpovedný prístup k svojmu 
bezprostrednému okoliu a že aj 
zdanlivo malé gestá v prospech 
prírody majú zmysel. V Spišskej

Belej sa akcia uskutočnila s kré-

dom ,,Mysli globálne, konaj lo-
kálne”. V okolí Belianskeho ryb-

níka vďaka tomu pribudlo 200 
sadeníc smrekovca opadavého 
a veľkej väčšine z nich sa po-

darilo v novom prostredí prijať. 
Obnova lesoparku a každoročné

Nakladanie s odpadmi
v súvislosti

s predchádzaním
šírenia Covid-19

Ochranné pomôcky -

rúška, ochranné rukavice, 
jednorázové vreckovky či 
utierky - z domácností a 
pracovného prostredia sa 
likvidujú ako bežný zme-
sový komunálny odpad.

Tento odpad nepatrí do 
triedeného zberu!

Zároveň žiadame občanov,
aby medzi vytriedený pa-

pier nedávali ani použité 
jednorázové plienky.

Znehodnocuje sa tým
obsah celej nádoby.
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Rozhovor s Ľubomírom Šmindakom - kuchárom z lesa
Ľubomír Šmindak sa narodil pred tridsiatimi rokmi v Kežmarku a až na krátke prestávky vyrastal v Spišskej Belej. Spolu s man-
želkou vychováva štvorročného syna Jakuba. Pracuje ako kuchár v penzióne Hučava v Tatranskej Kotline a vo svojom voľnom 
čase sa venuje zážitkovému vareniu v prírode, campingu a aktivitám, ktoré sú spojené s prežitím v prírode. To, ako je možné 
skĺbiť prácu a koníčky sa dozviete v nasledujúcom rozhovore, ktorý pripravila Marta Grivalská.

•   Si vyučený kuchár. Prečo si si vybral 
práve toto povolanie?

   Už od detstva ma zaujímalo varenie. Vraj 
som začal už ako šesťročný, keď moja 
mama ležala doma chorá a ja som vtedy 
pripravil náš prvý obed. Táto skúsenosť asi 
odštartovala moju životnú cestu. Často som 
si robil poznámky, zapisoval si kuchárske
triky a vytváral som si tak svoje vlastné
„kuchárske knihy“. Dokonca som chcel vydať 
kuchársku knihu s receptami na nátierky :D. 
Možno sa mi to raz podarí. Pri výbere stred-

nej školy som preto veľmi neváhal a poslal 
som si prihlášku do Horného Smokovca 
na odbor kuchár. Tu sa ma ujala majsterka
odborného výcviku pani Anna Kováčiková, 
na ktorú dodnes veľmi rád spomínam. Popri 
mojej babke, ktorá je tou najlepšou kuchár-
kou akú poznám, sa pani majsterka stala
mojou druhou učiteľkou varenia.

•  Kde sa začala tvoja profesionálna
kariéra a ako pokračovala?

    Po ukončení štúdia som sa zamestnal 
v miestnom penzióne ako čašník. Tam sa
zároveň začala aj moja profesionálna kariéra 
v gastronómii. Majiteľ penziónu mi raz, asi 
ako pätnásťročnému povedal: „Raz ti po-

stavím kuchyňu.“, a tak sa aj stalo. V devät-
nástich som začal variť v reštaurácii, ktorú 
som neskôr prebral pod „svoje krídla“ a pod-

nikal som tam, do roka a do dňa, päť rokov. 
Ďalej sa už pokračovať nedalo.

• Čo sa stalo? Podnikateľský ne-
úspech alebo ťa hádam opustila láska ku
gastronómii?

        To určite nie. Postihlo ma to, čo je v dneš-

nej dobe nočnou morou nie len podnikateľov, 
ale aj mnohých zamestnancov - syndróm vy-

horenia. Myslím, že v dnešnej dobe už netre-

ba príliš vysvetľovať čo to znamená. Rúcal sa 
mi svet, zdravie, vzťahy. Nutne som potrebo-

val zmenu, a tak nejak prirodzene som sa 
rozhodol absolvovať pešiu púť do Santiaga 
de Compostela a pokúsil sa dať sa dokopy. 
Z časti sa mi to podarilo. Po návrate som sa 
začal viac venovať prírode, prechádzkam a 
to mi veľmi pomohlo a pomáha dodnes.

•     Potulky v prírode však človeka neuži-
via a ako správny kuchár si určite zistil, 
že bez práce nie sú koláče...

       Práve dôvod ukončenia môjho podnikania 
stál za tým, čo robím dnes. Príroda sa stala 
mojim útočiskom, ale jediná vec, ktorú som 
dokázal robiť profesionálne bolo varenie. 
Jedného dňa prišiel nápad uvariť v lese niečo 
netradičné, a tak sa nenápadne zrodil dnes 
už fungujúci instagramový a facebookový
projekt Chef from the woods (Kuchár z lesa). 
Tento projekt je zameraný na zážitkové  

varenie, čo obnáša nielen samotné varenie, 
ale aj prípravu naň: chystanie dreva, zapá-

lenie ohňa, ale najmä zháňanie ingrediencií. 
Varím z lokálnych surovín a z plodín, ktoré si 
sám nazbieram, či už sú to čučoriedky, huby, 
medvedí cesnak, lesné jahody či maliny. Ne-

ostáva však iba pri varení, je s tým spojený 
aj zaujímavý sprievodný program - stavba 
prístrešku alebo stanu, večerné posedenie 
pri ohni, streľba z luku a podobne.

•   Zdieľaš svoje aktivity aj s priateľmi a 
s rodinou? Komu sú primárne určené – 
mladým, deťom, starším ľuďom alebo
každému, kto už má už po krk intravi-
lánu? Organizuješ aj nejaké spoločné
výlety?

    Moje aktivity vykonávam väčšinou sám, 
prípadne v úzkom kruhu priateľov. Do blízkej 
budúcnosti však pripravujem, ak to tak
môžem nazvať, „workshopy“ pre menšie aj 
väčšie skupinky ľudí - deti, turistov, cyklistov, 
či pre kolegov z brandže formou team-
buildingu.

•  Venuješ sa aj aktivitám spojeným s 
prežitím v prírode. Absolvoval si v rámci 
toho nejaký špeciálny kurz alebo niečo 
podobné?

      Kurz prežitia v prírode som neabsolvoval,
pretože ja celý život improvizujem. Inšpirujem
sa však priateľmi na sociálnych sieťach a 
potom sa tieto poznatky poskúšam preniesť
do praxe v reálnom živote.

• Kam do prírody chodievaš naj-
častejšie? Je to skôr blízke okolie alebo
obsiahneš aj iné regióny?

   Najčastejšie chodievam do krížovského 
lesa, ktorý je mi najbližší srdcu aj dostupnos-

ťou, ale chodievam aj do Levočských vrchov, 
do Belianskych aj Vysokých Tatier. Spolu s 
Jožkom Mačutekom, ktorý sa stará o video-

sekciu projektu, chystáme projekt varenia v 
regiónoch z lokálnych produktov. Verím pre-

to, že navštívime aj ďalšie zaujímavé miesta 
mimo nášho regiónu.

      Vraj nežijeme preto, aby sme jedli, ale 
jeme preto, aby sme žili – známa pravda, 
ale človek je už raz tvor kreatívny, a pre-
to sa neuspokojí len tak s hocičím. Stále 
musí niečo vymýšľať a zlepšovať, pretože 
koľko ľudí, toľko chutí. Jesť sa bude vždy 
a variť tiež. Prečo si teda túto nevyhnutnú 
aktivitu nespojiť aj s niečím príjemným? 
Ľubo Šmindak spojil varenie s pobytom v 
prírode, ktorá tak blahodarne pôsobí na 
našu psychiku. Ešte nedávno boli reštau-
rácie zatvorené a my sme boli nútení
variť si doma. Mnoho z nás spojilo vare-
nie a čas strávený v kruhu najbližších.
Keď zapojíme do varenia celú rodinu i jej 
najmenších členov, budeme mať o zába-
vu postarané a určite nám bude aj lepšie
chutiť. Možno dokonca vytvoríme úplne 
nové recepty, ktoré sa stanú súčasťou 
našej rodinnej tradície. Tak hurá do toho!

----------------------------------------------------------
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Spoločenská kronika - 2. štvrťrok 2020
• Narodili sa: 
Bjalončík Alexander, Depta Šimon, Devečka Mikuláš, Ganzarčík Gabriel, Godala Matúš, Griglák Maxim, Habiňáková Timea, Ignácz Tobias, 
Jezerčák Dominik, Kapolka Benjamín, Kredatus Sebastián, Krempaský Radoslav, Kuffa Bruno Frederik, Majerčák Adam, Majerčáková Emily,
Miľovčík Dominik, Mirga Denis, Mišalková Laura, Novysedláková Laura, Pajerová Paulína, Pavličko Michal, Peklanská Timea, Pitoňáková 
Alžbeta, Romanová Mia, Rothmajerová Dorota, Schurdak Jakub, Sládeková Sofia Emma, Špesová Mia, Šugereková Ema, Timko Tobias, 
Zibura Eliáš, Živčáková Tamara.

• Navždy nás opustili: 
Boronová Margita vo veku 86 rokov, Čekovský Jozef vo veku 72 rokov, Danko Emil vo veku 63 rokov, Firek Peter vo veku 53 rokov,
Hangurbadžo Ján vo veku 56 rokov, Jakubčáková Ľudmila vo veku 87 rokov, Jurčák Erik vo veku 20 rokov, Knapik Jozef vo veku 57 rokov, 
Kniesznerová Jana vo veku 40 rokov, Koščák Štefan vo veku 81 rokov, Kuna Eduard vo veku 84 rokov, Münnich Peter vo veku 57 rokov, 
Pavličko Štefan vo veku 72 rokov, Pisarčíková Emília vo veku 85 rokov, Rusňák Pavol vo veku 32 rokov, Sedlák Ján vo veku 20 rokov, Sochová
Alica vo veku 75 rokov, Susa Ondrej vo veku 72 rokov, Sviechovič Viktor vo veku 83 rokov, Šelep Anton vo veku 53 rokov, Šelep Štefan vo 
veku 27 rokov, Šmindák Peter vo veku 79 rokov, Šperková Božena vo veku 72 rokov.

• Životného jubilea sa dožili: 
Zimmermannová Katarína – 91 rokov, Kuba Štefan – 90 rokov, Budzáková Ružena – 80 rokov, Kollárová Žofia – 80 rokov, Krempaská
Petronela – 75 rokov, Michlíková Júlia – 75 rokov, Slodičáková Karolína – 75 rokov, Ing. Javora Vladimír – 70 rokov, Lineková Daniela – 
70 rokov, Majerčáková Helena – 70 rokov, Vnenčáková Margita – 70 rokov, Zemanová Oľga – 70 rokov, Chovancová Anna – 94 rokov,
Ziburová Helena – 90 rokov, Pavličko Emil – 85 rokov, Galliková Edita – 80 rokov, Hoholová Anna – 80 rokov, Blaha Ján – 75 rokov,
Budzáková Anna – 75 rokov, Putovná Monika – 75 rokov, Sochová Alica - 75 rokov, Bekešová Margita - 70 rokov, Hangurbadžová Emília - 70 
rokov, Krempaská Anna – 70 rokov, Krupjak Ján – 70 rokov, Ing. Zentko Július – 70 rokov, Košč Pavol – 93 rokov, Frindtová Jolana – 92 rokov, 
Zacherová Ema – 90 rokov, Bednárová Vilma – 85 rokov, Potočná Valéria – 85 rokov, Gombárová Mária – 80 rokov, Lorenčíková Vilma – 
80 rokov, Šoltes Ladislav – 80 rokov, Božeková Daniela – 70 rokov, Gurková Mariana – 70 rokov, Kraus Jozef – 70 rokov, Krempaská
Elena – 70 rokov, Šoltýsová Mária – 70 rokov, Modlová Mária – 96 rokov, Vnenčáková Anna – 92 rokov, Habiňák Sebastián – 85 rokov, Kittan 
Ondrej – 85 rokov, Kovalčíková Terézia – 85 rokov, Čekovský Ján – 80 rokov, Mirgová Vilma – 80 rokov, Budzák Ján – 75 rokov, Gríllus Emil – 
75 rokov, Jančíková Viera – 75 rokov, Kovalčíková Emília – 75 rokov, Štefanová Elena – 75 rokov, Tyborová Daniela – 75 rokov, Justová 
Ľudmila – 70 rokov, Konček Ján – 70 rokov, Kovalčíková Mária – 70 rokov, Krupjaková Ľudmila – 70 rokov.

Pripomenuli sme si deň víťazstva nad fašizmom
už z 2. svetovej vojny domov 
nevrátil. Jeho rodina a blízki mu 
nikdy nemohli na hrob položiť 
kvety, či zapáliť sviečku a zaspo-

mínať si.
    Preto nech je spomienka na 
týchto padlých hrdinov večná 
a takou nech ostane aj úcta a
pamiatka všetkým tým, ktorí 
obetovali svoje životy v bojoch 
za mier a slobodu.

       8. máj nie je len dňom pracov-

ného pokoja. Je to deň, ktorým 
si štáty starého kontinentu pravi-
delne pripomínajú ukončenie 2. 
svetovej vojny v Európe.
    Už 75. rokov uplynulo odvte-

dy, čo 8. mája 1945 kapitulovalo 
fašistické Nemecko a jeho spo-

jenci. Druhá svetová vojna bola 
najväčším a najrozsiahlejším 
ozbrojeným konfliktom v deji-
nách ľudstva. Priniesla obrovské

ľudské obete, tak z radov voja-

kov bojujúcich armád i civilného 
obyvateľstva na všetkých stra-

nách vojnového konfliktu. Zasia-

hla všetky kontinenty a o život v 
nej prišli milióny ľudí.
   Obete tejto krutej vojny si 7. 
mája vo štvrtok na cintoríne v 
našom meste, pripomenuli a 
uctili členovia Slovenského zvä-

zu protifašistických bojovníkov 
v Spišskej Belej. V úvode tejto

spomienkovej slávnosti odznela 
hymna Slovenskej republiky a 
následne stručný, no výstižný 
príhovor predsedníčky SZPB 
Danky Linekovej. Následne po 
tomto príhovore bol položený na 
hrob neznámeho sovietskeho 
vojaka veniec a zapálená bola 
svieca, ktorá je pomyselným 
symbolom úcty a pokory.
     Tento sovietsky vojak leží na 
belianskom cintoríne a nikdy sa

140. výročie narodenia generála, politika a svetobežníka M. R. Štefánika
Mohyla je zároveň vrcholným
dielom známeho architekta
Dušana Jurkoviča.

   „Mne nejde o to, za cenu 
nečinnosti kúpiť si život. Ja 
nechcem žiť o dvadsať –
tridsať rokov. Teraz – teraz
chcem žiť.”... takto popísal 
svoj postoj a prístup k životu 
všestranný slovenský politik, 
ktorý bol taktiež letcom, astro-
nómom, zberateľom, francúz-

skym generálom i zakladateľom 
Československa.
         Každý rok 21. júla si pripomí-
name výročie narodenia Milana 
Rastislava Štefánika. Je to pres-

ne 140. rokov od narodenia tohto 
významného slovenského politi-
ka a generála. Pri tejto príležitos-

ti si mesto Spišská Belá uctilo 
pamiatku tohto padlého hrdinu 
a predstavitelia samosprávy po-

ložili kyticu ruží k jeho soche v 
parku na Štefánikovej ulici.
  Generál Milan Rastislav
Štefánik sa narodil 21. júla

1880 v obci Košariská neďale-

ko Brezovej pod Bradlom. Bol 
slovenský astronóm, fotograf, 
vojenský letec, brigádny gene-

rál ozbrojených síl Francúzska, 
diplomat a politik. Mal najväčšiu 
zásluhu na formovaní česko-slo-

venského zahraničného odboja 
počas prvej svetovej vojny. Zo-

hral dôležitú úlohu pri organi-
zovaní česko-slovenských légií 
a sprostredkovaní kontaktov na 
francúzskych štátnych funkcio-

nárov. Spolu s Tomášom Garri-
guom Masarykom a Edvardom 
Benešom bol kľúčovou osobou 
pri založení Československa. 
Štefánik bol podpredsedom 
Československej národnej rady, 
ministrom vojny v Dočasnej vlá-

de československej a následne 
aj v novovzniknutej ČSR.
      Milan Rastislav Štefánik na-

šiel miesto posledného odpočin-

ku v mohyle na Bradle, ležiacej v 
jeho rodnom kraji medzi Brezo-

vou pod Bradlom a Košariskami. 
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Stretnutie s Norou Baráthovou
deroval pán Peter Juščák, ktorý 
predstavil tvorbu pani Barátho-

vej. Spisovateľka ju oživila hu-

morným a pútavým rozprávaním 
o histórii nášho regiónu. Zároveň 
predstavila spisovateľa pána 
Petra Juščáka a jeho zaujímavú 
publikáciu …a nezabudni na la-
bute!, ktorá zoznamuje čitateľov 
s príbehom zo sovietskych pra-

covných táborov. Státisíce často
nespravodlivo odsúdených ľudí 
trpelo kvôli krutosti a zvráteným 
ideám. Neformálne rozhovory s 
pozvanými hosťami pokračovali 
aj pri malom občerstvení, ktoré
mesto pripravilo pre všetkých
zúčastnených.
    Podujatie bolo realizované s 
podporou Fondu na podporu 

umenia.

Spracovala: Eva Janusová

    Obec spisovateľov Slovenska 
pripravila na rok 2020 projekt s 
názvom „Stretnutia v literárnych 
kluboch.“ Zámerom bolo usku-

točniť stretnutia s čitateľmi a 
záujemcami o literárnu tvorbu 
a priblížiť im prácu slovenských 
autorov.
        Jedno zo stretnutí sa uskutoč-

nilo aj v našom meste. Čitatelia 
sa zoznámili s tvorbou historič-
ky a prozaičky Nory Baráthovej. 
Stretnutie sa uskutočnilo v no-

vootvorenom Dennom centre 
v Strážkach. Účastníci sa záro-

veň zoznámili s priestormi, ktoré 
budú v budúcnosti môcť slúžiť aj 
na podobné podujatia. Štvrtkové 
popoludnie – 13. 8. 2020 o 17:00 
hod. otvorila pani Eva Januso-

vá, vedúca Mestskej knižnice 
v Spišskej Belej. Podujatie mo-

76. výročie Slovenského národného povstania 
tých vojakov, partizánov a aj ci-
vilistov, ktorí položili svoje životy 
v priebehu bojových operácií v 
rokoch 1943 – 1944.
  Slovenským národným po-
vstaním sa slovenský národ vrátil
medzi demokratické krajiny sve-

ta a tak sa SNP právom zaraďu-
je medzi najvýznamnejšie medz-
níky našich moderných dejín.
     Nedovoľme, aby sa história 
opakovala a pripomínajme si a 
uctievajme tieto udalosti z ne-

dávnej histórie.
  „Vďaka všetkým, ktorí 
prežili, česť a spomienka 
pre tých, ktorí sa už domov
nevrátili!“

   Boje na východnom fronte
v lete 1943 a následný postup 
Červenej armády na západ boli 
neklamným znakom toho, že 
Nemecko nie je schopné Soviet-
sky zväz poraziť, dokonca sa 
dostávalo do čoraz väčšej de-

fenzívy. Takto to chápali aj mno-

hí Slováci a preto začali vznikať 
myšlienky o oslobodení sa spod 
nemeckého útlaku.
    S pojmom SNP si určite každý 
spája partizánske jednotky. Tie 
začali na Slovensku vznikať už 
od roku 1942. Vtedy si hovorili 
Bojové Jánošíkovské družiny. 

V tom istom čase začali vznikať 
taktiež za podpory antifašistov aj 
ďalšie skupiny, ktoré tvorili naj- 

mä sovietski vojaci, ktorí utiekli
z koncentračných a rôznych 
zajateckých táborov. Títo vojaci 
svedčili o zverstvách, ktoré sa 
páchali v údajných nemeckých
pracovných táboroch, a tak 
sa v krajine stupňoval odpor k
Nemcom a silnela túžba po
povstaní a oslobodení sa.
     Tak 29. augusta 1944 vypuk-

lo Slovenské národné povstanie 
(SNP) ako reakcia domáceho 
odbojového hnutia na vstup ne-

meckých okupačných vojsk na 
územie Slovenskej republiky. Od
tohto dňa ubehlo 76 rokov, čo
si pripomíname túto významnú 
udalosť.
     Aj predstavitelia mesta Spiš-

ská Belá spolu s Oblastnou
organizáciou Slovenského zvä-

zu protifašistických bojovníkov 
v Spišskej Belej si 28. augusta 
2020 uctili pamiatku tých, ktorí v 
tomto povstaní bojovali.
    Aj keď severný Spiš nebol 
integrálnou súčasťou slobodné-

ho povstaleckého územia, jeho 
obyvatelia, partizáni a slovenskí 
vojaci prispeli v rámci svojich 
možností k boju proti nacizmu. 
Boli to práve miestni ľudia, ktorí 
mnohokrát svojou pomocou a 
odhodlanosťou prispeli k tomu, 
aby na slovensko-poľskom po-

hraniční mohlo prebiehať parti-
zánske hnutie. A preto aj tento 
rok spomíname na všetkých

Dotácia pre mestskú knižnicu
sa nakúpia rôzne druhy kníh –
jazykové a výkladové slovníky,
encyklopédie, populárna, od-

borná a náučná literatúra,
detská literatúra, slovenská 
pôvodná tvorba a tvorba sloven-

ských autorov. Zakúpené budú 
aj knihy vydané s podporou Fon-
du na podporu umenia. Dotácia 
bola mestu Spišská Belá poskyt-
nutá v plnom rozsahu vo výške
3 000 eur s nulovým spolufinan-

covaním zo strany mesta a uve-

dené financie je potrebné použiť 
do konca roka 2020.

   Mesto Spišská Belá sa aj 
v tomto kalendárnom roku 
uchádzalo o poskytnutie fi-

nančných prostriedkov z Fon-
du na podporu umenia v rámci
výzvy č. 10/2020 v podprograme 
5.1.4 Akvizícia knižníc. Projekt 
s názvom Akvizícia mestskej 
knižnice v Spišskej Belej pre 
rok 2020 bol vyhodnotený ako 
úspešný. Dobrou správou pre 
čitateľov nášho mesta preto je, 
že knižničný fond v mestskej 
knižnici sa vďaka poskytnutej 
dotácii opäť rozšíri. Na tento účel 
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Otvorenie Denného centra Spišská Belá – Strážky
       V priebehu mesiaca júl 2020 
mesto Spišská Belá obdržalo od 
Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Popra-

de súhlas s uvedením Denného 
centra Spišská Belá – Strážky 
do prevádzky, vrátane schvále-

nia prevádzkového poriadku, čo 
boli posledné kroky nevyhnutné 
k sprístupneniu Denného centra 

pre verejnosť.
 Zriaďovateľom Denného
centra Spišská Belá – Strážky 
na ul. Ladislava Medňanského
2711/3A je mesto Spišská 
Belá. Budova bude slúžiť najmä
fyzickým osobám, ktoré dovŕ-
šili dôchodkový vek, osobám s 
ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo s nepriaznivým zdravot-
ným stavom. Priestory novo-

stavby budú využívané taktiež 
pre aktivity miestnych spolkov a 
občanov, keďže je účelovým za-

riadením mesta Spišská Belá a 
bude slúžiť aj ako kultúrno-spo-

ločenské stredisko, miesto oddy-

chu, zábavy a uspokojovania zá-

ujmových potrieb občanov (napr. 
spolková a klubová činnosť, sva-

dobné hostiny, rodinné oslavy, 
kary, predaj tovaru, spoločenské 
a pracovné stretnutia a pod.).
     Denné centrum je umiestne-

né v jednopodlažnej prízemnej 
budove a pozostáva z chodby, 
dvoch kancelárií, kuchynky,

toaliet, technickej miestnosti a 
najmä veľkej spoločenskej 
miestnosti, ktorá je primárne 
určená pre všetky aktivity. Spo-

ločenská miestnosť je vybavená 
stolmi a stoličkami. Objekt je
napojený na verejné inžinierske 
siete – vodovod a kanalizáciu, 
vykurovanie je elektrické. Ka-
pacita Denného centra je 100 
osôb. Budova bude prístupná 
pre verejnosť počas pracovných 
dní od 9:00 do 17:00 hod. na 
základe schváleného harmo-
nogramu aktivít (zverejneného 
na www.spisskabela.sk).
     V Dennom centre sa bude
počas dňa poskytovať sociálne 
poradenstvo a bude zabezpečo-

vaná záujmová činnosť pre fyzic-

ké osoby, ktoré dovŕšili dôchod-

kový vek, ako aj pre osoby s ťaž-

kým zdravotným postihnutím 
alebo nepriaznivým zdravotným 
stavom. Hlavným poslaním tohto 
centra je podnecovať a podpo-

rovať aktivity cieľových záujmo-

vých skupín, začleňovať ich do 
života spoločnosti, aby sa predi-
šlo ich sociálnej izolácii a vylúče-

niu, uspokojovať ich kultúrne a 
spoločenské potreby a podporo-

vať ich osobné záujmy a záľuby.
        Vzhľadom na aktuálne naria-
denia Úradu verejného zdra-

votníctva Slovenskej republiky 
sa prevádzka Denného centra 
Spišská Belá – Strážky spúšťa 
v sprísnenom hygienicko-
-preventívnom režime. Žiada-

me preto všetkých užívateľov a 
návštevníkov o dodržiavanie
nasledovných pravidiel:
•  vstup a pobyt v celej budove je

možný len s prekrytými hornými 
dýchacími cestami (napríklad 
rúško, šál, šatka),
• žiadame dodržiavať respiračnú 
etiketu (kašlať, kýchať, smrkať 
do vreckovky),
• pri vstupe do budovy si apli-
kovať dezinfekciu na ruky alebo 
použiť jednorazové rukavice,
•  nepodávať si ruky,
• nezhlukovať sa, vstupovať do 
budovy a pohybovať sa v nej
samostatne alebo v menších 
skupinkách.
         Vstup do priestorov Denného 
centra Spišská Belá – Strážky 
nie je povolený pre tých, ktorí 
majú nariadenú karanténu alebo 
akékoľvek príznaky respiračné-

ho infekčného ochorenia (napr. 
horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené
dýchanie a pod.).

Triedenie odpadu má skutočne zmysel
    Organizácia zodpovednosti 
výrobcov ENVI-PAK, a. s., ude-

lila aj v tomto roku mestu Spiš-

ská Belá certifikát za to, že jeho 
občania časť komunálneho od-

padu vytriedili a nebol uložený 
na skládke odpadov. Prispelo 
sa takto k úspore skleníkových 
plynov. V minulom kalendár-
nom roku sme spolu vytriedili 
komunálny odpad v objeme

takmer 272 ton, vďaka čomu 
sme ušetrili viac ako 69 000 
ton emisií skleníkových ply-
nov. Táto úspora predstavuje 
množstvo skleníkových plynov, 
ktoré by vyprodukovalo prie-
merné osobné auto, ak by 
6 383-krát obišlo zemeguľu. 
Výsledok nás úprimne teší, pre-

tože je lepší ako v uplynulom
období.

      Triedením odpadu dochádza 
k jeho ukladaniu na skládku od-

padov v menšej miere. Vzhľa-

dom na to, že skládky odpadov 
s produkciou metánu a oxidu 
uhličitého patria (popri spaľo-

vaní fosílnych palív, poľnohos-

podárstve a pod.) k hlavným 
zdrojom skleníkových plynov z 
ľudskej činnosti, menej odpadu 
na skládke má aj tento pozitívny

dopad.

     Uvedomujeme si, že množ-
stvo vytriedeného odpadu sa
bude zvyšovať len vďaka
obyvateľom mesta, ktorí budú
k triedeniu pristupovať zod-
povedne. Veríme, že v nasle-

dujúcom období sa nám spo-
ločnými silami bude dariť zvy-
šovať vytriedené množstvá od-
padu.

     Koncom mája 2020 mesto Spišská Belá 
zabezpečilo v súlade s platnou legislatívou 
pravidelný sezónny zber objemného odpa-

du pod názvom Jarné upratovanie. Obča-

nom slúži na zbavenie sa odpadu, ktorý kvôli 
svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné 
odovzdať cestou bežných zberných nádob 
a kontajnerov. Kvôli tejto aktivite boli na ob-

vyklých miestach v našom meste pristavené 
veľkoobjemové kontajnery. Celkovo ich bolo 
v katastrálnom území Spišská Belá a Strážky 
umiestnených 16 kusov.
   Do veľkoobjemových kontajnerov bolo 
umiestnených 24,72 ton odpadu a pracov-

níkmi Verejnoprospešných služieb mesta 
bolo z okolia týchto kontajnerov zozbie-

raných 17,39 ton rôzneho odpadu. Počas 
jarného upratovania teda občania mesta

odovzdali spolu odpad v množstve 42,11 
ton. Vozidlo Verejnoprospešných služieb 
mesta meralo cestu na Riadenú skládku 
odpadov kvôli dozberu objemného odpadu 
25-krát.
    Opätovne sa medzi zmesou objem-
ného odpadu objavil aj odpad, ktorý do 
tejto kategórie odpadu nepatrí a bolo 
možné ho odovzdať v systéme triede-
ného zberu odpadu, napríklad kartón 
alebo šatstvo. Pravidelne sa pri veľkoobje-

mových kontajneroch objavujú aj ojazdené 
pneumatiky. Tento druh odpadu je pritom 
podľa zákona o odpadoch možné bezplat-
ne odovzdať u každého distribútora, ktorý 
predáva alebo prezúva pneumatiky a to bez 
ohľadu na značku či počet kusov. Takéto 
odovzdanie nie je viazané kúpou nových 

pneumatík alebo iného tovaru. Do veľko-
objemových kontajnerov nepatrí ani bežný 
domový odpad, nebezpečný odpad a tieto 
kontajnery nie sú určené pre podnikateľov 
na zbavenie sa odpadu zo svojej podnika-

teľskej činnosti.
   Vyzývame občanov k zodpovedné-
mu správaniu. V prípade, že by bol veľko-
objemový kontajner dočasne umiestnený 
pred naším domom, pravdepodobne by 
sme sa vyhli tvorbe dočasného smetiska. 
Objemného odpadu sa občania mesta na-

vyše môžu zbavovať celoročne v priestoroch 
zberného dvora na Továrenskej ulici. Takým-

to konaním o sebe, ako občania mesta, dá-

vame nelichotivú vizitku, ktorá nesvedčí o 
kultivovanosti tých, ktorí opakovane nechápu 
zmysel celomestského upratovania.

Množstvá objemného odpadu z jarného upratovania
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     „Tam kde prinášaš úsmev a radosť do ži-
vota robíš najkrajšiu vec na svete.“ Neznámy 
autor.
   Neformálna skupinka Hernička v spo-
lupráci s OZ „Trochu inak“, OZ Kobalt a 
Mestom Spišská Belá (Ing. Mlaková) pripra-

vili v máji 2020 prvú výzvu s názvom Poteš 

svojho seniora. Zámerom tejto aktivity bolo 
spríjemniť seniorom v ZOS Strážky, senio-
rom opatrovateľskej služby a seniorom z 
Klubu dôchodcov neľahký čas, ktorý muse-

li stráviť v oveľa väčšej izolácií ako ostatní 
občania. Dobrovoľníci pre nich preto pripra-

vili príjemné prekvapenie v podobe pozdra-

vov, listov, veselých fotiek a videí s deťmi, 
drobností pre potešenie a tiež kopec vtipov,
hlavolamov, hádaniek, riekaniek, krížoviek 
či jazykolamov.
     Do výzvy sa zapojili aj obyvatelia mesta 
Spišská Belá a vybrali si konkrétneho senio-
ra, ktorému pripravili takýto pozdrav. Aktuál-
ne má každý senior zo spomínaného zaria-

denia svojho zásobovača pozitívnych správ, 
s ktorým si vymieňa listy s už oveľa osob-

nejším charakterom. Keď darcovia dostanú 
správu či list od obdarovanej babičky a de-

duška, vyčarí im to úsmev na tvárach - vedia, 
že to čo robia má zmysel. Každý mesiac sa 
pripravujú nové témy, ktoré by seniorov mohli 
aspoň trošku rozveseliť. Najväčšou radosťou 
pre dobrovoľníkov sú zasa plánované osobné
stretnutia, kde sa všetci navzájom spozna-

jú, zaspievajú si či zatancujú a do rytmu 
ich budú sprevádzať rúčky a nôžky detí z
materského centra Hernička.
        Na mesiac september je pre seniorov pri-
pravená téma Spolu to zvládneme. V prípa-

de záujmu kontaktuje centrum Hernička na 
adrese hernickabela@gmail.com.

Mgr. Barbora Bombalová
Členka zakladajúcej skupinky Hernička

Poteš svojho seniora

Materské centrum Hernička
    Nápad založiť Herničku vzni-
kol v cukrárni v roku 2019 pri 
pravidelných stretnutiach mami-
čiek na materskej dovolenke so 
svojimi deťmi. Priestor začal byť 
malý. Nové mamičky pribúdali a 
pre drobcov začalo byť všetko 
navôkol zaujímavé. Spoločen-

stvo malo silnú túžbu vytvoriť 
miesto na spoločné stretávanie, 
ktoré by bolo bezpečné a prí-
jemné a kde si mamičky môžu 
zároveň nachvíľu oddýchnuť 
od každodenných povinností. 
Priestor, kde si môžu odovzdá-

vať informácie a kde si ich deti 
vybudujú nové priateľstvá. A tak 
sa pustili od snívania do praktic-

kej realizácie materského centra 
Hernička. Vďaka samospráve, 
ktorá poskytla priestory v Den-

nom centre v Strážkach sa na 
jeseň plánuje začať s prvými 
stretnutiami.
  Centrum Hernička by malo 
tvoriť plynulý prechod medzi do-

mácim prostredím a kolektívom.

Výhodou je, že sa dieťa zúčast-
ňuje na aktivitách spolu so svo-

jou mamou. Tak sa bez stresu z 
odlúčenia od rodičov naučí nad-

väzovať prvé sociálne kontakty 
s rovesníkmi a môže sa rozvíjať 
aj pod pedagogickým dohľadom 
členiek centra.
   Otvorená herňa pre deti by 
mala ponúkať tiež možnosť za-

hrať sa s edukatívnymi hračkami, 
oboznámiť sa s rôznymi Monte-
ssori aktivitami a pomôckami a 
mnoho ďalších plánovaných ak-

tivít. Pre rodičov/rodiny má cen-

trum Hernička v pláne po čase 
zrealizovať podujatia zamerané 
na spoločné trávenie voľného 
času prostredníctvom kultúrnych 
či športových akcií, prednášok, 
kurzov či diskusií na témy z ob-

lasti starostlivosti o dieťa, výcho-

vy a rodičovstva, životosprávy a 
rôznych ďalších oblastí. Okrem 
osvety je zámerom centra rozbe-

hnúť aj požičovňu hračiek, kníh, 
burzy detských odevov a iné.

   Aktivity Herničky budú mať
verejnoprospešný charakter a 
mali by prispieť k budovaniu a 
rozvoju miestnej komunity.
    V Herničke sú vítaní všetci,
nielen mamičky, ale aj oteckovia, 
starí rodičia, skrátka všetci, ktorí 
chcú pre svoje malé „hviezdičky“ 
zabezpečiť plynulý prechod z ro-

dičovského náručia do kolektívu.
Organizačný tím rád privíta kaž-

dú jednu ruku (hlavu), ktorá by 
chcela pomôcť vytvoriť zaujíma-

vejší program centra Hernička. 

Centrum nájdete na fecbooku 
ako skupinu „Hernička Spišská 
Belá“, do ktorej sa môžete pri-
dať alebo na e-mailovej adrese
hernickabela@gmail.com. 

Tím mamičiek z Herničky
Baška, Radka, Viki a Lydka
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Tretí SWAP občianskeho združenia „Trochu inak“
      Prvý augustový deň mali  oby-
vatelia mesta opäť možnosť prísť 
– priniesť – vymeniť – a odniesť si 
rôzne kúsky štýlového oblečenia 
a doplnkov z už v poradí 3. 
SWAP-u alebo Belianskeho ba-

záru „Trochu inak“. V zasadačke 
mestského úradu sa dopoludnia
vystriedalo viacero nadšencov 
tejto myšlienky a organizátorov 
veľmi potešilo množstvo nových 
tvárí. K SWAP-u neoddeliteľne 
patrí aj kreatívny workshop, ktorý 
by mal vždy podporovať ekolo-
gické myslenie – teda nevytvárať 
odpad, ale práve naopak, naučiť 
ako recyklovať staré veci a jedi-
nečným a vkusným spôsobom 
predĺžiť ich životnosť. Tentokrát

zúčastnení pretvárali staré a fád-

ne oblečenie pomocou šablón, 
farieb a fixiek na textil. Popoludní 
sa OZ už tradične presunulo na 
pár hodín na podujatie Fest faj-
ný fest, kde už čakali festivaloví 
„ekonadšenci“ s ďalšími módny-

mi kúskami. Viacerých návštev-

níkov okrem oblečenia zaujal aj 
banner s informáciami o bez-
odpadovom štýle života, ručne 
vyrábané mydielka a obaly z 
včelieho vosku z dielne OZ.
    Vďaka patrí všetkým, ktorí 
akciu akýmkoľvek spôsobom 
podporili. Najbližší SWAP bude 
pravdepodobne v zime.

Za OZ „Trochu inak“
Viktória Sisková

       Multižánrový hudobný festival Fest Fajný 
Fest, ktorý sa uskutočnil 1. augusta 2020 v 
parku Kaštieľa Strážky naplnil očakávania. 
Návštevníci sa za slnečného počasia výbor-
ne zabávali pri hudobnej produkcii sloven-

ských umelcov a svoje miesto na festivale po-

tvrdili deti, pre ktoré bol pripravený zaujímavý 
animačný program. Z priestorov Mestského 
úradu v Spišskej Belej sa v popoludňajších 
hodinách do festivalového areálu presunulo 
so svojím bazárom oblečenia a doplnkov – 
SWAP – občianske združenie „Trochu inak“
zo Spišskej Belej. Oddych pre návštevníkov 
bol zabezpečený v Chillout zóne a občerst-

venie v štýlovom Food trucku. Celkovo počas 
festivalu vystúpilo osem kapiel na hlavnom 
hudobnom pódiu a v B-stage prebehli štyri 
pôsobivé akustické hudobné vystúpenia.
    Úvod 8. ročníka FFF patril trenčianskej 
grungeovej štvorici TAKE SHELTER. Posta-

venie miestnych kapiel obhájil kežmarský 
rockový SCREEN a jedna z najobľúbenej-
ších spišskonovoveských kapiel KARAVA-

NA, ktorá publikum zabávala pohodovým
reggae rytmom. Tanečná nálada pokračova-

la aj počas vystúpenia v štýle futuristic popu 

PUDING PANI ELVISOVEJ. Optimistickú 
letnú atmosféru sa podarilo udržať taktiež

ska/punkovému zoskupeniu z Nového Mesta 
nad Váhom FUERA FONDO. So zotmením 
zazneli tajomné experimental & alternative 

zvuky nástrojov slovenského hudobného 
unikátu v podobe skupiny LONGITAL. Večer-
ný chlad energickým ripcore rozohnala kape-

la ČAD a priaznivcov hip-hopu potešil raper 
ZVERINA.
     V sérii pesničkárskych unplugged vystú-

pení sa s folkom predstavil básnik, prozaik a 
hudobník JÁN MARTON a BARBORA BOR-

TOLINI, no a s indie/folkom kapela CHRIS 
MAY a pesničkár Samuel Kovalčík alias
ZABIŤ FRANTIŠKA. O nočnú after-party 
sa na záver festivalu postarala DJ dvojica
CITRONELA.
       Počas podujatia navyše prebiehala chari-
tatívna finančná zbierka pre 6-ročného Luka 
Klokoča zo Spišskej Belej, ktorý od narode-

nia bojuje a nevzdáva sa. Spolu so svojou 
rodinou hľadajú možnosti na zmiernenie 
následkov jeho komplikovaného zdravotné-

ho stavu, no a s rovnakým zámerom mu bol 
odovzdaný aj príspevok od návštevníkov a 
organizátorov Fest Fajného Festu.
   FFF 2020 sa uskutočnil najmä vďaka
dôvere Slovenskej národnej galérie, spo-

lupráci Mesta Spišská Belá, podpore Pre-

šovského samosprávneho kraja a mnohým 
sponzorom. Bude zaujímavé sledovať, čo sa 
stane obsahom FFF 2021…

Fest Fajný Fest sa opäť vydaril

Letné workshopy v SNG Kaštieľ Strážky
     Slovenská národná galéria, Kaštieľ Strážky, 
organizovala každý štvrtok počas prázdnin 
zaujímavé a kreatívne workshopy pre deti.
     V prvom júlovom workshope sa deti naučili 
čítať symboly v umení, ktoré sú „tajne“ zaši-
frované v obrazovej galérii kaštieľa. Okrem 
toho, že sa deti o symboloch všeličo dozve-

deli, vytvárali aj vlastné šifrované grafické 
diela.
    V druhom workshope sa deti túlali nád-

herným anglickým parkom. Poznávali lúčne 
kvietky aj liečivé bylinky a vytvorili si herbár.
  Tretí workshop niesol názov Maliarova 

paleta. Deti miešali výrazné farby s rôznymi 
geometrickými tvarmi. A že boli oči ružové, 
nos špicatý a hlava ako štvorec? Veď aj o
tom je kubizmus – jeden z najvýraznejších

avantgardných smerov, s ktorým sa deti v 
tento deň oboznámili.
        A čo má väčšina detí najradšej? No predsa
rozprávky. Ani na tie sa pri tvorivých work-
shopoch nezabudlo. Najprv sa do nich deti 
započúvali a potom ich graficky stvárňovali.
 Sériu júlových workshopov uzavrel
workshop s názvom Vrtoch(r)y, v rámci kto-

rého deti spolu s lektormi SNG napodobňo-

vali pohyby stromov, padanie lístia, vietor, 
vodu – jednoducho vrtošivé prejavy prírody.
       Prvý z augustových tvorivých workshopov 
niesol názov Svet očami sochárov. Lektori 
SNG s deťmi skúšali, aké je to byť sochou.
Zahrali si starú známu hru na sochy a skúsili 
si modelovanie na základe vlastných pred-

kreslených diel.

    Na ďalšej zo štvrtkových tvorivých dielní 
sa deti trochu potrápili s neposlušnou niťou a 
spoločne vytvorili pavúčiu sieť.
    Na workshope s názvom 3D Flexagón –
Skladačka si deti zopakovali základy geome-
trie, zistili že skladanie papiera môže byť na-

ozaj zábavné a vytvorili si vlastné skladačky.
     Na záverečnom augustovom workshope 
sa deti zoznámili s unikátnymi portrétnymi
miniatúrami, vyskúšali si prácu dávnych
maliarov a na malých sadrových odliatkoch 
si vytvorili jedinečné miniportréty.
       Lektori SNG Kaštieľ Strážky sa veru v lete 
nenudili a vďaka nim sa nenudili ani deti a v 
nádherných priestoroch kaštieľa a parku sa 
naučili veľa nový vecí a zistili, že umenie je 
vlastne zábava.
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ČERSTVÉ  HLAVIČKY  v  Spišskej
Belej
   Projekt spoločnosti Kaufland 
s názvom Čerstvé hlavičky, 

ktorý podporuje konzumáciu 
čerstvého ovocia a zeleniny na 
školách už pozná výhercov. Po 
úspešnom minuloročnom pilot-
nom ročníku bola v termíne od 
24. júna 2020 do 29. júla 2020
spustená registrácia bločkov z 
predajní spoločnosti Kaufland, 
spojená s hlasovaním za jed-

notlivé základné školy. 70 pre-

dajní tohto obchodného reťazca 
hľadalo partnerskú základnú 
školu, ktorá získa najväčší počet
hlasov.

 Základná škola J. M.
Petzvala, ako vlaňajší víťaz 
v okrese Kežmarok, potvrdila 
svoju víťaznú pozíciu s počtom 
hlasov 4 608 aj v tomto roku. Ve-

denie školy sa teda v školskom 
roku 2020/2021 môže tešiť na 
týždenný prísun balíčka s hmot-
nosťou približne 200 gramov 
kvalitného a čerstvého ovocia 
alebo zeleniny na žiaka. Do pro-

jektu bolo celkovo prihlásených 
189 základných škôl a počas 
trvania projektu bolo hlasujúcimi 
odovzdaných spolu až 186 553 
hlasov. Výhercovi gratulujeme!

Víťazi súťaže DOMA (NE)DOBROVOĽNE, NO TVORIVO
    Základná umelecká škola Ladislava 
Mednyánszkeho Spišská Belá a mesto 
Spišská Belá vyhlásili počas karanténne-

ho opatrenia, kedy sa deti vzdelávali v domá-

com prostredí, výtvarnú súťaž DOMA (ne)
DOBROVOĽNE, no TVORIVO. Do súťaže 
sa od 20. marca 2020 do 30. apríla 2020 za-

pojilo viac ako 70 detí, ktoré zaslali takmer 
100 výtvarných prác. Boli medzi nimi kresby, 
maľby, koláže, landarty, dokonca aj výtvarné 
objekty. Trojčlenná porota vybrala v každej 
kategórii 3 víťazné práce a udelila aj niekoľko 
čestných uznaní.
        Vedenie ZUŠ ďakuje za všetky výtvarné

dielka a víťazom srdečne blahoželá. Zo
všeobecne známych dôvodov sa slávnostné 
oceňovanie neuskutočnilo a ceny, ktoré do 
súťaže venovalo mesto Spišská Belá, boli 
odovzdávané individuálne v sídle ZUŠ na 
Zimnej ulici č. 12.
       Ocenenie získali:
1. kategória – do 6 rokov
1. miesto – Karolína Hoholová, Spišská Belá
2. miesto – K.K., ZUŠ Tatranská Lomnica
3. miesto – Daniela Ovčariková, Spišská Belá
Čestné uznanie:
Veronika Pazerová, Spišské Hanušovce
Zoja Rusnáková, ZUŠ Tatranská Lomnica

Hanka Slodičáková, Spišská Belá
Ester Paľko, Spišská Belá
Johanka Tomasová, Slovenská Ves
2. kategória – 7 - 10 rokov
1. miesto – Katarína Pazerová, Spišské
                          Hanušovce
2.  miesto – Rebeka Grivalská, Spišská Belá
3.  miesto – Adam Ulbrich, Spišská Belá
Čestné uznanie:
Svetlana Grivalská, Spišská Belá
Tatiana Gancarčíková, Spišská Belá
Zoran Grivalský, Spišská Belá
Bianka Pitoňáková, Spišská Belá
Diana Miškovičová, Spišská Belá

ŠTEFÁNIKOV VŠEVEDKO
nástupu na konci školského 
roka.
  Aj v školskom roku
2019/2020 boli ocenení žiaci, 
ktorí predsa len urobili čosi na-

viac.
   V rámci druhého ročníka 
celoročnej súťaže ŠTEFÁNI-
KOV VŠEVEDKO boli ocene-

ní žiaci: Marek Navrátil, žiak
4. B triedy a Viktória Olšavská, 

žiačka 6. B triedy.
        Títo žiaci počas celého škol-
ského roka reprezentovali školu 
v rôznych súťažiach, predme-

tových olympiádach a na mno-

hých iných akciách. Patrí im 
poďakovanie za čas a energiu, 
ktorú vynaložili prevažne mimo 
vyučovania a vo svojom voľnom 
čase na prípravu.
    Vďaka patrí samozrejme aj 
učiteľom, pod vedením ktorých 
tieto úspechy získali.
    Ceny odovzdal pán Martin 
Kostka, ktorý zároveň kolobež-

ku a bicykel do súťaže aj veno-

val. Vedenie ZŠ ďakuje za veno-

vané ceny a verí, že táto tradícia 
bude pokračovať aj v ďalšom 
školskom roku.

Vedenie ZŠ M. R. Štefánika

     V spolupráci so sponzorom 
školy Bicykle Kostka orga-
nizuje ZŠ M. R. Štefánika už 
druhý rok celoročnú súťaž o 
najmúdrejšieho, najtalentova-
nejšieho a najšikovnejšieho 
žiaka školy.
   Cenu môže získať ten žiak, 
ktorý počas celého školského 
roka nazbiera najviac bodov vo 
svojej kategórii. Kolobežku získa 
najaktívnejší žiak prvého stupňa,

bicykel žiak druhého stupňa. 
Zbierať body môžu žiaci v škol-
ských, okresných, krajských a 
celoslovenských vedomostných
a tiež športových súťažiach. 
Získať tak môžu svoju vytú-

ženú cenu, ktorou precestujú
svet. Body sa pripisujú za 
umiestnenie, ale aj za úspešné 
riešenie, účasť, prospech a prí-
kladné správanie. Body môžu 
žiaci získať aj svojou aktivitou a

kreativitou pri tvorbe programov 
školských akcií.
    Každú aktivitu pre školu či 
súťaž, do ktorej sa zapojili, hlásia 
žiaci svojmu triednemu učiteľovi 
a koordinátori súťaže im pripíšu 
body podľa bodovacej tabuľky. 
Každý štvrťrok sa rebríček prvej 
desiatky najlepších zverejňuje 
na nástenke. Vyhodnotenie sú-
ťaže a odovzdanie cien sa usku-

točňuje v rámci slávnostného

Športujeme s netradičnými športmi
  Na hodinách telesnej a
športovej výchovy učitelia zača-

li už minulý školský rok a chcú 
pokračovať aj v tomto, s novými, 
netradičnými športmi. V rámci 
výzvy Tesca „Vy rozhodujete, my 
pomáhame“ sa škole podarilo 
získať 600 eur na kúpu pomôcok 
na realizáciu netradičných špor-
tov: INDIACA, RINGO, LAKROS, 
INTERKROS, FRESBEE.
      Ide o netradičné športy, ktoré 
sa môžu využívať aj vo voľnom 
čase. Cieľom je zvýšiť záujem 
u žiakov o pohybové a športové 
aktivity pomocou hier, pretože 
zmyslom každej hry sú spoločné 
zážitky, spoločné fyzické nasa-

denie a spoločná radosť. Pri 
súťažiach sú tieto atribúty dopl-
nené o vzrušenie z hry. Je pred-

poklad, že si žiaci netradičné 
športy obľúbia.
   Ďalšou myšlienkou je aj
odpútanie žiakov od počítačov, 
tabletov, mobilov a pritiahnutie 
ich k športu a pohybu vôbec, ako 
aj vytvorenie pozitívneho vzťahu 
k vlastnému zdraviu a k zdra-

viu iných. Dôležitou oblasťou, 
ktorej sa projekt bude venovať 
aj v budúcnosti, je hlavne pod-
pora športu a zdravia žiakov ZŠ,
učiteľov i rodičov.

PaedDr. Ľudovít Gumulák
ZŠ M. R. Štefánika
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Moderné vzdelávanie – Fond solidarity
lávanie sa spojilo vo víkendo-

vom vzdelávacom pobyte pre 
žiakov 8. a 9. ročníkov oboch 
základných škôl s názvom Teen 
akcelerátor. Na tejto aktivite 
sa zúčastnilo 25 mladých ľudí, 
v ktorých vedúca skupinka mla-

dých prebúdzali hrdinov a inšpi-
rovali ich k aktívnemu životu a k 
spolupráci.
   Celkovo sa vďaka Európ-
skemu zboru solidarity poda-

rilo zrealizovať 32 jednodňových
vzdelávacích aktivít, 1 víkendové 
vzdelávanie a spolu prešlo progra-
mami vzdelávania 289 mladých.

   Projekt moderné vzdelávanie 
sa zameriaval na inovatívne a 
nové formy vzdelávania. Hlavný-

mi aktivitami tohto projektu, ktoré 
realizovala neformálna skupinka
mladých pod záštitou občianskeho
združenia Expression, o.z., v spo-
lupráci s pracovníkom s mláde-
žou mesta Spišská Belá (Mgr. S. 
Sobanskou), bolo neformálne a 
zážitkové vzdelávanie sa. 
      Neformálne vzdelávanie sa za-
meriavalo na kritické myslenie 
a bolo realizované so žiakmi  
9. ročníkov oboch základných 
škôl z nášho mesta. Obsahom

boli základné pojmy kritického 
myslenia a jeho rôzne spôsoby 
využitia, či už v témach médií, 
odlišností, alebo argumentácie. 
Taktiež bol tento projekt zame-

raný na tvorbu správneho ar-
gumentu a spoločne sa hľadali 
argumentačné chyby, ktoré sa 
stávajú kameňom úrazu efektív-

nej komunikácie.
     Ďalším z programov neformál-
neho vzdelávania bol program 
Tvoje mesto ťa potrebuje, 

ktorý sa realizoval so žiakmi 7. 
ročníka. Predmetom tohto vzde-

lávania bol rozvoj projektového

myslenia, či rozvoj podnikavosti u 
mladých. Prostredníctvom tohto 
programu vznikli zaujímavé mini-
projekty, ktoré od začiatku až do 
konca realizovali samotní žiaci.
   V rámci zážitkového vzde-
lávania sa realizoval tzv. LARP, 
teda rolové vzdelávacie hry, 
ktorých obsahom boli rôzne 
témy, ako napr. scitlivovanie 
voči odlišnostiam, nástrahy 
sociálnych sietí, ale aj témy 
rozhodovania. Aj Escape room 
bola súčasťou prázdninového 
programu.
       Zážitkové a neformálne vzde-

PumpCup 2020 v Spišskej Belej
     V sobotu 22. augusta 2020 v Spišskej 
Belej vyvrcholil seriál pretekov Pump-
Cup 2020 záverečnými Majstrovstvami 
Slovenska v pumptracku. Na svoje si pri-
šli všetci milovníci extrémnej cyklistiky, ktorí 
si na pumptrackovej dráhe pri Belianskom 
rybníku zmerali svoje sily. Na podujatí sa 
predstavila aj cyklistická elita v tomto športe. 
Princíp jazdy na pumptracku je postavený na 
technike bez pedálovania. Rýchlosť pretekár 
získava presúvaním ťažiska - odľahčovaním 
a následným zatláčaním do vĺn a klopených 
zákrut dráhy. 4. finálové kolo pretekov Pump-

Cup 2020 sa uskutočnilo na horských a bmx 
bicykloch a tiež na odrážadlách v detských

kategóriách na čas.
     Takmer 150 pretekárov bolo rozdelených
do troch blokov a súťaž odštartovali tí naj-
mladší priamo napoludnie. Účasť na finálo-
vom PumpCupe si nenechali ujsť jazdci z 
rôznych častí Slovenska, napr. z Trenčína,
Žiliny, Martina, Prešova, Košíc, Liptovské-

ho Mikuláša, Rajeckých Teplíc, Dunajskej 
Lužnej, Handlovej, no početné zastúpe-

nie mali aj pretekári z Kežmarku a Spiš-
skej Belej. V rámci sprievodného progra-

mu sa uskutočnila divácky populárna súťaž 
DirtCup a vystúpenie hudobných skupín - 
Detox of a pony zo Starej Ľubovne a Reakcia

z Prešova.

  Organizátormi podujatia boli Občianske 
združenie Bike Racing Slovakia v spolupráci 
s Občianskym združením pre rozvoj horskej 
cyklistiky a mestom Spišská Belá. Mesto 
Spišská Belá podporilo toto podujatie mate-

riálno-technickým zabezpečením a zabezpe-

čením občerstvenia pre účastníkov pretekov 
v rámci mikroprojektu Dobudovanie cyklistic-
kej infraštruktúry v meste Spišská Belá finan-

covaného z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu, 
Program cezhraničnej spolupráce PL - SR
Interreg V-A 2014-2020.
   Výsledky pretekov sú zverejnené na
www.spisskabela.sk.

Ako bolo počas letných táborov vo Face clube?
patril prezentácii spoločne strá-

veného času rodičom zúčastne-

ných. Zmysluplnosť posledného 
prázdninového campu potvrdil 
výstup detí vo forme priprave-

ného divadla a ukážke výtvo-

rov, ktoré vznikali počas celého 
táborového týždňa. Športovo-
zábavným definitívnym finišom 
bol futbalový zápas dospelých 
s deťmi.

   Tohtoročné leto sa vo Face 
clube podarilo pre deti a mládež 
usporiadať niekoľko campov. V 

polovici júla bol zorganizovaný 
anglický camp pre začiatoční-
kov, ktorý viedla dobrovoľníčka 
z Nemecka – Sabine. Hlavnou 
dejovou líniou bol príbeh o dra-

kovi a o princeznej. Vďaka roz-

právke sa účastníkom denného 
tábora podarilo spoločne pre-
niesť do kráľovstva, kde sa 
rozprávalo len po anglicky. Mo-

tivačným faktorom bolo nájsť 
princeznú. Na záver každého 
absolvovaného dňa nasledova-

lo opakovanie anglických slov, 
ktoré deti počas dňa počuli a 
naučili sa. Súčasťou campu 
boli rôzne aktivity zamerané na 
slovnú zásobu, písanie, rozprá-

vanie či prekladanie. Príjemným 
spoločným ukončením prvého 
táborového týždňa bol výlet do 
Belianskej jaskyne.
     Ďalším z campov bol anglic-
ký camp pre pokročilých, 

ktorý viedol dobrovoľník z Fran-

cúzska – Pierre. Ústredná téma 
sa niesla v znamení olympij-
ských hier. Na začiatku campu 
vznikli olympijské tímy, v ktorých 
účastníci pracovali počas jeho 
celého trvania a vyvrcholením

bola súťaž tímov vo forme „olym-

pijských hier“. Vzhľadom na 
vek účastníkov tohto denného 
tábora, boli aktivity zamerané 
primárne na rozširovanie slov-

nej zásoby, rozprávanie či bežnú 
komunikáciu v cudzom jazyku. 
Druhý táborový týždeň prebiehal 
koncom júla 2020.
    Dobrovoľníci z Face clubu v 
polovici augusta pripravili a zre-
alizovali aj tzv. workshop camp. 

Tento denný tábor obsahoval 4 
zaujímavé tvorivé dielne s rôz-

nym zameraním: na šport, vare-

nie a pečenie, na umenie a na 
filmovú produkciu. Účastníci si 
preto mohli vybrať podľa indi-
viduálnych preferencií. Záujem 
o tento druh campu bol mar-
kantný. Zúčastnilo sa ho 28 detí 
a mladých ľudí vo veku do 15 
rokov, a spolu až 11 dobrovoľ-
níkov. Záver workshop campu
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Finálový turnaj slovenskej hokejbalovej extraligy U14 2019/2020

      Konečné poradie:

1.   MŠK Spišská Belá
2.   HBK Medokýš Martin
3.   HBK Žochári Topoľčany
4.   HBC 07 Žirafa Žilina
5.  Cent Taxi CVČ Lords Ball 
Svit
6. HBK Nitrianski Rytieri
Nitra

     Dramatické súboje a úprimná 
radosť z každého gólu i víťaz-

stva. Takýto bol finálový turnaj 
slovenskej hokejovej extraligy, 
ktorý sa uskutočnil 18. júla 2020 
na Zimnom hokejovom štadióne 
v Poprade.
       Zmerať sily si prišlo šesť druž-

stiev z rôznych kútov Slovenska. 
Finálového turnaja sa zúčastnili 
družstvá HBK Nitrianski Rytieri 
Nitra, Cent Taxi CVČ Lords Ball 
Svit, HBC 07 Žirafa Žilina, HBK 
Medokýš Martin, HBK Žochári 
Topoľčany a MŠK Spišská Belá.
       MŠK Spišská Belá obsadili 
krásne prvé miesto, ku ktoré-

mu im mesto srdečne blahoželá.
Ani fanúšikovia, hoci za prísnych 
hygienických opatrení, si nene-

chali ujsť sobotňajšie popolud-

nie. Hráčov povzbudzovali a tí im 
predviedli skvelé výkony.

Hokejbalový turnaj mužov 2020
     V sobotu 1. augusta 2020 sa 
uskutočnil už 14. ročník tra-
dičného HOKEJBALOVÉHO 
TURNAJA MUŽOV, ktorý pra-

videlne organizuje Marek Siska 
v spolupráci s mestom Spišská 
Belá. Turnaj sa odohrával na ho-

kejbalovom ihrisku na Tatranskej 
ulici v Spišskej Belej.
    Už v skorších ranných hodi-
nách sa na Tatranskej ulici začali 
zhromažďovať účastníci turnaja, 
nakoľko začiatok bol naplánova-

ný na 8.00 hodinu ráno. Turnaja 
sa zúčastnilo 8 vynikajúcich 
mužstiev zo Spišskej Belej, Kež-
marku či Popradu a okolia. Pra-

videlnými účastníkmi turnaja sú 
domáci Fighters tím či U-čko 
z Popradu, ktorí sa umiestnili 
vždy na popredných priečkach. 
V roku 2017 a 2018 obsadilo 
U-čko 1. miesto a v roku 2019 
sa umiestnilo toto mužstvo na 
výbornom 2. mieste.
      K ďalším účastníkom turnaja 
patrili tímy s názvom Veteráni, 
tím Spišská Stará Ves, ďalšie 
domáce mužstvo s prízvučným 
názvom Hara Kryšna Lysna, 

mužstvo Piemonte Hokejbal-
cio z Kežmarku, či tím The Cho-

se Ones a mužstvo z Popradu 
pod názvom Popradskí piráti 
U 19.

       Prvotným cieľom turnaja bolo 
okrem víťazstva a skvelej atmo-

sféry hrať tak, aby nedošlo k zra-

neniu žiadneho z hráčov, čo sa v 
konečnom dôsledku aj podarilo, 
začo im patrí poďakovanie!
        Každý takýto turnaj musí mať 
svoje pravidlá a hrací systém. 

Hokejbalový turnaj v Spišskej 
Belej nebol v tomto žiadnou vý-

nimkou. Každé mužstvo začínalo 
zápas v zostave 1 + 5 a ak nema-

lo mužstvo v priebehu hry dos-
tatočný počet hráčov spôsobi-
lých hrať, bol zápas ukončený a 
skontumovaný v prospech súpe-

ra. Našťastie sa tomuto pravidlu 
tento hokejbalový turnaj vyhol. 
Zúčastnené mužstvá boli dos-
tatočne vyzbrojené skvelými a 
disciplinovanými hráčmi.
  Aký bol hrací systém
Hokejbalového turnaja mužov 
2020?
  Hrací systém turnaja bol
nastavený jasne a zreteľne, čo 
zabezpečilo plynulý priebeh tur-
naja. Zápasy sa odohrávali vždy 
2 x po 15 minút čistého hracieho

času. Zmena hracieho času bola 
možná len v prípade nerozhod-

ného stavu, kedy nasledovali sa-

mostatné nájazdy. Za víťazstvo 
v zápase sa udeľovali 3 body, 
za víťazstvo po samostatných 
nájazdoch 2 body, za prehru v 
samostatných nájazdoch 1 bod 
a za prehru v riadnom hracom 
čase 0 bodov. O poradí v koneč-
nej tabuľke rozhodoval vzá-
jomný zápas a až tak skóre.

       Celkové poradie vyzeralo 
nasledovne:
1. miesto Piemonte Hokejbalcio

2. miesto The Chose Ones
3. miesto U-čko Poprad
4. miesto Popradskí piráti U 19
5. miesto Fighters
6. miesto Spišská Stará Ves
7. miesto Hara Kryšna Lysna
8. miesto Veteráni
      Hokejbalový turnaj v Spišskej 
Belej prekypoval naozaj skve-

lými zápasmi a v neposlednom 
rade vynikajúcimi a disciplino-

vanými hráčmi, čo je potrebné 
zvlášť oceniť. Na základe toho 
vzniklo aj celkové poradie jed-
notlivcov.
      Celkové poradie jednotlivo 
ocenených hráčov:

  Za najlepšieho brankára 

turnaja bol vyhlásený Adam 
Anovčin z tímu The Chose 
Ones, najlepším obrancom 

sa stal Štefan Bukovina z tímu
Piemonte Hokejbalcio, najlep-
ším nahrávačom na tomto tur-
naji bol Peter Pavličko z tímu 
The Chose Ones, najlepším 
strelcom turnaja sa stal Miro-
slav Dziak z tímu U-čko a za 
najlepšieho hráča turnaja bol 
vyhlásený Milan Glevaňák z 
tímu Piemonte Hokejbalcio.
         Všetkým zúčastneným mes-

to veľmi pekne ďakuje, rovnako 
gratuluje aj víťazom turnaja a 
oceneným jednotlivcom. V ne-

poslednom rade patrí poďako-

vanie aj organizátorovi Marekovi 
Siskovi, ktorý udržiava tento tur-
naj v povedomí ľudí a na úrovni 
kvalitného hokejbalového turna-

ja, čo prispieva k rozvoju športu 
v našom meste.
      Vedenie mesta pevne verí, 
že tento turnaj bude pokračovať 
aj v budúcich rokoch v rovnakom 
duchu, príjemnej atmosfére, so 
zvyšujúcim sa počtom mužstiev 
a doterajšou disciplínou.

ŠPORTU ZDAR!

    Výsledky štvrťfinále:
HBC 07 Žirafa Žilina – Cent Taxi CVČ Lords Ball Svit   3 : 0 (2:0,1:0) - Góly: Lašš, Krištof, Valášek
HBK Medokýš Martin – HBK Nitrianski Rytieri Nitra   3 : 0  (0:0,3:0) - Góly: Matúška, Jancko, Franek
    Výsledky semifinále:
HBK Žochári Topoľčany – HBK Medokýš Martin  2 : 3  (2:2,0:1) - Góly: Kerek, Feranec – Franek 2, Lalík
MŠK Spišská Belá – HBC 07 Žirafa Žilina           3 : 1  (2:1,1:0) - Góly: Groman 2, Semančík – Valášek
      Výsledky o 5 miesto:
Cent Taxi CVČ Lords Ball Svit – HBK Nitrianski Rytieri Nitra 2 : 1 sn  (1:0,0:1) - Góly: Straka, rozhod. 
nájazd Kušmirek – Chrenko
      Výsledky o 3 miesto:
HBC 07 Žirafa Žilina – HBK Žochári Topoľčany  2 : 4  (2:1,0:3) - Góly: Kraľovanský, Valášek – Škorec, 
Kollár, Kerek, Gajdica
      Finále:
MŠK Spišská Belá – HBK Medokýš Martin  5 : 2  (2:1,3:1) - Góly: Saxa 2, Regec, Čepišák, Groman – 
Franek, Purda
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Súťaž o najväčší zemiak, MISS odroda 2020 a súťaž o najchutnejší zemiak
(ÚKSÚP) Spišská Belá z odrôd, 
ktoré boli v roku 2020 zaradené 
v odrodových skúškach. 
      Súťaž o najchutnejší ze-
miak prebehne taktiež na 
ÚKSÚPe a jej súčasťou budú 
senzorické skúšky odrôd, ktoré 
zároveň budú zaradené do cer-
tifikačného procesu regionálne-

ho produktu kvality – Spišské
zemiaky. Súťaží sa môže
zúčastniť každý pestovateľ
zemiakov, ktorý pestuje odrodu 
zemiakov na výmere minimálne 
1 ha. Vzorku registrovanej alebo 
preskúšanej odrody v SR pozo-

stávajúcej z 10 hľúz konzumnej
veľkosti je potrebné doručiť
najneskôr do 7.10.2020 na
skúšobnú stanicu ÚKSÚPu v 
Spišskej Belej. Nasledujúci deň 
budú prihlásené vzorky anonym-
ne senzoricky posúdené a vy-

hodnotené odbornou komisiou. 
Členom komisie môže byť aj 
prihlasovateľ testovanej vzorky.

        Na vzorke prihlásenej do 
senzorických skúšok musí 
byť uvedené:
-    názov odrody,
-    výrobca, 
-    výmera a miesto pestovania, 
-    zástupca odrody v SR.

       Výsledky všetkých súťaží
budú riadne vyhodnotené,
patrične medializované a každý 
výherca bude kontaktovaný.
      Organizačný výbor Spiš-

ské zemiaky verí, že účasťou 
v súťažiach obyvatelia mesta, 
ale aj účastníci súťaží prispejú 
k propagácií a podpore nielen 
Spišských, ale i kvalitných Slo-

venských zemiakov.

Mariášový turnaj o pohár primátora mesta
3.    miesto:     Družstvo    Košice
Najlepší Belančan:
1.     miesto:    Štefan   Britaňák
2.     miesto:     Ján       Neupauer
3.     miesto:     Ján       Pašinský
 Za usporiadanie mariášové-

ho turnaja patrí veľké poďako-

vanie organizátorom a spon-
zorom.
   Víťazom mesto blahoželá k 
výhre a nášmu belianskemu 
tímu praje ešte mnoho pekných 
výsledkov.

napokon vzišli víťazi turnaja,
ktorými sa stali:
Jednotlivci:
1.       miesto: Vladimír  Simančík, 
MK LM
2.   miesto: Slávka Kováčová, 
MK KE
3.     miesto: Jozef Fedor, MK VT
Družstvá:
1. miesto: Družstvo Spišská 
Belá
2. miesto: Družstvo Spišská 
Nová   Ves

    V Spišskej Belej sa 25. júla 
2020 v raňajších hodinách 
stretlo v Belanskej vinárni 33 
hráčov mariášu, ktorí sa roz-

hodli zabojovať o Pohár pri-
mátora mesta Spišská Belá. 
19. ročník mariášového tur-
naja otvorili Dušan Ratkoš, 
prezident Mariášového klu-
bu Vysoké Tatry a Mgr. Marta 
Britaňáková, viceprimátorka 
mesta Spišská Belá.
   Po šesťhodinovom súboji

Viac aktuálnych
informácií a článkov

nájdete na webe
www.spisskabela.sk

     Celý svet je súčasťou zaují-
mavej doby, ktorá vyvoláva via-
ceré otázky, ale najmä rôzne 
obmedzenia. Tieto obmedze-

nia sa týkajú rovnako aj nášho 
mesta a aj preto organizačný 
výbor Spišských zemiakov spolu 
s vedením a poslancami mesta 
pred časom rozhodli, že sa 18. 
Spišský zemiakarský jarmok v 
Spišskej Belej tohto roku konať 
nebude.
    Súčasťou tohto podujatia
boli neodmysliteľné sprievodné 
akcie, medzi ktoré patrí  súťaž o 
najväčší zemiak, MISS odroda a 
súťaž o najchutnejší zemiak. Na 
základe konsenzu organizačné-

ho výboru tieto súťaže aj napriek 
už uvedeným okolnostiam budú 
zorganizované.
   Ako budú jednotlivé
súťaže prebiehať?

     Rovnako ako aj po minulé 
roky súťaž o najväčší zemiak
organizuje spoločnosť SLOVBYS,
s. r. o. Spišská Belá v spolupráci 
s Mestom Spišská Belá. Hodno-

tiť sa bude hmotnosť zemiaka 
v gramoch a pri zhodnej hmot-
nosti sa bude hodnotiť objem 
súťažného zemiaka. Súťažný 
zemiak musí byť zdravá, umytá a 
osušená zemiaková hľuza, ktorá 
je vložená do igelitového vrecka 
spolu s menom, adresou a kon-

taktom súťažiaceho. Zemiak je 
potrebné odovzdať najneskôr 
do 7. októbra 2020 v Regionál-
nom turistickom a informačnom 
centre (RTIC) na Petzvalovej 17
v Spišskej Belej v čase jeho
prevádzkovej doby.
       Súťaž MISS odroda orga-

nizuje Ústredný kontrolný a skú-
šobný ústav poľnohospodársky
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     Nový školský rok prináša zmenu v spôsobe poplatkov v Centre voľného času. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
Centra voľného času je určená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Belá č. 3/2020 zo dňa 13.8.2020.
   Dieťa do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Belá sumou 2 eurá za mesiac, dieťa do 15 rokov s trvalým pobytom mimo
Spišskej Belej sumou 3 eurá za mesiac, mládež s trvalým pobytom v Spišskej Belej 5 eur za mesiac, mládež s trvalým pobytom mimo 
mesta Spišská Belá sumou 7 eur za mesiac. Platbu môže nahradiť vzdelávací poukaz.
     VZN mesta Spišská Belá č. 3/2020 zo dňa 13.8.2020 je zverejnené na www.spisskabela.sk.


