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19. ročník l www.spisskabela.sk l október 2021

Slávnostný sprievod Svätohubertskej slávnosti - 11. september 2021

Fest Fajný Fest - 31. júl 2021

Regionálna hasičská liga Spiš - 4. kolo - 7. august

22. ročník Belá Mix Volley CUP
2021 - 17. a 18. júl 2021

Plesnivec Sky Run, ktorý sa uskutočnil 18. 9. 2021

Leto vo Face clube - Misia prežitie,
ktorá sa konala aj vďaka participatívnému rozpočtu mesta

Kladenie venca pri príležitosti SNP
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Prečo je očkovanie najlepšia cesta ako sa zbaviť COVIDU-19?

Najúčinnejším prostriedkom pre boj s vírusom COVID–19,
ktorý spôsobil pandémiu a ochromil krajiny, rodiny, spoločnosti i
jednotlivcov na celom svete, je očkovanie. Vedecké kapacity i historické fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme najefektívnejšie
poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. Očkovanie proti ochoreniu
COVID–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu komunity a celej spoločnosti. Keď je
človek zaočkovaný, je menej pravdepodobné, že by mohol preniesť
infekčnú chorobu na iné osoby. To znamená, že očkovanie môže
pomôcť chrániť tých, ktorí sami nemôžu byť očkovaní.
Zaočkovanie zabezpečí ochranu ľudí pred ochorením a zabráni
šíreniu nákazy v populácii, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí,
minimalizácii preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach, ochrane zdravotníckych pracovníkov, rizikových
skupín a postupnému návratu do života bez obmedzení.
K tomu, aby bola celonárodne dosiahnutá tzv. kolektívna imunita, je v prípade COVID-19 potrebné preočkovať viac ako 60 – 70 %
populácie.
Očkovanie pomáha dosiahnuť to, aby viac ľudí zostalo zdravých,
a tým znižuje sociálny a psychologický dosah choroby na ľudí a záťaž
pre nemocnice a systémy zdravotnej starostlivosti. To znamená, že
zdroje možno použiť na boj proti iným chorobám, ako je rakovina
alebo Alzheimerova choroba.
Ako funguje kolektívna imunita?
Kým individuálna imunita voči vírusu chráni jednotlivca, kolektívna
bráni ďalšiemu šíreniu možnej infekcie a je prevenciou pred epidémiami či pandémiami. Individuálnu imunitu získate prekonaním
konkrétneho ochorenia či očkovaním.
Kolektívna imunita závisí na miliónoch zodpovedných rozhodnutí
jednotlivcov. V závislosti od počtu očkovaných sa šírenie ochorenia
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spomaľuje a dlhodobým zaočkovaním väčšiny populácie je možné
dosiahnuť trvalú kolektívnu imunitu.
Môžu po očkovaní nastať komplikácie?
Komplikácie očkovania sú definované ako následky očkovania,
ktoré idú nad rámec bežného rozsahu očkovacej reakcie a majú
výrazný vplyv na zdravie očkovanej osoby. V rozsiahlych klinických
skúškach pred schválením neboli po podaní vakcíny mRNA hlásené
žiadne komplikácie, ako sú závažné autoimunitné reakcie alebo
vážne neurologické komplikácie súvisiace s očkovaním.
Tak ako u všetkých doteraz dostupných vakcín, nemožno vo veľmi
zriedkavých prípadoch vylúčiť reakciu z precitlivenosti (okamžitá
alergická reakcia až šok) alebo iné komplikácie. Ak sa po očkovaní
vyskytnú príznaky, ktoré prevyšujú vyššie uvedené dočasné, lokálne
a všeobecné reakcie, kontaktujte lekára.
Sú dostupné vakcíny proti COVID-19 bezpečné?
Vakcíny proti Covid-19, ktoré sú dostupné na Slovensku, sú
bezpečné z týchto dôvodov:
• Všetky vakcíny prešli viacfázovým klinickým testovaním na veľkom
počte dobrovoľníkov, ktoré následne preskúmala a schválila
Európska lieková agentúra (a mnohé ďalšie liekové agentúry z
ďalších krajín).
• Výsledky klinického skúšania sa potvrdzujú v praxi pri očkovaní
miliónov ľudí po celom svete. Vedľajšie účinky mimo tých, ktoré sú
na príbalovom letáku, sú extrémne zriedkavé a benefity očkovania
rádovo prevyšujú riziká.
• Všetky vedľajšie účinky z príbalového letáku sú krátkodobé. Dlhodobé vedľajšie účinky vakcíny, ktoré by sa prejavili až s odstupom
dlhého času, sú pri vakcínach vo všeobecnosti raritný jav. Pri žiadnej
z 82 vakcín registrovaných v SR nedošlo k spätnej deregistrácii kvôli
neskôr sa objavujúcim vedľajším účinkom.
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Zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Spišskej Belej
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 26. augusta 2021 venovalo týmto témam:
6. zmena rozpočtu mesta pre rok 2021
• MsZ schválilo zmenu použitia rezervného fondu a zmenu účelu
použitia prostriedkov splátkového úveru a návrh na zmenu rozpočtu
mesta rozpočtovým opatrením č. 6. Potrebný materiál je zverejnený
na stránke mesta www.spisskabela.sk.
• MsZ vzalo na vedomie informáciu o plnení programového
rozpočtu. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke mesta
www.spisskabela.sk.
Prenájom nebytového priestoru
• MsZ schválilo prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve
mesta na Petzvalovej ulici č. 16 v Spišskej Belej spoločnosti
CAESAR, s. r. o., Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 36450715
na zriadenie lekárne.
Hospodárenie Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o za rok 2020
• MsZ vzalo na vedomie informáciu predsedu dozornej rady o
zasadnutí dozornej rady Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o.
o prerokovaní hospodárenia podniku za rok 2020 – dosiahol kladný
hospodársky výsledok vo výške 39 976,57 € po zdanení.
MsZ odporučilo Mestskému podniku Spišská Belá, s. r. o.:
- schváliť ročnú účtovnú závierku za rok 2020,
- schváliť hospodárenie za rok 2020 a vysporiadanie dosiahnutého
hospodárskeho výsledku na náhradu straty z minulých rokov.
Komunitná záhrada na Tatranskej ulici
• MsZ schválilo architektonickú štúdiu Komunitnej záhrady na
Tatranskej ulici, ktorá je zverejnená na webovej stránke mesta
www.spisskabela.sk.
E-BIKE nabíjacie stanice
• MsZ schválilo prenájom časti pozemku pri Belianskom rybníku
a časti pozemku v k. ú. Strážky pri Dennom centre na obdobie 8
rokov pre účely realizácie projektu E-BIKE nabíjacích staníc –
žiadateľ projektu je: Chodník korunami stromov s. r. o., Bratislava.
Podmienky uhrádzania sú vopred určené v nájomnej zmluve.
Predaje, prenájmy, zámery a kúpy pozemkov
• MsZ schválilo zámer na prenájom pozemkov pri rodinnom dome
na ulici Družstevná 89, majiteľom Eduardovi Krempaskému a Dane
Červákovej v Spišskej Belej. Podmienky sú uvedené v nájomnej
zmluve.
• MsZ schválilo zámer na prenájom pozemku v k. ú. Strážky na
5 rokov – poľnohospodárske účely, žiadateľom je Ladislav Beskyd,
Medňanského 1052/6, 059 01 Spišská Belá – Strážky. Podmienky sú
uvedené v nájomnej zmluve.
• MsZ schválilo zámer na odpredaj časti pozemku, ktorého
výmera bude odčlenená podľa geometrického plánu, ktorý si dajú
vyhotoviť žiadatelia v rámci majetkoprávneho vysporiadania
pozemku pri rodinnom dome – žiadateľom je Mgr. Anton Stach
a manželka, L. Novomeského 198/59, 059 01 Spišská Belá, kúpna
cena pozemku je 10 €/m².
• MsZ schválilo predaj pozemku v k. ú. Spišská Belá, žiadateľom
je Vladimír Pavličko, Továrenská 12, 059 01 Spišská Belá, kúpna
cena pozemku je 10 €/m².
• MsZ schválilo odpredaj časti pozemku, žiadateľ Peter Neupauer
s manželkou, Športová 1267/9, 059 01 Spišská Belá, kúpna cena
pozemku je 20 €/m².
• MsZ schválilo predaj časti pozemku, žiadateľ Bc. Petra Konkoľ,
SNP 485/25, 059 01 Spišská Belá, kúpna cena pozemku je 20 €/m².
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb
• MsZ vzalo na vedomie vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu
sociálnych služieb Mesta Spišská Belá na rok 2020, ktorý je zverejnený na stránke mesta www.spisskabela.sk.
Kontroly hlavného kontrolóra mesta
• MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o
priebežne vykonaných kontrolách v roku 2021 a schválilo doplnenie
plánu kontrolnej činnosti.

Zoznam investičných akcií mesta, ktoré budú predmetom kontroly:
- Komunitné centrum v Spišskej Belej,
- Prístavba a prestavba Materskej školy v Spišskej Belej,
- Hokejovo – hokejbalová hala na Tatranskej ulici,
- Výstavba a rekonštrukcia mestskej komunikácie na ulici Mierová –
1. etapa,
- Stavebná úprava miestnej komunikácie na ulici L. Novomeského,
- Stavebná úprava chodníka na ulici Zimná – od č. 54 po č. 68,
- Modernizácia športového areálu na ulici Moskovská,
- Rekonštrukcia Parku M. R. Štefánika – 4. etapa,
- Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá –
stavebné práce.
Predmet kontroly:
- kontrola dokumentácie z procesu verejného obstarávania, súlad
so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, zdôvodnenie
zadávania zákazky vnútorným obstarávaním priamo,
- štruktúra financovania investičnej akcie,
- zmenové procesy investičných aktivít,
- fyzická kontrola zrealizovaných investičných aktivít,
- kontrola súladu realizácie projektu s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP – v prípade investičných aktivít financových z prostriedkov
EÚ,
- kontrola vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa
investičnej akcie
- kontrola dosiahnutie merateľných ukazovateľov projektu,
- kontrola súladu účelu poskytnutej dotácie, resp. NFP so skutočne
realizovanými aktivitami.
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 30. septembra 2021 venovalo týmto témam:
7. zmena rozpočtu mesta pre rok 2021
• MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021
rozpočtovým opatrením č. 7. Potrebný materiál je zverejnený na
stránke mesta www.spisskabela.sk.
Zariadenie sociálnych služieb
• MsZ schválilo zámer na výstavbu nového „Zariadenia sociálnych
služieb“ v lokalite pri bývalej Kolkárni. Postup prác je uvedený na
stránke mesta www.spisskabela.sk.
Výstavba hokejovo-hokejbalovej haly
• MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o postupe
realizácie investičného projektu mesta „Výstavba hokejovo hokejbalovej haly v Spišskej Belej“.
Predaje, prenájmy, zámery a kúpy pozemkov
• MsZ schválilo prenájom pozemku v k. ú. Strážky na 5 rokov –
poľnohospodárske účely, žiadateľom je Ladislav Beskyd,
Medňanského 1052/6, 059 01 Spišská Belá – Strážky. Podmienky
sú uvedené v nájomnej zmluve.
• MsZ schválilo prenájom pozemkov pri rodinnom dome na ulici
Družstevná 89, majiteľom Eduardovi Krempaskému a Dane
Červákovej v Spišskej Belej. Podmienky sú uvedené v nájomnej
zmluve.
• MsZ schválilo predaj časti pozemku žiadateľovi Bc. Petra Konkoľ,
SNP 485/25, 059 01 Spišská Belá, kúpna cena pozemku je 20 €/m².
• MsZ schválilo predaj pozemku v k. ú. Lendak žiadateľovi Miroslav
Žmijovský a manželka Andrea Žmijovská, kúpna cena pozemku je
15 €/m² na zriadenie záhradky a chov včiel.
• MsZ schválilo predaj časti pozemkov v k. ú. Spišská Belá
žiadateľovi Slovenská správa ciest IVSC Košice, Kasárenské
námestie č. 4, 040 01 Košice, kúpna cena pozemkov 11,71 €/m².
• MsZ schválilo zámer na prenájom časti pozemkov na dobu nájmu
1 rok – od zahájenia stavby, žiadateľom je Slovenská správa ciest
IVSC Košice.
• MsZ schválilo zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Spišská Belá –
orná pôda, žiadateľovi Ing. František Čarnogurský, L. Novomeského
39, 059 01 Spišská Belá.
• MsZ schválilo zámer na prenájom časti pozemku žiadateľovi
Roman Novák, Mlynčeky č 274, za podmienky ukončenia doterajšieho
nájmu u nájomcu Martin Siska, SNP 499/59, 059 01 Spišská Belá.
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Cena mesta Spišská Belá
• MsZ vzalo na vedomie doručené návrhy na udelenie ocenenia
„Cena mesta Spišská Belá“.
• MsZ schválilo pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv
mestu Spišská Belá udelenie „Cena mesta Spišská Belá“ pre týchto
ocenených:
1. Mgr. Milan Choma (in memoriam)
2. MUDr. Marta Kirschner (in memoriam)
3. Ján Matava, Slnečná 52, 059 01 Spišská Belá

Zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK
Dňa 21. júna 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja v Prešove.
Poslanci schválili rozdelenie dotácií v
celkovej výške 2,4 mil. EUR z rozpočtu PSK
na rok 2021 v rámci „Výzvy pre región“, a to
v nasledovných oblastiach: Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného
ruchu a pútnického turizmu, Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a
národných kultúrnych pamiatok, Program 3:
Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk, Program 4: Podpora zvýšenia kvality
v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. V okrese Kežmarok získali
podporu tieto podané projekty:
1./ Mesto Kežmarok (Verejnoprospešné
služby mesta KK) – na projekt Dovybavenie
zimného štadióna v Kežmarku suma 44 205
EUR
2./ Mesto Spišská Belá – na projekt
Prestrešenie hokejovo – hokejbalovej haly
v Spišskej Belej suma 44 205 EUR
3./ Chodník korunami stromov s.r.o. Ždiar
– na projekt Vybudovanie regionálnej siete
inteligentných e-bike nabíjacích staníc suma
86 205 EUR
4./ Rímskokatolícka farnosť Lendak – na
projekt Reštaurovanie oltára v kostole sv.
Mikuláša v Lendaku suma 40 000 EUR
5./ Rímskokatolícka farnosť Spišská Belá
– na projekt Reštaurovanie oltárnych sôch
v kostole sv. Antona Pustovníka v Spišskej
Belej suma 10 000 EUR
6./ Rímskokatolícka farnosť Kežmarok
– na projekt Sanácia kaplnky v Kežmarku
suma 22 500 EUR
7./ Rímskokatolícka farnosť Ľubica – na
projekt Generálna oprava orgánu v kostole v
Ľubici suma 15 912 EUR.
Prešovský samosprávny kraj zriadil
Nadačný fond Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií
v kraji. Účel a spôsob jeho napĺňania určilo
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• MsZ schválilo v zmysle Štatútu mesta Spišská Belá finančnú
odmenu vo výške 300 € pre každého oceneného Cenou mesta
Spišská Belá a finančnú odmenu vo výške 150 € pre každého
oceneného Cenou primátora mesta. Finančná odmena bude
vyplatená IBA žijúcim oceneným.
Kontroly hlavného kontrolóra mesta
• MsZ vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta o
vykonaných kontrolách. Správa hlavného kontrolóra je uverejnená
na stránke mesta www.spisskabela.sk.

Memorandum o partnerstve a spolupráci
medzi Nadáciou PSK pre podporu rodiny a
Prešovským samosprávnym krajom, ktoré
schválili krajskí poslanci. Nadačný fond
Nadácie PSK je určený na pomoc ľuďom
pri mimoriadnych udalostiach a živelných
pohromách (požiar, povodeň a pod.). Pristúpenie k memorandu je pre mestá a obce
dobrovoľné. Kraj a mestá a obce, ktoré
pristúpia k uvedenému memorandu, budú
prispievať do fondu ročne sumou 0,10 eur
na občana. PSK prispelo do fondu pre
tento rok čiastkou vyše 82 600 eur.
Memorandum určuje aj finančnú pomoc pre
obyvateľov s trvalým pobytom v obci, ktorá
pristúpi k memorandu a vloží vklad do fondu.
V prípade mimoriadnej situácie o finančných
príspevkoch bude rozhodovať Správna rada
Nadácie PSK. Celkový maximálny úhrn príspevkov pre občanov danej obce, či mesta
za príslušný kalendárny rok pritom môže
dosiahnuť 10-násobok ročného vkladu obce.
Krajskí poslanci prerokovali aj analyticko-strategický dokument o rómskych komunitách na území PSK „Quo vadis, Romale?“
Tento dokument analyzuje stav rómskych
komunít v Prešovskom kraji a zároveň
navrhuje určité opatrenia na riešenie
súčasného stavu.
Krajskí poslanci schválili aj strategický
dokument – Plán dopravnej obslužnosti PSK,
ktorý je základným dokumentom pre riešenie
systému integrovanej verejnej dopravy v našom kraji. Bude podkladom pre udeľovanie
dopravných licencií v pravidelnej verejnej
autobusovej doprave a na zostavovanie
cestovných poriadkov. Plán rieši efektívnosť
a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej
obslužnosti územia (čiže dopravy vo verejnom záujme). Cieľom toho dokumentu je
racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy
s cieľom minimalizovať súbežné prepravy
(autobusov a vlakov) a vytvoriť funkčnú
nadväznosť autobusovej dopravy na želez-

ničnú dopravu, aby podporoval integrované
dopravné systémy. PSK zodpovedá za
verejnú autobusovú dopravu, avšak železničná doprava je v kompetencii štátu (cez
Železničnú spoločnosť Slovensko).
Krajskí poslanci prerokovali a vzali na
vedomie aj Informatívnu správu o činnosti
Inovačného partnerského centra PSK za rok
2020, Výročnú správu o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod
Slovenska za rok 2020 a Výročnú správu IDS
Východ, s. r. o., za rok 2020.
Zastupiteľstvo PSK sa dodatočne
zaoberalo aj neplánovanou témou –
pripravovanou
optimalizáciou
siete
nemocníc na Slovensku, ktorú navrhuje
Ministerstvo zdravotníctva SR. S uvedeným návrhom optimalizácie Zastupiteľstvo PSK vyslovilo zásadný nesúhlas.
Týka sa to tak krajských, ako aj mestských nemocníc. Avizované zníženie
počtu akútnych lôžok môže mať závažný
dopad na zdravie ľudí aj v našom kraji
vzhľadom na geografickú, časovú a sociálnu
dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja. Týmto návrhom je ohrozená
doterajšia činnosť niektorých nemocníc, nakoľko v niektorých z nich dôjde k úplnému
zrušeniu niektorých oddelení, čo môže mať
za následok aj následne zrušenie nemocnice. PSK bude iniciovať rokovania k tejto
reforme na úrovni samosprávneho kraja za
účasti ministerstva zdravotníctva, dotknutých
samospráv a poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Podľa medializovaných
informácií sú ohrozené nemocnice v Snine,
vo Svidníku, Vranove nad Topľou, Levoči a
v Kežmarku, ale aj pôrodnica v Humennom.
Navrhované zmeny sa majú týkať aj Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.
Spracoval:
JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK
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Krajskí poslanci podporili hokejbalovú halu v Spišskej Belej
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja sa na svojom zasadnutí
dňa 30. augusta 2021 venovalo aj týmto
nasledovným témam:
Kraj podporil ďalších 17 projektov
miestnych samospráv
Poslanci schválili účelové dotácie zo
zdrojov PSK žiadateľom z ôsmich okresov
kraja na realizáciu 17 projektov zameraných
na podporu cykloturizmu, turistiky, športu a
modernizáciu existujúcich športovísk, ako
aj na obnovu kultúrnych pamiatok. Účelové
dotácie pre mestá a obce v celkovej výške
spolu 700-tisíc eur. Účelové dotácie poslanci
schválili pre projekty miestnych samospráv
z okresov Bardejov, Humenné, Kežmarok,
Svidník, Sabinov, Stará Ľubovňa, Vranov nad
Topľou a Medzilaborce.
„K vyčleneniu ďalších financií z vlastných zdrojov pre naše mestá a obce sme
pristúpili jednak z dôvodu, že našou snahou je podporovať ich zaujímavé projektové zámery a rozvíjať a podporovať v
nich šport, kultúru či cestovný ruch. Ale
tiež na základe apelu zo strany krajských
poslancov a dopytov, ktoré obdŕžali od
starostov a primátorov z jednotlivých
okresov. Som rád, že sme účelové
dotácie pre ďalšie zmysluplné projekty
schválili a pomôžeme pri ich realizácii,“
vyjadril sa po zasadnutí krajského zastupiteľstva predseda PSK Milan Majerský.
V Kežmarku budú môcť vďaka krajskej
dotácii 70-tisíc eur zrekonštruovať meštiansky
dom na Hlavnom námestí a Mesto Spišská
Belá na dokončenie hokejbalovej haly získa
ešte 45-tisíc eur.
Rozpočet PSK na rok 2021
Poslanci schválili 5. úpravu rozpočtu PSK
pre rok 2021 a vzali na vedomie Informatívnu
správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2021.
Investície do stredných škôl
Zastupiteľstvo PSK schválilo predloženie
projektu EÚ „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej v Poprade
– Matejovce – II. etapa“ v rámci výzvy IROP
a predloženie projektu EÚ na „Rekonštrukciu telocvične Gymnázia J. Francisciho-

Rimavského v Levoči“ v rámci výzvy OPKŽP.
Okrem toho poslanci vzali na vedomie
Informatívnu správu o príprave projektov pre
ďalších 10 vybraných stredných odborných
škôl na území PSK v rámci 3. etapy Iniciatívy
Catching - up Regions, čo prinesie ďalšie
niekoľkomiliónové investície do týchto škôl.
Dotácie pre zariadenia sociálnych
služieb
Poslanci krajského zastupiteľstva schválili aj spolufinancovanie žiadosti o dotáciu z
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR. Krajská samospráva sumou vyše 29
tisíc eur prispeje na materiálne dovybavenie
deviatim zariadeniam sociálnych služieb vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V rámci
projektov pôjde o nákup polohovateľných
postelí a kresiel, stoličkového výťahu a
nábytku v celkovej hodnote viac ako 106
tisíc eur.
Nový riaditeľ Energetickej agentúry
Smart Regiónu PSK
Zastupiteľstvo PSK schválilo vymenovanie nového riaditeľa Energetickej Agentúry

Smart Regiónu PSK. Od 1. septembra ho
počas funkčného obdobia 5 rokov bude
zastávať Martin Štefanco.
Návrh optimalizácie siete nemocníc
Poslanci PSK opätovne diskutovali aj o
pripravovanej optimalizácii siete nemocníc
v rámci územia PSK, ktorá sa týka nemocnice v Kežmarku, Levoči, Svidníku, Vranove
a Snine. S uvedeným návrhom optimalizácie Zastupiteľstvo PSK vyslovilo zásadný
nesúhlas. Avizované zníženie počtu akútnych lôžok môže mať závažný dopad na
zdravie ľudí aj v našom kraji vzhľadom na
geografickú, časovú a sociálnu dostupnosť
zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja.
Týmto návrhom je ohrozená doterajšia
činnosť niektorých nemocníc, nakoľko v
niektorých z nich dôjde k úplnému zrušeniu
niektorých oddelení, čo môže mať za
následok aj následne ohrozenie činnosti
nemocnice.
Spracoval:
JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

Nový školský rok – ako to aktuálne vyzerá?
Ministerstvo školstva SR, ako ústredný
orgán štátu pre oblasť školstva, vydalo pred
začiatkom nového školského roka manuál,
tzv. ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Cieľom tohto
dokumentu je udržať bezpečné prostredie v
školách počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19, aby sa školy nezatvárali
celoplošne. Bude sa PRERUŠOVAŤ LEN
vyučovanie v triedach, v ktorých sa vyskytne COVID-19. Rozhodovať o tom bude
Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Školský COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19
regionálne, teda podľa okresov. Situácia sa
bude posudzovať podľa vývoja epidemiologickej situácie v konkrétnom okrese, pre
Beľanov ide o okres Kežmarok. Ráta sa s 3
možnými fázami:
• ZELENÁ FÁZA – predstavuje stav, keď v
škole nie je žiaden prípad pozitívnej osoby
na COVID-19. Vyučovanie sa bude uskutoč-

ňovať v škole bez obmedzenia, za prísnych
protiepidemických opatrení.
• ORANŽOVÁ FÁZA – v škole bude minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19. Bude
sa prerušovať vyučovanie v triede/triedach.
Prejde sa na dištančné vzdelávanie.
• ČERVENÁ FÁZA – ak budú v škole viaceré
potvrdené pozitívne prípady na COVID-19,
ak pôjde o epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ, ktorý môže obmedziť
prevádzku tried/školy. V škole sa prejde na
dištančné vzdelávanie.
Žiaci aj zamestnanci škôl a školských
zariadení musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania!
Povinnosť prekrytia dýchacích ciest naďalej
upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR,
ktorá je dostupná na webovej stránke Úradu
verejného zdravotníctva.
Rúško je opatrením na obmedzenie
priestorovej distribúcie kvapôčok telesných

tekutín, ktorými sa COVID-19 šíri.
Výnimky z nosenia rúšok v školách podľa
aktuálne platnej vyhlášky majú:
• deti do 6 rokov,
• deti v MŠ, žiaci so závažnými poruchami
autistického spektra,
• so sluchovým postihnutím alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich
pedagógovia.
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie skupinových aktivít, pri ktorých je
vyššia pravdepodobnosť šírenia koronavírusu.
Ruky (dezinfekcia) je opatrením, ktoré
eliminuje prenos infekcie z kontaminovaného
povrchu na sliznice.
Je potrebné sledovať aj webové stránky
škôl, ktoré navštevujú vaše deti. Počas celého školského roka sa na nich dozviete všetky
aktuálne informácie.
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Nová prístavba materskej školy otvorila svoje brány 2. septembra 2021

Mesto Spišská Belá vybudovalo z Integrovaného regionálneho operačného programu
(IROP) v rámci projektu: Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej

novú prístavbu k miestnej materskej škole s
moderným vybavením. Jej symbolické otvorenie sa uskutočnilo pred začiatkom nového
školského roka, kedy primátor mesta Jozef

Architektonická štúdia

V auguste 2021 spracovala spoločnosť Architekti on:off, s. r. o.,
Architektonickú štúdiu – plán zóny Spišská Belá, ktorá je návrhom na urbanistické riešenie obytnej zóny na Južnej ulici v Spišskej
Belej. Štúdiu zadalo na spracovanie vedenie mesta Spišská Belá aj
s cieľom posúdiť regulatívy definované v platnom územnom pláne
mesta. Predpokladaný výhľadový termín na uskutočnenie riešenej
zóny je +20 rokov. Cieľom bolo vytvoriť prostredie na povzbudenie
obyvateľov ku komunitnej interakcii, aby sa neuzatvárali v interiéroch svojich bytov. V centrálnej časti zóny v smere sever-juh je
navrhované umiestnenie cyklotrasy a v najjužnejšej časti je obytný blok doplnený o občiansku vybavenosť.
V koncepte je navrhnutých 15 obytných blokov s výškou 5 podlaží

(resp. 3) s rozmiestnením rešpektujúcim vzájomné odstupové vzdialenosti a svetlotechniku bytov. Priestory medzi bytovými domami sú
vyplnené zónami aktivít, zeleňou, aj vodnými prvkami, pričom
sa kladie dôraz na voľnočasové aktivity každej vekovej skupiny
obyvateľstva a kvalitu výhľadov.
Dopravné napojenie predstavovanej obytnej zóny je od západu
po troch navrhovaných komunikáciách a od severu po existujúcej
Novej ulici. Statická doprava je riešená v pomere 40 % na povrchu a
60 % v podzemných garážach.
Mesto Spišská Belá predmetnú štúdiu zverejnenú na webovej
stránke mesta predložilo verejnosti na pripomienkovanie. Návrhy a
pripomienky bolo možné zasielať do 13. októbra 2021.

Jesenná vakcinácia líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa
Slovenskej republiky organizuje v dňoch
15.10.2021 – 31.10.2021 štyridsiatu štvrtú
sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne
žijúcich líšok proti besnote. Vakcinačná
návnada je letecky pokladaná z výšky 50
metrov nad terénom, avšak vynechajú sa
napríklad vodné plochy, cestné komunikácie,
mestá a osady.
Vakcinačná návnada obsahuje modifikovaný vakcinačný kmeň besnoty, antibiotiká
a stabilizačné médium. Zmes je naplnená
do plastikových toboliek, ktoré sú obalené

návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru
pevnej konzistencie. Pri požití návnady líškou
sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína
príde do kontaktu so sliznicou ústnej dutiny.
Cestou lymfatického systému sa vyvolá
imunogénny efekt.
Pre človeka je vakcinačná návnada
pri bežnom zaobchádzaní neškodná.
Žiadame však občanov, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali
ich a v uvedenom termíne nevodili do
lesa psy. V prípade kontaktu očkovacej látky

V našom meste prebehla jesenná deratizácia

Dňa 31. augusta 2021 zabezpečilo Mesto Spišská Belá opäť
odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku
Družstevná a Mierová. Regulácia hlodavcov s vysokou reprodukčnou schopnosťou bola vykonaná aj pri bytových domoch na
Petzvalovej ulici. Samospráva realizuje deratizáciu verejných
priestranstiev preventívne.
Prostriedky na deratizáciu v podobe mäkkej návnady odborní
zamestnanci vkladali priamo do dier a štrbín hlodavcov, so zámerom
predísť vzniku nežiaducich otráv.
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Kuna odovzdal pani riaditeľke materskej
školy Mgr. Paule Malinovej kľúče od novej
prístavby. Materskú školu po sprístupnení
prístavby od septembra navštevuje 297 detí
priamo z mesta, pričom v samotnej prístavbe
vznikli 4 triedy s počtom detí 86.
K prístavbe materskej školy prikročila
samospráva kvôli nedostačujúcej kapacite
a veľkému počtu nevybavených žiadostí.
Prístavbou k materskej škole a jej prepojením
s existujúcou budovou škôlky sa vytvoril
funkčný celok materskej školy, čím sa rozšírili a skvalitnili služby v oblasti predprimárneho
vzdelávania v meste a vytvorili sa podmienky
na povinné predprimárne vzdelávanie 5
ročných detí. Zhotoviteľom stavebných prác
a dodávateľom detského ihriska bola spoločnosť REMESLÁ BELÁ spol. s.r.o., Spišská
Belá, dodávateľom vybavenia kuchyne bola
spoločnosť EUROGASTROP s.r.o., Prešov.
Celková hodnota investície je vo výške
viac ako 1 155 000 EUR, pričom výška
nenávratného finančného príspevku z
prostriedkov EFRR a štátneho rozpočtu je
782 958 EUR.
Všetkým zainteresovaným patrí VEĽKÉ
POĎAKOVANIE!

so sliznicou očí, úst, nosa alebo s čerstvým
poranením, je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou
látkou je potrebné ruky dôkladne umyť
mydlom, prípadne dezinfikovať. V prípade
nálezu vakcinačnej návnady je potrebné
sa vyvarovať manipulácii s ňou a urýchlene
opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku
odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.
Letecká pokládka bude vykonaná z
letiska Poprad na území celého Prešovského
kraja.
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Jesenné upratovanie v Spišskej Belej
V našom meste prebehol počas štvrtka
14.10.2021 zber komunálnych odpadov z
domácností s obsahom škodlivých látok,
teda tzv. mobilný zber nebezpečných
odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas
ráno vyložili pred domy odpadové náterové
hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky,
batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia
obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky atď.) a vyradené
elektrické a elektronické zariadenia –
elektrospotrebiče
(počítače,
televízory,
monitory, žehličky, práčky, mixéry a
podobne).
Zároveň oznamujeme, že počas piatka
22.10.2021, budú kvôli zberu objemného
odpadu pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré

pre ich rozmery nie je možné umiestniť do
odpadových nádob. Nebezpečný odpad
žiadame nevkladať do pristavených kontajnerov! Dôsledne tiež žiadame obyvateľov,
aby tzv. zelený odpad (konáre, kríky…)
neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale pokiaľ majú takú možnosť,
aby ho v termíne jesenného upratovania doviezli za areál bývalej kolkárne,
kde sa následne budú tieto konáre štiepkovať. UPOZORŇUJEME, že mimo termín
jesenného upratovania, je vývoz konárov
na uvedené miesto zakázaný! Dohľad
nad týmto zákazom vykonáva Mestská
polícia Spišská Belá. V prípade, že občania
nemajú možnosť konáre odviezť, žiadame o
ich uloženie vedľa rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov. Umožní sa tak
ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do obje-

mových kontajnerov nepatrí bežný domový
odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre
podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo
svojej podnikateľskej činnosti!
Veľkoobjemové kontajnery budú
umiestnené na týchto miestach v meste:
• Ulica Družstevná – pri DREPAL-e,
• Ulica Tatranská – pri bývalej kolkárni,
• Pri Belianskych Kúpeľoch – parkovisko,
• Ulica SNP (za bývalým liehovarom),
• Ulica Mierová (pri materskej škole),
• Ulica Letná (pod budovou AT TATRY),
• Ulica Slnečná (pri potravinách p. Gemzu),
• Ulica Krátka pri križovatke s ulicou Novou,
• Ulica Osloboditeľov – Slnečná,
• IBV Webera – Kaltsteinova ul.,
• Strážky – za bývalou hasičskou zbrojnicou,
• Strážky – pri trafostanici na Popradskej ul.,
• Strážky – ulica Nad kaštieľom.

Svätohubertská poľovnícka slávnosť 2021

V sobotu 11. septembra 2021 sa po
pôvodnom presunutom termíne konala tradičná Svätohubertská poľovnícka slávnosť,
ktorú organizuje Mestský poľovnícky spolok
POĽANA. Po prvotnom presunutom termíne
kvôli nepriaznivému počasiu sa sobota

11. septembra nadmieru vydarila. Počasie
prialo nie len poľovníkom a organizátorom
slávnosti, ale aj účastníkom tejto nadmieru
krásnej udalosti.
Odchod autobusu zo zastávky COOP
JEDNOTA bol o 09.30 hod. odkiaľ sa

všetci účastníci presunuli na parkovisko v
Tatranskej Kotline. Odtiaľ sa v už v tradičnom
sprievode presunuli ku Kaplnke sv. Huberta
– patróna všetkých poľovníkov v Tatranskej
Kotline, kde sa konala o 10.00 hodine svätá
omša.
Svätá omša, ktorú celebroval pán farár
Jakub Grich, správca spišskobelianskej
farnosti, pritiahla veľké množstvo účastníkov
z mesta Spišská Belá a jeho okolia. Svätohubertskej slávnosti sa zúčastnil aj primátor
mesta Spišská Belá Jozef Kuna. Na záver
svätej omše poďakoval pán farár Grich za
prinesené dary od poľovníkov a vyzdvihol
ich činnosť a prosperitu. Rovnako sa v
závere ujal slova aj Ing. Jaroslav Mačák.
Po skončení svätej omše sa v konskom
záprahu a sprievode všetci zúčastnení presunuli po náučnom lesnícko-poľovníckom
chodníku na chatu POĽANA, kde ich už
čakal pravý poľovnícky guláš, poľovnícke
špeciality z diviny či osvieženie v podobe
piva a kofoly. O kultúrne spríjemnenie
poľovníckej slávnosti sa postaralo hudobné
zoskupenie p. Jána Olekšáka – Olekšanka.

Pietna spomienka na výročie SNP
V piatok 27. augusta 2021 sa o 13.00 hodine aj napriek upršanému počasiu konala pietna spomienka pri príležitosti výročia SNP.
Pri tejto príležitosti sa zišli niektorí členovia miestnej organizácie
protifašistických bojovníkov, aby si uctili spomienku na SNP.
Pietnej spomienky sa zúčastnil aj primátor mesta Spišská Belá
Jozef Kuna. Spolu s členmi a niektorými zamestnancami mestského úradu sa v sprievode vybrali k pamätnej tabuli umiestnenej na
mestskom úrade, kde sú zobrazené mená padlých vojakov z druhej
svetovej vojny a položili k nej smútočný veniec.
Odtiaľ sa presunul tento skromný pietny sprievod k soche
Partizána umiestneného v parku pri evanjelickom kostole, kde zaznela
hymna Slovenskej republiky, krátkeho slová sa ujala predsedníčka
miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Daniela Lineková, aby všetkým zúčastneným v krátkosti pripomenula našu históriu. Po tomto úvode sa všetkým prítomným prihovoril
i primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna. Následne primátor mesta
spolu s členom SZPB Jaroslavom Linekom položili veniec k soche
Partizána a zapálili symbolickú sviecu pripomínajúc odvážne činy
našich predkov.
Po skončení pietnej spomienky pozval primátor mesta Spišská
Belá členov SZPB na kávičku a koláčik. Na druhý deň v sobotu 28.

augusta 2021 sa členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov vybrali na Podbanské uctiť si pamiatku
na výročie SNP.
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100 rokov SHS JAMES
Slovenský horolezecký spolok JAMES
vznikol v roku 1921 a od svojho vzniku je
úzko spätý s územím Spiša a Prešovského
samosprávneho kraja. Tento rok horolezecký
spolok JAMES oslavuje svoje významné
výročie, a to 100 rokov od jeho vzniku.
Región Spiša je bohatý na aktívnu činnosť
horolezeckých oddielov, známe osobnosti
a kultúrno-športové podujatia. Pri tejto príležitosti SHS JAMES pripravuje aj vydanie
knižnej publikácie „100 rokov JAMES“, na
ktorej sa istou finančnou čiastkou podieľa aj
Mesto Spišská Belá, a to prostredníctvom
schválenej mimoriadnej dotácie. Práve táto
kniha sa úzko spája s Mikulášom Mlynarčíkom, ktorý bol jedným zo zakladateľov
Slovenského horolezeckého spolku JAMES
(SHS JAMES), bol rodákom z Tatranskej
Kotliny a dnes je pochovaný v našom meste
na cintoríne v Spišskej Belej. Za výrazný
úspech Mikuláša Mlynarčíka ako dobového
priekopníka v horolezectve sa považuje jeho
prvovýstup na Lomnický štít 14. augusta
1921.
V Spišskej Belej však pôsobili aj iné ďalšie
významné osobnosti horolezectva, napríklad
evanjelický kňaz a v neposlednom rade aj
horolezec Samuel Weber, ktorý venoval
veľkú pozornosť tatranským chatám a
zaslúžil sa o novú výstavbu chaty na
Zelenom plese, ktorá v súčasnosti patrí do
spoluvlastníctva SHS JAMES.
Pri tejto slávnostnej príležitosti storočnice
SHS JAMES sa v stredu 11. augusta 2021
konal na cintoríne v Spišskej Belej pietny akt,
ktorý bol venovaný spomienke na Mikuláša
Mlynarčíka, jedného z trojice spoluzakladateľov Slovenského horolezeckého spolku
JAMES.
Pietna spomienka začala o 10.00 hodine
minútou ticha a predslovom predsedu SHS
JAMES pánom Antonom Pacekom, za ním
sa slova ujal historik SHS JAMES pán Maroš
Šajnoha. Po predslove týchto predstaviteľov

horolezeckého spolku nasledovalo kladenie
venca, ktorého sa zhostil pán Anton Pacek a
syn Mikuláša Mlynarčíka pán Alex Mlynarčík.
Tento akt kladenia venca bol sprevádzaný
hudbou z dielne Základnej umeleckej školy v
Spišskej Belej. Po kladení venca sa slova ujal
pán Alex Mlynarčík. Záver pietnej spomienky
patril folklórnemu súboru zo Ždiaru FS Goral,
ktorý sa postaral o príjemnú atmosféru.

Príbehy starých Spišiakov perom Alfréda Grosza

Týmto mladým dielkom z nemeckých rukopisných zápiskov
prof. Alfréda Grosza chceli autori zachrániť malý kúsok veselého
duševného sveta starých Spišiakov, poryvy duše autora ku sklonku
svojho života a pre najmladších priniesť kyticu hádaniek, ktorými prof.
Alfréd Grosz spríjemňoval školské časy svojich žiakov. Boli napísané
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Po skončení pietnej spomienky pozval
primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna
všetkých zúčastnených na malé občerstvenie a čašu vína. Toto posedenie sa konalo v
sobášnej miestnosti mestského úradu.
Následné sa účastníci presunuli na cintorín v Novom Smokovci, kde je pochovaný
Gustáv Nedobrý, ktorý bol posledný z trojice
zakladateľov spolku SHS JAMES.

v nemeckom jazyku. Avšak vďaka prekladu Gabriely Fülöppovej do
slovenského jazyka nadobudli svoju podobu v upravovanom edite.
Toto dielo prichádza po viac ako storočí k našej verejnosti.
Autori tejto knihy prinášajú najprv nie všetky preložené detské
hádanky. Viaceré z nich však skrývali nemecké jazykové podobnosti,
a preto by pri preklade stratili na svojom význame. V ďalšej časti vo
veselých príhodách, ktorých autormi boli prostí ľudia z Kežmarku,
Spišskej Belej a z priľahlých podtatranských mestečiek a dedín,
prinášajú autori knihy ich autenticitu aj s nánosom viac ako celého
storočia. Dotýkajú sa známych i neznámych spišských osobností.
Dnes ich fígle majú nesmiernu etnografickú hodnotu. Profesor Alfréd
Grosz ich zbieral počas svojho života ako perly spišsko-nemeckej
kultúry.
V tretej časti knihy sú v originálnej podobe a v slovenskom
upravovanom preklade uvedené básnické spevy prof. Grosza
koncipované skôr ku sklonku jeho života.
Aj túto knižnú publikáciu môžu nájsť obyvatelia nášho mesta v
Regionálnom turistickom informačnom centre v Spišskej Belej na
Petzvalovej ulici č. 17. Predajná cena tejto knihy je 6,00 €. Tak ako
aj autori tejto publikácie aj predstavitelia mesta veria, že táto malá
sonda z diela prof. Grosza si nájde miesto ako motivačný prostriedok
nielen vo vyučovaní regionálnej kultúry na našich školách, ale aj v
mnohých rodinách a v širokej verejnosti.
Editorom knihy sú Milan Choma a prekladateľka Gabriela
Fülöppová.
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Už 43. ročník podujatia Čisté hory 2021

V poslednú septembrovú sobotu – 25.9.2021 – sa uskutočnil v
poradí 43. ročník podujatia Čisté hory organizovaný Štátnymi lesmi
Tatranského národného parku. Išlo o dobrovoľné čistenie tatranských
dolín po ukončení letnej turistickej sezóny. V spolupráci so Správou
PIENAP-u sa v ten istý deň čistil aj Pieninský národný park. Zapojiť
sa mohli školy, firmy, ktokoľvek. Záujemcovia si vrecia na odpad
vyzdvihli na niektorom z nástupných miest od Oravíc až po Tatranskú
Javorinu. Pracovníci Štátnych lesov TANAP-u boli na jednotlivých
stanovištiach k dispozícii od 8.00 do 12.00 hodiny a okrem vriec
poskytovali účastníkom podujatia aj potrebné informácie. Napriek

Aký bol tohtoročný Fest Fajný Fest?
9. ročník multižánrového hudobného festivalu Fest Fajný Fest sa uskutočnil 31. júla
2021 v parku Kaštieľa Strážky. Organizátori
podujatia tento rok pre návštevníkov zabezpečili 15-tich účinkujúcich s hudobnými
vystúpeniami na dvoch pódiách. Pre deti bol
už tradične pripravený zábavný animačný
program. Novinkou tohtoročného FFF bola
diskusia o klimatickej zmene s klimatológom JOZEFOM PECHOM zo Slovenského
hydrometeorologického ústavu. Z priestorov
Mestského úradu v Spišskej Belej sa do
festivalového areálu presunulo so svojím
bazárom oblečenia a doplnkov – SWAP –
Občianske združenie Trochu inak. Oddych
pre návštevníkov bol zabezpečený v Chillout
zóne.
Úvod festivalu patril „dídžejskej“ dvojici
DJ PATRES & JUNGLE a následne kapele
DANY MOMENT. Špeciálnu atmosféru
na malom pódiu vytvorili veselí pesničkári
MATEJ TÁLE a JANYK TIGER ORAVEC.
Fest Fajný Fest nezabúda na regionálnych
umelcov a každoročne hostí aj kapely z okolitých okresov. Lokálnu hudobnú scénu zastali
hudobníci NO BRAKE zo Starej Ľubovne,
POOPIČNÝ STAV z Kežmarku a VESMYR
z Popradu. Popoludní návštevníkov roztancovalo zoskupenie LOS MASSAKEROS a
takáto nálada sa udržala aj počas vystúpenia
THE ROCKET DOGS. Prekvapivú a úspešnú
spoluprácu metalu a rapu odprezentovali
RAST2DUST a ZVERINA.

Beliansky kapor 2021

tomu, že zber odpadu sa realizoval na miestnych turistických
chodníkoch, po predchádzajúcej telefonickej dohode bolo možné
skupinám prideliť aj sprievod.
Zoznam nástupných miest a trás v blízkosti Spišskej Belej:
Ochranný obvod Smokovce – nástupné miesto: Hrebienok.
Ochranný obvod Tatranské Matliare – nástupné miesto: parkovisko
pri kabínkovej lanovke v Tatranskej Lomnici.
Ochranný obvod Tatranská Javorina – nástupné miesta: vstup do
Javorovej doliny a vstup do Bielovodskej doliny.
Pieniny – autokemping v Červenom Kláštore.

Okrúhle výročia v príjemnom prírodnom
prostredí festivalu v Strážkach oslávila
súrodenecká dvojica z Vrbového – VRBOVSKÍ VÍŤAZI (20 rokov), CHIKI LIKI TU-A
(25 rokov), ako aj slovenská rock´n´rollová
legenda SLOBODNÁ EURÓPA (30 rokov).
Úspešné podujatie so svojou elektronickou
produkciou uzavrel THIS IS KEVIN, ktorý
na scéne pôsobí tiež už 30 rokov. Fest Fajný

Fest opäť spojil kvalitnú muziku a zaujímavé
doplnkové aktivity, dobrých usmiatych ľudí aj
chutné jedlo.
FFF 2021 sa uskutočnil najmä vďaka
dôvere Slovenskej národnej galérie,
spolupráci Mesta Spišská Belá, podpore
Prešovského samosprávneho kraja a
mnohým sponzorom. Tešíme sa, čo prinesie
jubilejný 10. ročník!

V dňoch 13. až 15. augusta 2021 sa na
Belianskom rybníku uskutočnil tradičný 48
hodinový pretek Beliansky kapor. Súťaž
bola organizovaná pod záštitou mesta
Spišská Belá a Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Spišská Belá.
Pretekov sa zúčastnilo 10 dvojčlenných
družstiev.
Celkovo sa súťažiacim podarilo uloviť
viac ako 203 kg Kaprov a Amurov. Najťažší
úlovok sa podarilo uloviť Petrovi Dulákovi,
ručička váhy sa pri jeho ulovenom kaprovi
zastavila na krásnych 8,43 kg. Víťazná dvojica Patrik Kaňuk a Peter Dulák ulovila
spolu 18 ks, ktoré vážili 77,24 kg. Druhé
miesto obsadili Ján Kolej a Tibor Raab s
počtom kusov 16 a celkovou váhou 54,87
kg. Na krásnom treťom mieste sa umiestnili
Pavol Hedák a Ján Židek so 7 úlovkami,
ktoré vážili 23,61 kg. Víťazom srdečne
blahoželáme a dúfame, že sa takto o rok opäť
stretneme!
Riaditeľ preteku: Mgr. Ľubomír Pavličko
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Medzinárodné cvičenie DHZ Spišská Belá v spolupráci s ASSR
Po viac ako ročnej prestávke sa cez
víkend 17. – 19. septembra 2021 konalo
medzinárodné poľné cvičenie Jednotiek
rýchleho nasadenia. Toto medzinárodné
cvičenie sa konalo v hasičskom areáli
Strážky a jeho priľahlom okolí. Cvičenia
sa zúčastnili Jednotky rýchleho nasadenia
samaritánskych organizácií z Rakúska,
Nemecka a Slovenska.
Ubytovanie, elektrina, teplo, hygiena,
teplá strava – toto všetko si členovia jednotiek museli vybudovať sami v tábore v Strážkach, odkiaľ vyrážali na jednotlivé zásahy.
Na začiatku medzinárodného cvičenia bolo
potrebné absolvovať teoretické stretnutie
na Krízovom štábe Okresného úradu v
Kežmarku. Ten bol po celý čas v spolupráci
s Dobrovoľným hasičským zborom v
Spišskej Belej a Ľubici a Policajným
zborom v Kežmarku. Na stretnutí Krízového
štábu získali zástupcovia tímov dôležité
údaje o celkovej situácií v oblasti, škodách,
možnostiach vytvorenia si tábora, ako aj iné
dôležité informácie potrebné k absolvovaniu
cvičenia.
Členovia Jednotiek zvládali dňom i nocou
náročné situácie v súvislosti s následkami
ničivých záplav, ktoré postihli rozsiahle územia. Museli prekonávať rôzne prekážky,
od nedostupného terénu, ktorý museli
dosiahnuť pešo s kompletným záchranným
vybavením, cez prekonávanie vodnej hladiny
na zaplavenom území, orientovať sa museli
len pomocou GPS prístrojov a nechýbalo ani
absolvovanie nočného pochodu.
Po vybudovaní tábora s kompletnou infraštruktúrou vyhľadávali stratené a zranené
osoby, zabezpečovali ich ošetrenie vo vybudovanej poľnej ošetrovni, riešili záchranu
zavalených osôb po páde budovy a zabezpečovali núdzové ubytovanie pre ľudí, ktorí
prišli o svoj majetok. Všetci členovia tímov
boli vystavené rôznym situáciám, nepriaznivému počasiu, neočakávaným situáciám a

v neposlednom rade museli spolupracovať
medzi sebou spolu s ostatnými zahraničnými jednotkami a komunikovať v anglickom
jazyku.
Hneď prvý deň trojdňového medzinárodného cvičenia odštartovala „správa“
o prívalovej vlne, ktorá so sebou strhla
niekoľko osôb, ktoré bolo potrebné nájsť
a podať im adekvátnu záchrannú pomoc.
Úlohou DHZ Spišská Belá pri tomto zásahu
bolo najmä zriadenie záchranného miesta,
kde bolo potrebné prevážať nájdené a zranené osoby, ďalšou úlohou DHZ Spišská
Belá bolo dať do prevádzky nafukovací čln,
záchranné vesty a zabezpečiť bezpečný
prevoz zranených osôb, záchranárov a psovodov. Veliteľmi tohto zásahu boli členovia
DHZ Spišská Belá Andrej Kováčik a
Dominik Bušovský.
Druhý deň nebol o nič ľahší. Do tábora
dorazila ďalšia správa – „vyhľadávanie
osôb po ničivom zemetrasení“. Toto
cvičenie sa odohralo v bývalom stredisku
Eurocamp-u. najdôležitejšou úlohou bolo
nájsť čo najviac zranených a nezvestných
osôb a poskytnúť im čo najlepšiu pomoc.
Tomuto výjazdu velil ďalší člen DHZ Spišská

Belá Jozef Lorenčík.
Keď si hasiči konečne ako tak vydýchli
prekvapilo ich ďalšie nočné hlásenie – „vyhľadávanie stratených osôb v lese“. Tento
nočný výjazd bol spojený s ešte jednou
náročnou úlohou, a to opakované poskytovanie prvej pomoci. Nad všetkými zásahmi
DHZ Spišská Belá držal kontrolný a
hodnotiaci „prst“ predseda DHZ Spišská
Belá Maroš Vaverčák. Všetky tieto výjazdy
dopadli úspešne pre všetky zainteresované
strany.
Táto simulácia slúžila najmä na praktické
cvičenie vedomostí, ktoré účastníci získali pri
vzdelávacích aktivitách. Absolvovaním tohto
náročného cvičenia sa zaradili do Jednotky
rýchleho nasadenia, ktorá môže byť kedykoľvek nasadená na mimoriadne udalosti
na území Slovenska, ale aj mimo hraníc
územia Slovenskej republiky.
Nedostatok spánku, jazyková bariéra,
psychicky náročné situácie, náročný a
neznámy terén – to všetko sťažovalo prácu
tímov a vytváralo náročné situácie, s ktorými
sa bolo potrebné vysporiadať, no zároveň im
to pomôže sa lepšie pripraviť na skutočné a
zložité situácie pri zásahoch.

Regionálna hasičská liga Spiš
Zo stredného Slovenska sa v sobotu 7.
augusta 2021 presunula Regionálna hasičská liga Spiš k nám do Spišskej Belej. Išlo o
jediné dvojkolo, ktoré sa konalo na hasičskej
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trati v Spišskej Belej (Hasičský areál Strážky
– bývalé futbalové ihrisko) a v nedeľu 8.
augusta sa Regionálna hasičská liga Spiš
presunula na organizátorov zo Spišskej
Starej Vsi.
V Strážkach kvalitne pripravená a rýchla
trať s pevným nábehom a pekné počasie
predpovedali excelentné výkony. Na štart
sa postavilo celkovo 28 družstiev z toho
21 mužstiev bolo mužských a 7 ženských
družstiev. Po formálnom úvode a slovách
predsedu DHZ Spišská Belá sa začala súťaž.
Hneď v 1. kole potvrdili predpovedané
excelentné výkony družstvá Bystrá, Štôla,
Spišská Nová Ves, Bijacovce, Drábsko a
Žakovce, ktoré v mužskej kategórii dobili
14-tkové časy. Výsledky sa s minimálnymi
odlišnosťami podobali na výsledky z 3. kola
RHLS. Súťaž pokračovala vo svižnom tempe
a rovnako tak svižné boli aj útoky, no v
ženskej kategórii sa prvým útokom tak dobre
nedarilo. Zo siedmych pokusov sa podarilo
len 3 tímom zapísať platný pokus.
Ženskú kategóriu však v druhom kole
ovládli neligové ženy zo Spišského Štvrtku,

ktorých časomiera sa zatavila na čase 17,01
(PP – 16,92). Druhé miesto zabehli ženy z
Bijacoviec s časom 18,15 a tretie miesto
patrilo „dorkám“ zo Spišského Štvrtku.
V druhom kole mužskej kategórie
sa podarilo chlapcom z Ekospolu vylepšiť
si svoj čas a to na 14,92, čo im stačilo na
krásne 7. miesto. Rovnako ako Ekospol tak
aj Bijacovce sa dokázali zlepšiť v čase na
14,64, čo im zabezpečilo 4. miesto. Bystrá
v čase 14,24 sa umiestnila na úctyhodnom
prvom mieste. Druhé miesto patrilo hasičom
zo Štôly a hasiči zo Spišskej Novej Vsi sa
umiestnili na 3. pódiovom mieste.
Chlapi z DHZ Spišská Belá sa umiestnili v 4. kole Regionálnej hasičskej ligy na
15. mieste.
Nakoľko sa RHLS na druhý deň v nedeľu ráno presúvala do neďalekej Spišskej
Starej Vsi využili niektoré družstvá možnosť
stanovania a utužili ligové vzťahy.
Vďaka patrí všetkým zúčastneným tímom
a fanúšikom, ktorí vytvorili neopísateľnú
atmosféru. Gratulácia putuje aj všetkým
víťazom 4. kola.
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Detský tábor – MISIA: Prežitie

Mesto Spišská Belá aj v roku 2021 dalo možnosť participovať
svojim občanom na rozhodovaní o verejnom živote. Formou
spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov
sa mohli obyvatelia mesta Spišská Belá zapojiť do výzvy na
predkladanie projektov financovaných z participatívneho rozpočtu
mesta Spišská Belá na rok 2021. V určenej lehote boli podané 3
projektové zámery na získanie finančných prostriedkov z rozpočtu
mesta. Po zvážení podaných zámerov 2 nespĺňali zámer, princípy a
pravidlá participatívneho rozpočtu.
Podporený bol projekt: Detský tábor MISIA: Prežitie vo výške
300 EUR. Cieľom projektu boli aktivity zamerané na prežitie v prírode
– príprava jedla, bezpečné zakladanie ohňa, stavanie prístreškov,
prvá pomoc, podpora odvahy a vytrvalosti.
Tábor hodnotí pozitívne aj vedúci tábora Matúš Andráš: „Po
týždňoch plánovania sa vďaka dobrovoľníkom a finančnej podpore
mesta Spišská Belá konečne uskutočnil náš tábor pod názvom Misia:
Prežitie. Všetko úsilie sa vyplatilo a tábor mal veľký́ úspech. Tri dni
prebehli vďaka skvelému programu ako voda. Niektorým bolo takmer
72 hodín ešte málo. Deti si vyskúšali aké je to stanovať v lese, variť si
obed na ohni, či urobiť si jednoduchý prístrešok z toho, čo si doniesli.
Veľká vďaka tiež patrí aj Ľubovi Šmindákovi, ktorý sa nám rozhodol
nezištne pomôcť pri varení a naučil deti ako založiť oheň pomocou
kresadla. Všetko zvládli výborne. Boli ochotní sa zapájať do všetkého
a priložiť ruku k dielu bez zbytočných rečí. Sme hrdí́ na seba i na nich,

a sme radi že sa deťom páčilo. Dúfame, že na ďalší rok sa nám podarí
zorganizovať podobný, možno aj dlhší tábor.“
Mesto Spišská Belá sa už teraz teší na ďalší ročník, nové nápady
a zámery.

Beseda s príslušníkmi mestskej polície

Kriminalita, alkohol, krádeže, vandalizmus... o tom všetkom žiakom 2. A, 2. B a
3. A triedy porozprávala v stredu 23.6.2021
príslušníčka Mestskej polície zo Spišskej
Belej pani Bc. Miroslava Wožniaková. Žiaci

sa počas besedy dozvedeli o základných
úlohách mestskej polície, dozvedeli sa o
tom, že Mestská polícia zabezpečuje verejný
poriadok v obci, chráni majetok obce a
občanov, dbá na ochranu životného pros-

tredia a na dodržiavanie poriadku a čistoty.
Pani Wožniaková uviedla konkrétne prípady,
ktoré musí mestská polícia riešiť. Medzi najčastejšie priestupky patria poškodzovanie
majetku, vandalizmus a dopravné priestupky.
Vysvetlila dôležitosť dodržiavania bezpečnosti na cestách, konkrétne na priechode
pre chodcov, aby sme cez cestu prechádzali
po vyznačenom priechode a veľký význam
používania reflexných prvkov pri nepriaznivom počasí a večer. Ukázala nám „výstroj
mestského policajta“, ktorý používajú pri
svojej práci a najlepšie bolo na tom, že si ich
deti mohli aj na sebe vyskúšať. Vesta, putá,
opasok s vysielačkou... S veľkým obdivom a
rešpektom ich deti chytali do rúk a priamo na
sebe si ich vyskúšali. Žiaci správne odpovedali na dané otázky a zároveň kládli zvedavé
otázky. Na záver besedy boli žiaci odmenení
predmetmi s reflexnými prvkami. Beseda
bola veľmi poučná a zaujímavá. Na deti táto
návšteva zanechala veľký dojem.
PhDr. Petra Džerengová a
Mgr. Beáta Gotzmannová

Výtvarná súťaž „Euroregión Tatry očami detí“

Výtvarná poľsko-slovenská súťaž, ktorú
vyhlásilo Združenie Euroregión Tatry v spolupráci so Zväzkom Euroregión ,,Tatry“ bola
úspešne ukončená. Súťaž s názvom „Euroregión Tatry očami detí“ bola podmienená,
aby súčasťou práce mali byť Tatry, ktoré
spájajú Slovensko a Poľsko.
Do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci
Boris Andráš a Timea Suchanovská z 3. B
triedy. Vo svojich výtvarných prácach znázornili naše krásne veľhory a cyklistické preteky.
Práce boli aj vystavené na konferencii zameranej na ľudové zvyky a tradície pohraničia v
Poprade. Za ich súťažné výtvarné práce boli
ocenení a získali na pamiatku pamätný list a
malé darčeky.
PhDr. Petra Džerengová, ZŠ M. R. Štefánika
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750. výročie mestských práv v Spišskej Belej očami detí
„História je svedkom doby, dňom pravdy,
životom pamiatky, majstrom života a
hlásateľom uplynulých čias“ (Marcus Tullius
Cicero).
Slávny výrok rímskeho rečníka nadobúda
aj po stáročia stále väčší význam. Globalizácia rýchlym tempom postupuje do všetkých
oblastí života nielen dospelých ľudí a
mládeže, ale aj detí mladšieho veku. Mesto
Spišská Belá si v tomto roku pripomína
významné jubileum vo svojej histórii, ktorým
je 750. výročie udelenia mestských práv. Na
našej škole, v ZŠ M. R. Štefánika, boli pri tejto príležitosti na rôznych hodinách vedené
diskusie, aké prírodné a kultúrne bohatstvo
máme v Spišskej Belej a jeho bezprostred-

Les je náš kamarát

Žiaci 4.A triedy ZŠ M. R. Štefánika sa zišli v pondelok 27.9.2021 v
lese zaliatom slnkom na lesnej škôlke Fľak. Privítal nás p. Ing. Jakub
Grivalský a úvodným pozdravom „Lesu zdar“ sme spoločne otvorili
deň plný zábavy. Potom sa už netrpezlivé deti rozbehli na jednotlivé
stanovištia, ktoré pre nich pripravil pán lesník. Aktivity boli zamerané
na lesnícke činnosti, zážitkové aktivity lesnej pedagogiky. Žiaci vypracúvali pracovné listy, ktoré boli zamerané na poznávanie lesných

nom okolí. Na hodinách sme sa s deťmi
vybrali na prechádzky okolia, kde sme
obdivovali krásy mesta a jeho architektonické
pamiatky. Tieto sa pre deti stali inšpiráciou a
zobrazili ich svojimi detskými očami na hodine
výtvarnej výchovy na svoje výkresy. Žiaci s
veľkým nadšením vyfarbili kresby pastelom
a zapojili sa do výtvarnej súťaže vyhlásenej
Mestom Spišská Belá. Pevne dúfame, že
vyhráme nejakú zaujímavú cenu, ale čo
je najdôležitejšie, že sme lepšie spoznali
naše rodné mesto, viac ho budeme vnímať
a objavovať jeho jedinečnú krásu a históriu.
Mgr. Monika Andrášová, ZŠ M. R. Štefánika

zvierat, stromov a byliniek rastúcich v lese. Príroda slúži nám všetkým
a máme právo na jej užívanie. Avšak povinnosťou každej osoby je ju
chrániť a podľa svojich možností sa o ňu starať. Ďakujeme pánovi
inžinierovi Jakubovi Grivalskému za krásne strávené dopoludnie v
prírode.
Mgr. Beáta Gotzmannová, ZŠ M. R. Štefánika

Vyhodnotenie súťaže ENGLISH STAR
Hlavným poslaním medzinárodnej súťaže
ENGLISH STAR je propagovať a popularizovať ANJ ako vyučovací predmet, ale aj
zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu testov a písomných skúšok.
Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou
porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z
iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti
a dosiahnuť za ne uznanie, a v neposlednom
rade aj vyhľadávať talentovaných žiakov.

Testovanie prebehlo ešte v júni 2021 a
zúčastnili sme sa ho v peknom počte – spolu
26 žiakov. Deti boli rozdelené do kategórií
podľa ročníkov a tomu zodpovedala i náročnosť úloh v jednotlivých úrovniach. Na vypracovanie testu mali 45 minút čistého času.
Niektorí šikovnejší jednotlivci to stihli aj za
kratšiu dobu, no nemalo to žiadny vplyv na
hodnotenie. Vypracované testy sme zaslali
organizátorom súťaže. Potom už nezostávalo

nič iné, len netrpezlivo čakať na zverejnenie
výsledkov. A ako sme dopadli? Dnes už s
určitosťou môžeme povedať, že sa veru
nemáme za čo hanbiť. Veľa našich žiakov dosiahlo veľmi dobré výsledky. Každý súťažiaci
dostal účastnícky diplom, pričom účastníci,
ktorí získali minimálne 80 percent, dostali
diplom so zlatou medailou. Každý a jeden
žiak si zo súťaže odniesol ešte aj vecnú cenu.
Medzi najúspešnejších súťažiacich patria
títo žiaci:
Tamara Fudalyová z V.B - získané percentá
v teste - 100%
Filip Olekšák z V.A - získané percentá v
teste - 100%
Melánia Valiceáková z IX. B - získané
percentá v teste - 99%
Daša Vojčíková z IX.A - získané percentá v
teste - 99%
Víťazom blahoželáme a všetkým prajeme
veľa úspechov v budúcom ročníku súťaže.
Zlatica Ganzarčíková, Katarína Čížiková,
ZŠ M. R. Štefánika

Výzva „Spolu múdrejší 2“ – po druhýkrát úspešný

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu
na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na
program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až
december 2021.
Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú
prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov,
vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v
hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.
Aj našej ZŠ M. R. Štefánika sa podarilo v tomto projekte už druhý-
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krát uspieť. Osem našich učiteľov bude vytvárať prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania v malých skupinách v popoludňajších hodinách podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností.
Aj takýmto spôsobom chceme pomáhať zmierňovať dôsledky
pandémie našich žiakov. Na financovanie tejto činnosti z výzvy
Spolu múdrejší 2 škola získala od MŠVVaŠ SR 5 400 eur.
„Spolu múdrejší 2“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Vedenie školy ZŠ M. R. Štefánika
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V mestskej knižnici pribudlo 275 nových knižných titulov
Mesto Spišská Belá podalo v roku 2020 Žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v rámci
výzvy č. 10/2020, v podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc na projekt
s názvom: Akvizícia mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2020,
ktorý bol úspešný.
Na rozšírenie knižničného fondu v mestskej knižnici nám bola
poskytnutá dotácia 3 000 EUR s nulovým spolufinancovaním zo
strany mesta. V rámci poskytnutej dotácie sme zakúpili 275 zväzkov
v tomto zložení: 60 zväzkov náučnej literatúry, 103 zväzkov krásnej
literatúry pre dospelých, 93 zväzkov krásnej literatúry pre mládež a
19 zväzok náučnej literatúry pre mládež. V rámci zakúpených titulov
je 54 zväzkov vydaných s podporou Fondu na podporu umenia.
Dokopy pribudlo vďaka podpore z Fondu na podporu umenia
v mestskej knižnici 275 knižných titulov čomu sa veľmi tešíme a
zároveň pozývame čitateľov na návštevu mestskej knižnice a zapožičanie nových titulov, pri ktorých si oddýchnu a odpútajú sa aspoň na
chvíľu od dnešnej doby poznačenej pandémiou COVID-19.

Fasáda mestskej knižnice dostane nový vzhľad
Mesto Spišská Belá podalo v januári
2021 v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR,
program “Obnovme si svoj dom“ žiadosť
o poskytnutie dotácie na projekt: „Obnova
fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č. 21 v Spišskej Belej.“ Mesto
bolo s týmto projektom úspešné a získalo

dotáciu vo výške 10 000 EUR. Predpokladané náklady sú vo výške 19 750 EUR. Chýbajúce zdroje dofinancuje mesto z vlastného
rozpočtu. Hlavným cieľom projektu je v maximálnej možnej miere zachovať autentickú
hmotnú a pamiatkovú podstatu existujúceho
objektu, jeho historický a architektonický

výraz. Obnova hlavnej severnej fasády bude
prebiehať umelecko-remeselným spôsobom
v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Prešov, pracovisko Poprad. Projekt bude zrealizovaný do konca roka 2021.
„Realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.

Mestské lesy v spoločnom projekte so Štátnou ochranou prírody SR
Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá,
s. r. o., sa ešte v marci 2020 zapojila do
výzvy č. 49 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR z Operačného programu
Kvalita životného prostredia 2014 – 2020
financovaného Európskou úniou z Kohézneho
fondu. Poskytovateľom tejto štátnej pomoci v
oblasti ochrany biodiverzity je Štátna ochrana prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici
a poskytnutá pomoc bude vo forme náhrady
zvýšených nákladov súvisiacich so zmenou
obhospodarovania územia v rámci európskej
sústavy chránených území Natura 2000.
Projekt s názvom „Zlepšovanie stavu
druhov a biotopov európskeho významu
v lesných ekosystémoch vybraných
chránených území“ sa začal realizovať v
roku 2020 a s plánovanými lesnícko-ochranárskymi opatreniami sa bude pokračovať
až do júna 2023. Udržateľnosť tohto projektu
má byť do konca roka 2028, čiže ďalších
päť rokov. Opatrenia vyplývajúce zo Zmluvy
o starostlivosti bude podporená plocha
mestských lesov na výmere 1 499,23 ha a
mestskí lesníci v zmysle tejto zmluvy budú
realizovať nasledovné opatrenia:
1. obnova porastov – prirodzené drevinové
zloženie,
2. ponechanie stromov na dožitie tzv.
biotopové stromy,
3. ponechávanie hrubého mŕtveho dreva,
4. výchova mladých lesných porastov,
5. premena drevinového zloženia –
predsadby/predsejby a podsadby/podsejby,
6. nahradenie chemickej ochrany drevín
inou formou.
Cieľom obnovy porastov a premeny
drevinového zloženia bude kombináciou
umelej obnovy – zalesňovaním drevinami
hlavne v druhovom zložení jedľa, buk a
v menšej miere smrekovec, javor, jelša a

podporou prirodzeného zmladenia. Zámer
spočíva v dosiahnutí viacdruhových, rôznovekých, udržateľnejších lesných porastov a
druhov schopných prispôsobiť sa zmeneným klimatickým podmienkam. V rámci tejto
aktivity mestské lesy zalesnia 436 000 kusov
sadeníc, vykonajú 9,7 km oplôtkov ako
plošnú ochranu, starostlivosť o mladé
porasty zabezpečia ovčou vlnou a štipcami
na ploche 92,2 ha a ochranu kmeňov proti
lúpaniu zveri v počte 400 vybratých stromov
ako individuálnu a taktiež aj nechemickú
ochranu.
V ďalších mladých lesných porastoch
bude vykonávaná výchova mladých
lesných porastov a to formou prerezávok
na ploche 130 ha a prebierok v množstve
1 045 m³. Súčasťou tohto opatrenia bude aj
ponechanie minimálne 10 % tzv. prípravných
drevín, ako je osika, breza, jarabina, vŕba
rakyta ako súčasť prirodzeného drevinového

zloženia.
V opatrení ponechanie stromov na
dožitie tzv. biotopové stromy bude určité
množstvo živých stojacich stromov v lesnom
poraste ponechané na dožitie. Tieto stromy
sa teda fyzicky nevyťažia, ale zostanú v
poraste aj potom keď odumrú a spadnú na
zem. Budú však v teréne jednoznačne identifikované (dve zelené zvislé čiary) a zaznamenané GPS súradnicami v grafickej evidencii. Prioritne sa vyberajú hrubé a vzácne
stromy v druhovom zložení jedľa, javor, brest
ale aj borovica, buk, lipa, limba a smrekovec
v celkovom objeme 9 000 m³ v približne
stovke lesných porastov.
Opatrenie ponechávanie hrubého
mŕtveho dreva spočíva v tom, že sa takéto
drevo v lesných porastoch – stojace alebo
ležiace – ponechá na prirodzený rozklad.
V približne päťdesiatich lesných porastoch
sa počíta s celkovým objemom 3 000 m³ a
taktiež drevo musí byť identifikované v teréne
(zelený kríž) a GPS súradnicami v grafickej
evidencii.
Vzhľadom k tomu, že zmena klímy je
bezprostredným problémom ovplyvňujúcim
budúci vývoj lesných ekosystémov s negatívnym dopadom na rast, reprodukciu drevín
a spôsobuje poškodzovanie lesných ekosystémov v karpatskej oblasti, Lesy mesta
Spišská Belá, s. r. o., ako obhospodarovateľ
mestských lesov a zároveň aj východnej
časti územia Tatranského národného parku,
privítali túto možnosť pomoci a vzájomnej
spolupráce so Štátnou ochranou prírody SR
s cieľom nepresadzovania iba jednej alternatívy starostlivosti na danom území, ktorou
je bezzásahovosť.
Ing. František Pisarčík,
Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o.
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Bobor v mestských lesoch

Lesy Mesta Spišská Belá, s.r.o., v spolupráci s Kežmarskou
televíziou spravili krátky dokumentárny film s názvom „Mestské lesy
Spišskej Belej 3 – bobor európsky“, ktorý zachytáva časti mestských
lesov s výskytom tohto chráneného živočícha. Bobor európsky sa na
území mestských lesov do roku 2010 niekoľko desaťročí nevyskytoval a jeho prvý výskyt bol zaznamenaný pri Tatranskej Kotline pod
lesnou cestou asi 300 m smerom od kaplnky Sv. Huberta. Dnes
je týchto lokalít viac ako 10 a je to spôsobené hlavne dostupnou

3. číslo 2021

potravou pre bobra, čo je drevo rôznych drevín, ďalej že nemá
prirodzeného nepriateľa a má vhodné stanovištné podmienky pre
život. Film zobrazuje lesné porasty mestských lesov po činnosti
bobrov, ktoré si bežný občan ani nevšimne ak nepozná lokalitu a
zároveň si môže vytvoriť predstavu o nepriaznivých účinkoch pri jeho
zvýšenom stave početnosti. Film je dostupný na pozretie na stránke
www.lesy.spisskabela.sk alebo na www.youtube.sk – lesy spišská
belá.

„S lesníkom do lesa“ so seniormi
V závere leta v mesiaci august zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá,
spol. s r. o., v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene v okolí Náučného
lesníckeho chodníka Fľak zážitkový program
pre seniorov S lesníkom do lesa. Tento
program bol súčasťou sprievodných akcií
15. ročníka celoslovenského podujatia
Lesnícke dni 2021 pri príležitosti 150. rokov
samostatného lesníctva na Slovensku.
Lesníci pripravili zážitkovo-vzdelávacie
aktivity u najstaršej skupiny obyvateľov.
Seniori dokážu pozitívne výchovne ovplyvňovať najmenších – vlastné vnúčatá. Lesníci

preto nezabudli ani na túto skupinu, od ktorej
sa v konečnom dôsledku častokrát je čo učiť.
Pri bývalej lesnej škôlke Rauš aj za účasti
viceprimátorky mesta Spišská Belá Mgr.
Marty Britaňákovej sa stretlo viac ako 40
seniorov zo Spišskej Belej a z Podolínca.
Zúčastnení boli rozdelení do dvoch skupín
a pod vedením lesných pedagógov boli
zapojení do programu, ktorý bol zameraný
na všetky zmysly človeka a kde sa zároveň
dozvedeli aj dôležité medzníky lesníctva
nielen v rámci Slovenska, ale aj územia
mestských lesov.
Tak napríklad významný bol rok 1872

kedy sa zjednotila terajšia výmera mestských lesov so susedmi, ďalej to bol rok
1890 kedy bol vyhotovený prvý Lesný
hospodársky plán pre mestské lesy dnes
ho poznáme pod názvom Program
starostlivosti o les. Jeho autorom bol
polesný Johann Budofszky. Významný
dátum bol 17.2.1921 čiže tohto roku je to sto
rokov kedy bola skolaudovaná a uvedená
do prevádzky lesná železnica smerujúca
zo Spišskej Belej do Lendaku, ktorá slúžila
na prepravu dreva na pílu v Spišskej Belej
a zamestnávala v tom čase 300 ľudí alebo
rok 1925 kedy mesto kúpilo lesné pozemky
a pasienky v časti Pálenica nad Lendakom o
výmere 554 ha. Z novodobého pohľadu bol
významný rok 1993 resp. 1994 kedy mestu
Spišská Belá boli prinavrátené užívacie
práva a zároveň aj povinnosť starať sa o lesné
pozemky a dátum 19. november 2004 kedy
víchrica zničila stromy na ploche 800 ha
v lokalite medzi Šarpancom a Tatranskou
Kotlinou.
Výbornú náladu umocnilo príjemné letné
počasie aj občerstvenie, ktoré zabezpečili
zamestnanci organizácie Lesy mesta
Spišská Belá, spol. s r. o. Na záver podujatia sme si ocenili pri príležitosti dožitých 70.
rokov života pani Annu Háberovú z Lendaku,
ktorá ešte aj dnes po dlhých rokoch pracuje
na mestských lesoch v lesnej škôlke. A ako
už tradične odzneli krásne ľudové piesne zo
strany seniorov.

Stopy medveďa hnedého na cyklotrase pri Spišskej Belej
Mestský poľovnícky spolok POĽANA
dôrazne UPOZORŇUJE občanov mesta
a okolia na zvýšený výskyt medveďov
v oblasti cyklotrasy Spišská Belá smer
Tatranská Kotlina (Šarpanec). 27. 9. 2021
dopoludnia sa po cyklotrase prechádzal

podľa stôp asi 200 kg samec medveďa
hnedého a podľa trusu je zrejmé, že bol
v blízkosti „Laktárne“ na jablká a tiež
okolo cyklotrasy si pochutnával na kukurici.
Členovia Mestského poľovníckeho spolku
POĽANA majú osobné skúsenosti s pozoro-

vaním tohto druhu zveri v tejto lokalite.
Preto upozorňujeme cyklistov a turistov,
aby boli ostražití a to nie len ráno a
večer, ale podľa nájdených stôp, aj počas
dňa!

Mesto Spišská Belá bližšie k svojim obyvateľom
Všetkým v meste Spišská Belá záleží na
tom, aby sa tu cítil bezpečne a dobre. Na
tento účel boli v decembri 2020 vytvorené
tzv. schránky dôvery, kde sa môže ktokoľvek, kedykoľvek, anonymne alebo verejne
zdieľať so svojimi pocitmi, problémami,
rovnako mohli do týchto schránok vhadzovať
svoje nápady, podnety na zlepšenie života,
služieb alebo činnosti v meste, ako aj iné
postrehy, pripomienky a taktiež bolo možné
do nich vhodiť svoju kritiku, ale i pochvalu
či prostredníctvom nich mohli odovzdať
občania aj nájdene osobné doklady.
Tieto schránky je stále možné nájsť na
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pôvodných miestach, kde boli nainštalované
– pri vchode do rímskokatolíckeho kostola
sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej
a tiež pri kostole sv. Anny v mestskej časti
Strážky. Tieto schránky sú nie len stále
funkčné, ale rovnako plnia aj svoj účel, na
ktorý boli zriadené.
Poverení zamestnanci mesta našli v týchto schránkach niekoľko podnetov na zlepšenie, na ktorých sa úspešne pracuje, prípadné
niektoré podnety boli v danom čase už
vyriešené.
Jedným z podnetov bola úprava výtlkov
na Tatranskej ulici a ulici Osloboditeľov.

Výtlky boli na týchto uliciach upravené a
odstránené. Ďalší podnet v schránke dôvery
bol podnet na úpravu celej Tatranskej ulice.
Štúdia úpravy spevnených a prístupových
plôch na Tatranskej ulici spolu s vybudovaním veľkého záchytného parkoviska je už vo
fáze rozpracovania, a v blízkej budúcnosti
bude spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Rovnako je v
pláne investičných akcií mesta na rok
2022 aj spracovanie štúdie na úpravu ulice
Osloboditeľov, no táto štúdia je zatiaľ závislá od finančných možností mesta. Ďalším
podnetom, ktoré mesto Spišská Belá našlo
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v schránke dôvery bolo osadenie zákazovej
tabuľky pre vodenie psov na detské ihrisko
pri škole J. M. Petzvala. Táto tabuľka tam
bola osadená hneď v druhý deň od nájdenia
daného podnetu. Podnet, ktorý je v riešení
je ohlásenie čiernej stavby – práve prebieha
stavebné riešenie.
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Vedeniu mesta Spišská Belá záleží na
názore a postojoch svojich obyvateľov.
Niektoré z podnetov sa vyriešili, niektoré
sú v štádiu riešenia a niektoré už len čakajú
na úplné dotiahnutie do úspešného konca.
Týmto je zrejmé, že schránky dôvery našli
svoje opodstatnenie a zmysel.

„Hernička ako odrazový mostík“

Ako už bolo spomenuté v rámci decembrového Belianskeho spravodaja, naše
materské centrum Hernička v spolupráci
s občianskym združením „Trochu inak“
v októbri minulého roku získalo finančnú
podporu Nadácie Volkswagen Slovensko na
realizáciu projektu „Hernička ako odrazový
mostík“. Projekt bol zameraný na sociálne
slabšie rodiny s deťmi a jeho hlavným cieľom

umožnené začať sa stretávať v skupinách až
v priebehu mája a projekt musel byť ukončený do konca augusta, bolo naozaj náročné
za tak krátky čas osloviť, zaujať a získať
dôveru mamičiek zo sociálne slabšieho prostredia. Napriek tomu sme sa do realizácie
pustili naplno a z poskytnutých finančných
prostriedkov zabezpečili krásne a kvalitné
knihy pre deti a rodičov, montessori hračky a

bolo zabezpečiť všestranný rozvoj detí v
rannom veku, ktoré žijú v znevýhodnených
podmienkach a uľahčiť im plynulý prechod
medzi domácim prostredím a kolektívom.
Znevýhodneným matkám zároveň ponúknuť
otvorenú herňu pre ich deti, prednášky s
odborníkmi, priblížiť čítanie a jeho význam či
prvky Montessori pedagogiky.
Pandemická situácia prirodzene ovplyvnila aj realizáciu projektu - nakoľko bolo

pomôcky, hudobné nástroje a rôzny kreatívny materiál. Mamičky sme sa snažili osloviť
pomocou plagátov, internetu či cez osobný
kontakt, s pomôckami sme tiež navštevovali
miesta, kde sociálne slabšie rodiny žijú. V
našom meste sa nám zatiaľ podarilo osloviť
len pár mamičiek s deťmi, ktoré mali
možnosť stráviť s nami čas čítaním kníh či
kreatívnou tvorbou. Počas stretnutí bolo
rodičom k dispozícii detské oblečenie a

Mesto Spišská Belá sa pokúsi pomôcť
v každej situácií, ale taktiež upozorňuje, že
schránka dôvery nie je určená na klamstvá a
neoverené informácie či banality. Pristupujte
k nej rozumne a zodpovedne.
Nezabúdajme – na každý problém
existuje nejaké riešenie!

hračky získané zo zbierok. Boli taktiež
pozvané zúčastniť sa na prednáške s
fyzioterapeutkou Jankou Chomovou zameranou na tému plochých nôh detí a výskytu
diastázy u mamičiek. Na záver projektu sme
pre ne pripravili výlet do múzea TANAP-u v
Tatranskej Lomnici spojeného s piknikom.
Počasie nám v tento deň príliš neprialo, preto
piknik nahradil pobyt na miestnom ihrisku a
krátky hudobný program.
Hoci v našom meste mamky zo sociálne
slabšieho prostredia nejavili až taký veľký
záujem o spoločný program, počas júla sme
dostali možnosť zapojiť tiež rodičov s deťmi
žijúcimi v rómskej osade v Krížovej Vsi.
Tam na naše prekvapenie a radosť vznikol
obrovský záujem o spoločné aktivity a
tak sme zrealizovali niekoľko spoločných
stretnutí a prednášku aj v tejto lokalite.
Rodiny boli taktiež pozvané zúčastniť sa
záverečného výletu. Návšteva múzea a
ihriska mala veľký úspech. Mamky aj deti z
Krížovej Vsi boli veľmi priateľské, komunikatívne, vďačné a veľmi dobre sa s nimi
spolupracovalo.
Veríme, že uzavretím projektu sa naša
spolupráca s rodinami zo sociálne slabšieho
prostredia nekončí. Budeme veľmi radi, ak
sa nám postupom času podarí získať hlavne
priazeň mamičiek, ktoré nemajú peniažky
nazvyš, priamo v našom meste a dokážeme
im a predovšetkým ich deťom aj takýmto
spôsobom pomôcť. Dvere majú v našej
Herničke stále otvorené.
Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii
projektu, vedeniu nášho mesta za poskytnutie priestorov počas prednášky a sociálnym
pracovníčkam pracujúcim v rómskej osade,
ktoré sprostredkovali stretnutie s mamičkami a taktiež nám poskytli priestory na realizáciu programu.
Za materské centrum Hernička
Viktória Sisková

Leto v znamení tvorivých workshopov v SNG Kaštieľ Strážky
Slovenská národná galéria, Kaštieľ Strážky, pripravili aj počas
tohto leta program tvorivých prázdninových workshopov pre rodiny s
deťmi. Prvý z júlovej série tvorivých workshopov sa uskutočnil 07. júla
2021 o 10.30 hod. a niesol sa pod názvom – „Hádaj, čo kreslím“.
Zmyslom tohto workshopu bolo vtipným spôsobom zistiť, ako
spracováva informácie „dievčenský“ a „chlapčenský“ mozog. Všetci
zúčastnení si mohli kresliť čo len chceli a výsledok ich práce bol o to
vtipnejší. Niektorým lektorom SNG sa podarilo do tejto aktivity zapojiť
aj dospelých.
V stredu 14. júla 2021 o 10.30 hod. bol opäť pripravený ďalší zo
série tvorivých workshopov. Tentokrát sa lektori Slovenskej národnej
galérie z Kaštieľa Strážky zamerali najmä na zmysly – vôňa
pokosenej trávy, sladké ovocie, žlté slnko, chladná voda a príjemná
hudba z rádia tvorili ideálnu letnú pohodu a druhý z tvorivých letných
workshopov – „Zaostrené na zmysly“. Zúčastnení boli opäť spokojní,
zabavili sa a príjemné strávili ďalšie letné dopoludnie v priestore

Kaštieľa Strážky.
Po dvoch nesmierne vydarených prázdninových workshopoch sa
opäť raz v stredu 21. júla 2021 o 10.30 hod. lektori Slovenskej národnej galérie z Kaštieľa Strážky snažili spolu s účastníkmi započúvať sa.
Je dávnou múdrosťou, že ticho lieči, a tak počas tretieho workshopu
s názvom „Započúvaj sa“, si mohli zúčastnení na chvíľu zavrieť oči
a započúvať sa do zvukov naokolo. Spev vtákov, šum lístia, žblnkot
vody, smiech okoloidúcich ľudí a omnoho viac si pomocou fantázie
mohli zúčastnení zaznamenávať do notovaných zápisov.
28. júla 2021 sa uskutočnil posledný zo série júlových tvorivých
workshopov s názvom „Follow you“. Počas tohto workshopu sa
lektori spolu s účastníkmi tvorivých dielni nielen zahrali, ale si aj ukázali, že aj tieň sa môže stať umeleckým vyjadrovacím prostriedkom.
Tancovalo sa, skákalo, ale taktiež i ležalo, pretože tieňu to rozhodne
nevadilo!
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Druhá polovica letných prázdnin patrila opäť tvorivým workshopom. 11. augusta 2021 sa uskutočnil ďalší zo série workshopov
s názvom „Handsfree“, teda tzv. voľné ruky. Tento workshop bol
zameraný najmä na realizovanie zábavných aktivít určených najmä
na precvičenie jemnej motoriky. Podstatou bolo vnímať ruky ako
unikátny nástroj, vďaka ktorému je možné každodenne vytvárať
množstvo praktických vecí.
18. augusta 2021 sa konal ďalší workshop pod názvom
„(Vy)modeluj ma!“. Objektom záujmu boli sochy. Lektori tohto
tvorivého workshopu najskôr všetkým zúčastneným porozprávali
niečo zaujímavé o daných sochách a potom si spoločne zahrali hru.
V druhej časti workshopu vyrábali sošky. Toto stretnutie bolo opäť raz
zábavné a tvorivé pre všetkých!
Posledný z dielne workshopov niesol názov „Pozor na pozornosť“ a uskutočnil sa 25. augusta 2021. Tento workshop bol
zameraný najmä na rozvoj nonkognitívnych funkcií. Pomocou hry
si deti pred začiatkom školského roka precvičili mozgové závity. Na
záver tohto workshopu pod vedením lektorov hľadali deti poklad,
ktorý sa úspešné podarilo nájsť.
Veríme, že budúci rok a leto prinesie opäť sériu tvorivých
workshopov.

Leto vo Face Clube bolo rôznorodé
Po jarnom lockdowne sa život vo Face
Clube znova obnovil. Jeho brány sme otvorili
v polovici júna. Ani sme sa nenazdali a začali
letné prázdniny. Prázdniny vo Face Clube
boli ako každý rok naozaj rôznorodé, aktívne
a bohaté na zážitky. Pri tejto príležitosti vám
prinášame krátky súhrn všetkého, čo sme
spolu zažili.
Ako každý rok bol dopoludňajší program pre deti pevnou súčasťou nášho
leta. Počas neho nesmeli chýbať kreatívne
dielne, kde sme vyrábali rozprávkové
postavičky, zvieratká či batikované tričká.
Radi sme taktiež tancovali, hrali spoločenské
hry či pátrali po pokladoch v našom okolí cez
mobilnú aplikáciu Actionbound. Súčasťou
letného dopoludnia bolo aj zážitkové varenie
so šefkuchárom z lesa Ľubom Šmindákom,
s ktorým sme si v krásnom prostrední parku
kaštieľa v Strážkach pripravili sladké wafle.
Počas tohto leta prebehli aj dva turnusy
denného anglického campu Cesta okolo
sveta. Program oboch campov naplánovala
a pripravila zahraničná dobrovoľníčka Paula
z Lotyšska, ktorá vo Face Clube pôsobí
vďaka programom Európskeho zboru solidarity. Počas oboch turnusov mladí účastníci
cestovali z kontinentu na kontinent a spolu s
animátormi cez hry, šifry či hádanky pátrali
po zmiznutých zvieratkách. Podmienkou k
cestovaniu bol cestovný pas, ktorý si predtým vyrobili. Počas cestovania rozširovali
aj svoju slovnú zásobu v rôznych témach.
Cez hry sa učili o formách cestovania, jedle,
farbách či oblečení. Záverom campov bol
výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi. No
nebol to len taký obyčajný výlet. Úlohou detí
bolo získať všetky dieliky puzzle mapy, zložiť
ich a tak zistiť, kde je ukrytý vzácny poklad.
V nájdenom poklade deti získali sladkú
odmenu, odznaky na pamiatku a poslednú
nálepku do cestovného pasu, ktorá uzavrela
náš dobrodružný cestovateľský týždeň.
Vďaka iniciatíve mladých dobrovoľníkov
a podpore mesta Spišská Belá sa toto leto
uskutočnil aj tábor s dobrodružným názvom
– Misia prežitie. Tento tábor trval nepretržite
3 dni a jeho cieľom bolo mladým účastníkom
priblížiť pobyt v prírode. Deti si vyskúšali,
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aké je to stanovať v lese, pripraviť si obed
na ohni či urobiť jednoduchý prístrešok z
toho, čo si priniesli. Veľká vďaka tiež patrí
Ľubovi Šmindákovi – Chef from the woods,
ktorý nám pomohol pri príprave večere, deti
naučil ako založiť oheň pomocou kresadla
alebo napíliť drevo. Samotnému pobytu
v lese predchádzala aktívna príprava v
klube.
Záverom leta vo Face Clube bol dobrodružno – poznávací tábor. Počas celého
týždňa sme sa každý deň venovali inej téme.
Zlepšovali sme kľúčové kompetencie detí

internet a nakoniec sme si vyrobili hrdinské
tričká. V stredu sme sa s Tvorilkou vybrali na
dobrodružný výlet do Galérie Ľudovíta Fullu v
Ružomberku, kde sme spoznali diela a život
tohto maliara. Deň sme obohatili kreatívnymi
aktivitami, ktoré pre nás zamestnankyne
galérie pripravili. Vo štvrtok nás pán Dukátik
na príklade zo svojho života zasvätil do témy
finančnej gramotnosti. Učili sme sa čo sú to
peniaze, ako vznikali, čo je rodinný rozpočet,
jeho príjmy a výdavky. Na to aby sme mohli
míňať, ale aj sporiť sme si vyrobili peňaženky
z tetrapaku a pokladničky z plastových fliaš,

vo vybraných témach, učili sa nové veci,
zabávali sa a takisto trávili čas s kamarátmi.
Súčasťou každého dňa bol nový imaginárny
kamarát, ktorý nás ním previedol. V pondelok
to bola kamarátka víla Zelinka, s ktorou sme
nazreli do života včelára, do tajomstiev lesa,
ale aj radostí a starostí našej Zeme. Pomohli
sme hmyzu výrobou hmyzieho hotela a vtáčikom výrobou napájadiel. V utorok sme cez
kamaráta Snapa nazreli do sveta Internetu.
Ušli sme z rúk nepriateľa, ktorý napadol naše
laboratórium, ktorého sme sa počas únikovej
hry stali súčasťou. Porozprávali sme sa, čo
všetko sa môže stať s fotkou, keď ju dáme na

a tak využili na pohľad nevyužiteľný odpadový materiál. V piatok sme sa aj s Chválobojom vybrali na cestu za dobrým Kráľom.
Putovali sme mestom, plnili úlohy a výzvy,
odolávali nástrahám nepriateľa, navzájom
sa podporovali, spolupracovali a pomáhali
si. Po ukončení cesty nás Kráľ prosil prinášať
dobro všade, kam pôjdeme. Dobrý kráľ s
novými kamarátmi nám za odmenu pripravili
bohatý poklad, z ktorého sa každému čosi
ušlo. Tábor sme ukončili domácou pizzou,
nanukmi, rozprávkou a spoločnými hrami.
Ing. Miriam Zoričáková
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5 otázok pre Paulu
Asi sa pýtate, kto je Paula a prečo kladieme 5 otázok práve jej. Paula je z Lotyšska
a prišla k nám robiť dobrovoľníčku. Tomu,
že s nami môže stráviť rok vo Face Clube
a prinášať medzi nás kúsok svojej kultúry
vďačíme Európskemu zboru solidarity, ktorý
podporuje takéto aj iné projekty. Prostredníctvom tohto rozhovoru sa vám budeme snažiť
Paulu predstaviť, ale vedzte, že naživo
je to omnoho lepšie. Stretnúť ju a využiť
svoje anglické, ruské či lotyšské jazykové
schopnosti môžete vo Face Clube, ale určite
aj mimo neho.
● Skús sa nám prosím v skratke
predstaviť. Kto vlastne si?
Volám sa Paula Diana Šulca a pochádzam
z malej, ale krásnej dediny v strede Lotyšska, ktorá sa nazýva Vecpiebalga. Väčšinu
svojho života žijem v tejto obci, chodila som
tu do škôlky, školy a na mimoškolské aktivity.
Momentálne mám 22 rokov a prednedávnom
som sa rozhodla odísť od všetkého, čo
poznám a prísť na jeden rok žiť a byť dobrovoľníčkou v mládežníckom klube Face Club
na Slovensku.
● Čo rada robíš vo svojom voľnom
čase?
Teraz, keď som na Slovensku sa moje
voľnočasové aktivity trochu zmenili. V Lotyšsku tvorili väčšinu môjho voľného času lotyšské tradičné tance. Každý týždeň som mala
tanečné tréningy, každý mesiac vystúpenia a

po každom vystúpení párty. Teraz, keď som
na rok preč, mám trochu viac času na ostatné svoje záujmy. Keď nie som vo Face Clube,
tak cestujem alebo chodím von s priateľmi.
Obvykle ma môžete nájsť doma, kde pripravujem jedlo (väčšinou pečiem koláče,
sušienky a iné sladkosti), čítam si dobrú
knihu alebo mám filmový večer s priateľmi.
● Aká bola tvoja motivácia prísť na
1 rok na Slovensko?
Nikdy som si nebola istá, čím chcem byť a
čo chcem v živote robiť. Najprv som sa teda
dala na to, k čomu ma motivovali ostatní, že
by mohla byť pre mňa skvelá práca - programovanie. Nedopadlo to až tak dobre, a tak
som začala hľadať príležitosti, ktoré viac
sedia mojim záujmom a záľubám. Potom
som našla tento projekt. Vždy som rada
pracovala s ľuďmi, najmä s deťmi. Vedela
som, že je načase niečo vo svojom živote
zmeniť.
● Kedy si prvýkrát počula o Slovensku?
Bola si tu už predtým? Bol pre teba výber
krajiny rozhodujúcim faktorom? Ak áno,
tak prečo práve Slovensko?
Nie som si úplne istá, kedy som o Slovensku počula prvýkrát, ale viem, že keď
som bola dieťa, moji rodičia šli na dovolenku
na Slovensko a veľmi sa im tu páčilo. A tak,
keď som mala možnosť pripojiť sa k projektu
realizovanému medzinárodnou debatnou
vzdelávacou asociáciou a ísť na týždeň do

Bratislavy, vedela som, že to musím urobiť.
Keď som sa rozhodla prihlásiť do projektu
Európskeho zboru solidarity, rozhodovala
som sa pre projekt, ktorý sa najviac podobal
tomu, čo chcem robiť, ale krajina určite tiež
zohrala svoju úlohu. Vždy som milovala hory,
možno preto, že ich v Lotyšsku nemáme :D,
takže som mala nádej, že pôjdem na projekt
do krajiny, kde hory sú. Rovnako som vedela,
že bude jednoduchšie žiť v krajine, kde sa
kultúra a ľudia príliš nelíšia od toho, na čo
som zvyknutá. Takže Slovensko a tento
projekt boli pre mňa ideálnym miestom, kam
ísť.
● Čo všetko si stihla za čas, odkedy si
prišla? Aký je tvoj najlepší zážitok?
Som tu už niekoľko mesiacov a už som
zažila veľa skvelých dobrodružstiev a zážitkov. Trochu som cestovala (Bratislava, Poprad, Vysoké Tatry, Praha, Viedeň), zaplávala
som si v kráteri, odviezla som sa na bicykli
do Kežmarku, strávila som noc v lese a spoznala som veľa nových ľudí. Od prvého okamihu, keď som prišla, boli všetci veľmi milí a
priateľskí. Mladí aj starší ľudia, ktorí hovoria
po anglicky, a dokonca aj tí, ktorí nie. Začínam sa učiť slovenčinu, takže je príjemné
začať ju využívať, aj keď konverzácia z mojej
strany nie je úplne slovenská, je to skôr niečo
medzi slovenčinou, angličtinou a ruštinou.
Miriam Zoričáková - pracovník s mládežou
a Paula Diana Šulca

Podpisovanie partnerských dohôd k projektu SpoluBližšie
V pondelok popoludní 27.9.2021 sa v
priestoroch novovybudovaného komunitného centra uskutočnilo podpisovanie partnerských dohôd k projektu SpoluBližšie.
Projekt SpoluBližšie je podporený z
Grantov EHP a Nórska a Ministerstvom
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Mestským zastupiteľstvom bol
tento projekt akceptovaný a schválený
24.6.2021.
Cieľom projektu SpoluBližšie je vybudovať multifunkčné centrum slúžiace deťom
a mladým ľuďom z mesta a okolia. Okrem
mládežníckeho klubu Face Club, ktorý svojou
činnosťou už vyše 10 rokov umožňuje našim
deťom a mladým plnohodnotne tráviť voľný
čas, bude súčasťou multifunkčného centra
tiež vzdelávacie centrum Pôjd, ktoré bude
slúžiť na neformálne a zážitkové vzdelávanie, ako aj na inšpiratívne, inovatívne aktivity,
aktivity z oblasti coworkingu či poradenstva.
Vybudovaním vzdelávacieho centra prispejeme k zvýšeniu povedomia o neformálnom
vzdelávaní, ale predovšetkým vytvoríme
priestor pre neformálne aktivity zamerané
na preventívne programy, ako sú zvyšovanie
povedomia o dôležitých témach, aktivity zamerané na toleranciu a porozumenie, prácu
s médiami a mediálnu gramotnosť, ktorá vo
veľkej miere ovplyvňuje postoje mladých
ľudí, ako aj činnosti zamerané na inklúziu.
V rámci projektu budeme spolupracovať s
viacerými partnermi. S občianskymi združeniami zo Slovenska - Expression o.z.,
Kežmarská platforma pre sociálne začlene-

nie a tiež Centrum pre deti a rodiny Spišská
Belá, ale aj s nórskou partnerskou organizáciou Newschool.
V rámci projektu bude tiež podporená
výstavba Komunitnej záhrady pri novovybudovanom komunitnom centre, ktorá bude
slúžiť deťom a mladým ľuďom, ale tiež

širokej verejnosti na outdoorové aktivity či
trávenie voľného času vonku.
Podporenými aktivitami vytvoríme multifunkčné centrum pre mládež, ktoré dokáže
reagovať na rýchlo meniace sa potreby detí
a mladých ľudí a taktiež im poskytnúť
adekvátnu podporu pri ich potrebách.
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22. ročník Bela Mix Volley Cup 2021

Po dvojročnej odmlke sa opäť v krásnom prostredí anglického
parku kaštieľa v Strážkach stretla volejbalová komunita aby si
zmerala sily už na 22. ročníku turnaja zmiešaných družstiev "Belá mix
volley cup". V spolupráci s mestom Spišská Belá sa nám opäť podarilo
zorganizovať jeden z najlepších turnajov na Slovensku a to hlavne
organizačne s perfektným zázemím pre športovcov, ale aj divákov.
Turnaja sa napokon zúčastnilo "iba" 14 družstiev aj kvôli zlej
predpovedi počasia, ktorá sa nakoniec vôbec nepotvrdila a po oba
hracie dni bolo výborné slnečné letné počasie. Privítali sme tímy z
Kežmarku, Popradu, Prešova, Svidníka, Košíc, Námestova, Starej
Ľubovne a samozrejme aj volejbalových nadšencov zo Spišskej

Belej. Po oba hracie dni sa bolo na čo pozerať a hral sa volejbal, ktorí
sa páčil aj divákom.
Z víťazstva sa nakoniec už po niekoľký krát tešilo družstvo
"Kvietky" zložené z hráčov a hráčok najvyššej slovenskej ligy z
Prešova, Svidníka, Nitry a Bratislavy, kde títo hráči a hráčky pôsobia.
Najlepším hráčom turnaja bol Dávid Fecko zo Starej Ľubovne
pôsobiaci v Nemecku a najlepšou hráčkou Miroslava Patschová.
Poďakovanie patrí mestu Spišská Belá, pánovi primátorovi
Jozefovi Kunovi ako prezidentovi turnaja, sponzorom turnaja
a organizátorom Marcelovi Banczíkovi, Dušanovi Simonisovi a
Jaroslavovi Dobešovi.

Odbehnutý je 2. ročník horského behu PLESNIVEC SkyRun
V sobotu 18. septembra 2021 odštartovalo pri hoteli Magura v Ždiari na trať dlhú
26 km spolu 113 bežcov na pretekoch v
horskom behu PLESNIVEC SkyRun. Zaregistrovaných bolo v súlade s vydanými
povoleniami 200 pretekárov, avšak kvôli
tomu, že okres Poprad sa v rámci COVID
automatu ocitol v červenej farbe, Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v Poprade
organizátorom nariadil upraviť limit účastníkov športového podujatia na maximálny
počet 150 bežcov. V deň preteku navyše
pršalo a fúkal aj nepríjemný vietor, čo časť
súťažiacich odradilo. Podujatie zabezpečovalo Mesto Spišská Belá v úzkej spolupráci
s Jánom Matavom ml. z OZ Tarahumar
a športovým obchodom NorwayShop.
Účastníci pretekov prekonali náročný
nerovný terén s rozličnými typmi povrchov
a prírodnými prekážkami po sprístupnených
turistických chodníkoch. Bežci po štarte vystúpali Monkovu dolinu do Širokého sedla.
Táto časť preteku bola kvôli silnému vetru a
blatistému povrchu technicky veľmi náročná.
Trať kulminovala vo Vyšnom Kopskom
sedle. Po zostupe okolo Bieleho plesa, chaty

Plesnivec a Šumivého prameňa, pretekári
dobehli do Tatranskej Kotliny a odtiaľ
po cyklochodníku opäť k Hotelu Magura.
Kumulované prevýšenie predstavovalo spolu
1 300 metrov.
Bežci súťažili v týchto 3 kategóriách:
Muži A (2003 – 1982)
1. Andrej Paulen (2:14:42) zo Žiliny, klub
Kamzík 1000+
2. Gabriel Kňaze (2:28:26) z Brezna, klub
ActivePlanet Brezno
3. Roland Hric (2:36:14) z Liptovského
Mikuláša, klub SkiMo Stats
Muži B 40 (1981 > )
1. Peter Biernawski (2:32:04) z Poľska
2. Jarek Gonczarenko (2:38:20) z Poľska,
klub Run100love
3. Ľubomír Griger (2:44:46) zo Svitu, klub
Tatragoat
Ženy A (2003 > )
1. Anna Brašeňová (2:51:14) z Banskej
Bystrice, klub New-wawe multisport
2. Kinga Kwiatkowska (2:52:01) z Poľska,
klub Salco Garmin Team
3. Barbora Šimková (2:55:27) z Košíc

Lendacký duatlon
31. júla 2021 o 11.00 hodine sa uskutočnili v obci Lendak preteky pod prízvučným
názvom Lendacký duatlon. Lendacký
duatlon je amatérsky pretek v behu na 7 km
a cyklistike na 24 km. Behalo sa prevažne po
nespevnených cestách a chodník v lesnom
teréne, preto usporiadatelia dbali najmä na
zvolenie vhodnej obuvi. Cyklistika prebiehala
po miestnych a štátnych komunikáciách za
plnej premávky, kde musel každý účastník
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dodržiavať pravidlá cestnej premávky a
každý účastník musel mať počas jazdy na
bicykli na hlave prilbu. Štart, depo aj cieľ bol
na jednom a tom istom mieste.
Lendackého duatlonu sa zúčastnilo 49
pretekárov aj napriek daždivému počasiu.
Súčasťou týchto pretekov bolo aj niekoľko
rodákov z Belej. Belančania boli v tomto
preteku úspešní a obsadili popredné miesta.
Neprehliadnuteľným sa stal aj 74 ročný

pán Kostka, ktorý sa zúčastnil preteku na
bicykli. Všetkým, ktorí sa na preteku zúčastnili vyjadruje Mesto Spišská Belá obdiv a
zároveň blahoželá k dosiahnutým výsledkom
a praje mnoho úspechov v ďalších podobných či iných pretekoch.
V rámci pretekov sa uskutočnili aj detské bežecké preteky. Do týchto detských
pretekov sa zapojilo 45 pretekárov, ktorých
súčasťou boli aj tí najmenší.
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Fighters zo Spišskej Belej zdolali Popradskú hokejbalovú ligu na poprednej priečke
Vo štvrtok 19. augusta 2021 sa uskutočnil
posledný zápas Popradskej hokejbalovej
ligy, ktorého sa zúčastnilo aj mužstvo
zo Spišskej Belej, známe aj pod názvom
Fighters. Hráči so Spišskej Belej sa prihlásili do Popradskej hokejbalovej ligy (PHL) s
cieľom najmä zabaviť sa, dať dokopy nejakú
partiu a zrelaxovať pri „partičke“ hokejbalu.
To ešte netušili, že ich čaká náročná a veľmi
vydarená sezóna.
Fighters Spišská Belá mali veľmi dobre
vyskladané mužstvo. Tvorili ho chlapci so
skúsenosťami z extraligy do 20 rokov,
chlapci strednej generácie, čo predstavuje
vek od 25 do 29 rokov a hráči nad 30 rokov.
Hneď v úvode sezóny dostalo mužstvo
Fighters Spišská Belá najsilnejšieho súpera
ligy – Leopoldov, ale až na mierne zaváhania
na konci zápasu boli Fighters jednoznačne
lepším mužstvom na ihrisku a takto to pokračovalo až do polovice sezóny. Druhú polovicu
sezóny síce odštartovali o niečo horšie, ale o
čelo v základnej časti hrali chlapci z Fighters
až do posledného kola, čo ich povzbudilo do
ďalších bojov.
Marek Siska, kapitán Fighters ukončil
sezónu slovami: „Sme neskutočne šťastní,
že sme sa medzi šiestimi mužstvami z
Popradu mohli takto fantasticky prezentovať
a skončiť na peknom treťom mieste. Táto
sezóna bola náročná, ale zároveň úspešná
a tešíme sa, čo prinesie budúcnosť!“

Výsledky PLAF-OFF:
Fighters – Red Wolwes 2:1 na zápasy pre
Fighters (štvrťfinále)
Fighters – Leopoldov 1:2 na zápasy pre
Leopoldov (semifinále)
Fighters – Poprad Veľká 2:0 na zápasy pre

Fighters (zápas o 3. miesto)
Chlapom z Fighters patrí gratulácia k
fantastickému 3. miestu, vybojovali si to na
ihrisku a obdiv im patrí aj za to, že poctivo
chodili zo Spišskej Belej do Popradu, čo im
ale prinieslo úspech – oplatilo sa!

MŠK Spišská Belá premiérovo v hokejbalovej extralige mužov
V sobotu 4. septembra 2021 sa začal nový ročník slovenskej
hokejbalovej extraligy mužov. Premiérovo sa v nej predstavilo aj
družstvo mužov MŠK Slavoj Spišská Belá. Premiéra sa vydarila
a v 1. zápase beľania porazili hokejbalistov zo Svidníka výsledkom
4:1. Sobota 11. septembra 2021 opäť patrila mužskej hokejbalovej
extralige a naši beľania odohrali zápas v Košiciach. Následne 18.
septembra 2021 taktiež v sobotu odohrali MŠK Slavoj Spišská
Belá zápas doma proti Leaders Bratislava o 13.00 hodine.
Po ich zápase sa o 15.00 hodine odohral extraligový zápas v

kategórii U20 medzi MŠK Spišská Belá – ŠK Bukovinka Zvolen.
MŠK Spišská Belá - Lion Svidník 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly: 1. Čepišák (Wesselényi, Pitoňák), 24. Pitoňák (Wesselényi), 30.
L. Olejník, 44 M. Olejník (L .Olejník) - 38. M. Balogáč (Janík, Parnica)
Rozhodovali: Pavela, Bogáň, vylúčení 5:3 na 2 min, presilovky: 0:1,
oslabenia: 2:0.
MŠK Spišská Belá: Glevaňák - K. Svitana, Kiska, Zadžora, L. Olejník,
M. Olejník, Pajer, Drvár, Turek, Garan, Wesselényi, Pitoňák, Kopkáš,
Jurský, Pisarčík, Čepišák, Bekeš, Bakoš, Kolodzej, Burdíček.

Najbližšie zápasy doma v Spišskej Belej odohrajú muži a U20 až v sobotu 30. októbra 2021 proti HBK Vrútky. Dovtedy sa predstavia na
ihriskách súperov.
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Oblátky k 750. výročiu mestských práv

Od 1. októbra 2021 je možné zakúpiť v Regionálnom turistickom informačnom centre na Petzvalovej ulici č. 17 v Spišskej Belej
oblátky v troch príchutiach – škoricové, lieskovoorieškové a kakaové.
Mesto Spišská Belá dalo pri príležitosti 750. výročia mestských práv
vyrobiť tieto oblátky s vlastnou potlačou. Všetky druhy oblátok sú
vyrobené v limitovanom počte a v cene 2,30 € za kus.
Oblátky je možné zakúpiť od pondelka do piatku v prevádzkových
hodinách Regionálneho turistického informačného centra.

Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2022

Mesto Spišská Belá pripomína obyvateľom a žiadateľom o dotácie
z rozpočtu mesta, že všetky žiadostí o poskytnutie bežnej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 je POTREBNÉ podať do konca
októbra, t. j. do 31. októbra 2021. Žiadosť o poskytnutie dotácie z
rozpočtu mesta je potrebné podať na podateľni mestského úradu
(prízemie MsÚ). Žiadosti, ktoré budú doručené PO tomto termíne,
teda po 31. októbri 2021 nemôžu byť akceptované! K žiadosti o dotáciu je potrebné doložiť aj Čestné vyhlásenie žiadateľa – vysporiadanie záväzkov a oprávnenosť žiadateľa. Rovnako Mesto Spišská
Belá pripomína termín pre záverečné zúčtovanie dotácie, ktoré boli
poskytnuté v roku 2021 a ten je do konca kalendárneho roka – teda do
31. decembra 2021. Všetky potrebné dokumenty sa nachádzajú na
stránke www.spisskabela.sk. Prosíme o AKCEPTOVANIE termínov!

Reklama v Spišskobelianskom spravodaji
Reklama pre podnikateľské subjekty je v spravodaji spoplatnená
v závislosti od veľkosti požadovanej plochy reklamy. Rovnako
má redakcia právo posúdiť vhodnosť zverejnenia daného inzerátu
v spravodaji. Úhrada sa vykonáva v hotovosti v pokladni
Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej.
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