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Projekt Komunitná záhrada vyrástla pod
FACE CLUB-om

Deň boja za slobodu a demokraciu –
17. november 2021

Dobrovoľníci „GIVING TUESDAY“

5 – metrový Adventný veniec na námestí pred Mestským úradom v Spišskej Belej

Zamestnanci spoločnosti HENGSTLER
– DAY OF CARING

Prezentácia práce s mládežou na
SolidExpo v Bratislave

Výstava pre deti v Kaštieli Strážky
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Príhovor primátora mesta Spišská Belá
„Želajme si v novom roku dobrých ľudí vždy po boku. Zdravia, lásky plný dom a spokojný život v ňom.“
Vážení občania – Beľania,
dovoľte mi, aby som sa Vám v čase Vianoc prihovoril aspoň takouto formou. V závere roka sa môžeme všetci
zastaviť v tomto uponáhľanom svete a venovať svoj čas svojim najbližším. Prišli sme opäť na križovatku
rokov, kedy sa nám pred očami premietnu udalosti tohto roku, udalosti, ktoré boli veselé, ale ako to býva
rovnako i trpké, kedy sa na nadchádzajúci rok 2022 pozeráme s novými plánmi, výzvami, predsavzatiami
a súčasne plánujeme a zvažujeme, čo nový rok opäť prinesie.
Prvého januára ukrojíme z 365 dní nového roka. Roka, ktorý bude pre nás všetkých opäť skutočnou
výzvou. Rok 2022 prináša so sebou určite mnoho otáznikov i očakávaní.
Aký bude? Lepší alebo horší ako predchádzajúci
rok? Ťažko povedať – s istotou však vieme povedať,
že bude z časti volebný. Takisto niet pochýb o tom, že
neexistuje nikto, kto by si neželal, aby bol rok 2022
pre jednotlivca či mesto, jeho obyvateľov, pre našu
krajinu a celý svet lepší, krajší, úspešnejší – a
samozrejme bezpečnejší!
Ak by som chcel v krátkosti charakterizovať predchádzajúcich 365 dní v Spišskej Belej, mohol by
som povedať, že rok 2021 bol náročný, no podarilo
sa nám aj v nie veľmi priaznivej dobe zrealizovať
niekoľko – dúfame, že do budúcna aj úspešných –
projektov a stavieb, ktoré budú ponúkať príležitosti
na ďalší rozvoj.
Úspechy sa, však nezaobišli bez vašej spolupráce,
milí Beľania! V tomto roku sme sa snažili viacerými
spôsobmi nabádať k zberu kuchynského odpadu,
čo sa nám koniec koncov podarilo, no stále máme
čo zlepšovať, nakoľko nie vždy s v tých správnych
nádobách našlo to, čo tam patrí!
V roku 2021 sme úspešné dokončili projekt prestavby a prestrešenie Hokejovo-hokejbalovej haly na
Tatranskej ulici, ktorá sa stala druhým domovom našich hokejbalistov. Tí sa tento rok premiérovo predstavili v slovenskej hokejbalovej extralige mužov, začo som veľmi vďační, že mesto Spišská Belá i naďalej ostáva
v športovom povedomí. Rovnako som hrdí na všetkých športovcov z nášho mesta.
Ďalšou úspešnou investíciou mesta bolo rozšírenie kapacity Materskej školy na ulici Mierovej, pričom sa
tak zvýšila kapacita o 4 triedy a tým sa navýšil počet na takmer 300 malých škôlkarov.
V tomto roku sa nám podarilo aj dobudovať Komunitné centrum pri tzv. „Kolkárni“, ktorá dúfam, že
bude v budúcom roku plniť svoju funkciu a obdobie okolo ochorenia COVID-19 nám dovolí otvoriť brány
tohto centra. Rovnako sme podpísali v júni tohto roku aj partnerské dohody, ktorých cieľom je vybudovanie
multifunkčného centra slúžiaceho deťom a mladým ľudom z mesta a okolia. V budúcom roku očakávame aj
vybudovanie komunitnej záhrady v okolí Komunitného centra.
Istou finančnou čiastkou podporilo Mestské zastupiteľstvo aj výstavbu workoutového ihriska, tzv. „Opičej
dráhy“ na Moskovskej ulici a mnoho iných úspešne dotiahnutých projektov.
Na sklonku roku 2021 prijalo Mestské zastupiteľstvo najzásadnejší dokument mesta na rok 2022
– rozpočet. Zo schváleného rozpočtu bude Mesto Spišská Belá vychádzať pri premene plánov a zámerov
ďalšieho zveľaďovania nášho mesta v realitu.
Dovoľte mi milí Beľania, aby som pri tejto príležitosti nového roku v mene svojom, v mene mojich kolegov a
kolegýň, ci mestského zastupiteľstva poďakoval všetkým, ktorí svojimi individuálnymi schopnosťami a možnosťami prispeli k rozvoju nášho mesta. Ďakujem za spoluprácu podnikateľom, mimovládnym organizáciám,
cirkvám a všetkým občanom nášho mesta, ktorí považovali naše spoločne úsilie za svoje!
Priatelia, Beľania, želám vám všetko dobré v novom roku, verím, že skúsenosti získané v tom starom roku
dokážeme premeniť v silu, múdrosť, trpezlivosť a odvahu prijímať svet a výzvy tak, ako sa nám postavia!
Dovoľte mi, v neposlednom rade, popriať vám to, čo všetci potrebujeme a chceme – ZDRAVIE!
Ešte raz všetko dobré do nového roka želá Váš primátor
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Zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Spišskej Belej
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 28. októbra 2021 venovalo týmto témam:
8. zmena rozpočtu mesta pre rok 2021
• MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na
rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 8. Potrebný materiál je zverejnený
na stránke mesta www.spisskabela.sk.
Správa nezávislého audítora
• MsZ vzalo na vedomie správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy k 31. decembru 2020.
Zmena bodu 5 v uznesení č. 9/2019
• MsZ zmenilo svoje uznesenie č. 9/2019 z 31. januára 2019 v
bode 5 tak, že odvoláva z komisie výstavby, územného plánovania,
dopravy, ŽP a regionálnej politiky Ing. Radoslava Kalafúta a Ing. Máriu
Vaľkovú, ostatné časti uznesenia ostávajú v platnosti nezmenené.
Názov pre novú športovú halu na Tatranskej ulici
• MsZ schválilo názov „Hokejbalová hala“ pre novú športovú halu
na ulici Tatranskej v Spišskej Belej.
Prenájmy, predaje a zámeny pozemkov
• MsZ schválilo prenájom časti pozemkov žiadateľovi Slovenská
správa ciest, Košice, v súvislosti s realizáciou stavby: „I/6-073
Spišská Belá most“ za ročné nájomné 0,598 €/m².
• MsZ schválilo prenájom časti pozemku žiadateľovi Romanovi
Novákovi, Mlynčeky č. 274, za podmienky ukončenia doterajšieho
nájmu nájomcu Martin Siska, ul. SNP 499/59, 059 01 Spišská Belá,
doba nájmu 5 rokov za ročné nájomné 14,00 €/m², za podmienky
prevádzkovania požičovne bicyklov a darčekového shopu v danej
prevádzke. MsZ skonštatovalo, že v tomto prípade ide o osobný
zreteľ spočívajúci v doplnení služby – požičovňa bicyklov v
Tatranskej Kotline, k. ú. Tatranská Kotlina.
• MsZ schválilo predaj pozemku a nádvoria o výmere 74 m²
žiadateľovi Michalovi Bonkovi, Popradská 57, 059 01 Spišská Belá –
Strážky, za kúpnu cenu 20,00 €/m².
• MsZ schválilo predaj pozemku a nádvoria vo výmere 398 m² v
podiele 7084/172500 žiadateľovi Nikola Žoldáková, rod. Dindová,
Mierová 788/7, 059 01 Spišská Belá, za kúpnu cenu 10,00 €/m²
v rámci majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým
domom na ulici Mierová.
• MsZ schválilo zámenu pozemkov v k. ú. Spišská Belá, druh
pozemku orná pôda o výmere 142 m² vo vlastníctve Mesta Spišská
Belá v prospech žiadateľa Ing. Františka Čarnogurského, L. Novomeského 39, 059 01 Spišská Belá pričom presná výmera pozemku
bude určená podľa geometrického plánu. Mesto Spišská Belá zamení
tento pozemok s vlastníkom uvedeným vyššie, ktorý sa nachádza
na trase miestnej komunikácie na ul. Kúpeľná. Zároveň MsZ skonštatovalo, že v danom prípade ide o osobitný zreteľ spočívajúci v
skutočnosti, že sa jedná o vzájomnú zámenu kvalitatívne porovnateľných pozemkov. Uvedená zámena pozemkov bude bezodplatná.
Investičný plán „kompostárne“
• MsZ schválilo zámer mesta na výstavbu kompostárne v Spišskej
Belej, návrh zámeru je zverejnený na webovej stránke mesta
www.spisskabela.sk.
„Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice“
• MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o schválení
dotácie na projekt „Výstavba verejne prístupnej elektrickej
nabíjacej stanice v meste Spišská Belá“. Potrebné informácie o
projekte sú zverejnené na stránke mesta www.spisskabela.sk.
Modernizácia športového areálu ZŠ J. M. Petzvala
• MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o modernizácii športového areálu ZŠ J. M. Petzvala (atletická dráha). Potrebný
materiál je zverejnený na stránke mesta www.spisskabela.sk.
Vypovedanie nájomnej zmluvy
• MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie žiadosť občanov z bytového domu na ulici Slnečná č. 72 v Spišskej Belej a odporúča vypovedanie nájomných zmlúv nájomcom – Miroslavovi Hangurbadžovi

v zastúpení opatrovníčky Margity Hangurbadžovej (byt č. 6) a Ivety
Hangurbadžovej (byt č. 1) v bytovom dome na ulici Slnečná č.
72.
Organizácia škôl a školských zariadení
• MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o organizácii
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá v školskom roku 2021/2022. Potrebná správa a informácie
sú zverejnené na stránke mesta www.spisskabela.sk.
Kontrola realizácie investičných akcií
• MsZ schválilo opatrenia na kontrolu realizácie investičných
akcií mesta. Opatrenia sa nachádzajú na webovej stránke mesta
www.spisskabela.sk.
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.
Revitalizácia – spevnené a prístupové plochy – parkovisko –
ulica Tatranská
• MsZ vzalo na vedomie predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
na základe výzvy MIRRI SR, za účelom realizácie projektu s názvom
„Revitalizácia – spevnené a prístupové plochy – parkovisko –
ulica Tatranská“, stavebný projekt SO.01 Miestna komunikácia +
komunikácia pre peších s celkovou požadovanou výškou dotácie
250 000,00 €.
• MsZ schválilo zabezpečenie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia finančnej pomoci.
• MsZ schválilo zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov
na spolufinancovanie uvedeného projektu vo výške minimálne 5 % z
celkových oprávnených výdavkov projektu.
• MsZ schválilo predloženú projektovú dokumentáciu na realizáciu
stavby „Revitalizácia – spevnené a prístupové plochy – parkovisko – ulica Tatranská“ zhotovenú zodpovedným projektantom Ing.
Jozefom Trebuňom.
Verejná obchodná súťaž
• MsZ vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových
priestorov (reštaurácia) v Spišskej Belej na ulici Petzvalova č. 17.
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže sa nachádza na webovej
stránke mesta www.spisskabela.sk.
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 16. decembra 2021 venovalo týmto témam:
Výška príspevku na činnosť školy
• MsZ schválilo VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a
školského zariadenia v meste Spišská Belá. Nariadenie je zverejnené
na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk.
Miestny poplatok za rozvoj
• MsZ schválilo VZN o miestnom poplatku za rozvoj. Nariadenie je
zverejnené na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk.
Miestne dane a poplatky za komunálny odpad
• MsZ schválilo VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Nariadenie je
zverejnené na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk.
Zmena rozpočtu mesta na rok 2021
• MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok
2021 rozpočtovým opatrením č. 9/2021. Rozpočtové nariadenie je
zverejnené na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk.
Rozpočet mesta na roky 2022 - 2024
• MsZ vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k
návrhu rozpočtu na rok 2022 a výhľadový rozpočet mesta na roky
2023 a 2024.
• MsZ schválilo rozpočet mesta na rok 2022 vrátané finančných
operácií vo výške 7 731 116,00 €, z toho:
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1. Bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a výdavky:
- bežné príjmy...............................................................7 283 785,00 €
- bežné výdavky...........................................................6 943 365,00 €
- prebytok.......................................................................340 420,00 €
2. Kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a výdavky:
- kapitálové príjmy...........................................................261 353,00 €
- kapitálové výdavky........................................................395 896,00 €
- schodok......................................................................- 134 543,00 €
- Spolu prebytok rozpočtu...............................................205 877,00 €
3. Finančné operácie:
- finančné operácie príjmové...........................................185 978,00 €
- finančné operácie výdavkové.......................................391 855,00 €
- schodok......................................................................- 205 877,00 €
Rozpočtové nariadenie je zverejnené na webovej stránke mesta
www.spisskabela.sk v časti samospráva mesta – rozpočet mesta.
Pridelenie a výmena bytov
• MsZ schválilo prideliť mestský nájomný 1-izbový byt č. 1, 2.
kategórie na prízemí bytového domu na ulici Slnečnej č. 13 v
Spišskej Belej do nájmu Jánovi Kovalčíkovi, trvale bytom Spišská
Belá, Petzvalova č. 28.
• MsZ schválilo pridelenie mestského nájomného bytu - 3-izbový
byt č. 1, 1. kategórie na prízemí bytového domu na ulici Petzvalovej
č. 28 v Spišskej Belej do nájmu Michaele Strakulovej, trvale bytom
Spišská Belá, Nová č. 27.
• MsZ schválilo pridelenie mestského nájomného bytu –1-izbový
byt č. 3, 1. kategórie na druhom poschodí bytového domu na ulici
Zimnej č. 8 v Spišskej Belej do nájmu Jane Mačekovej, trvale bytom
Spišská Belá, Letná č. 47.
Belanská vináreň
• MsZ schválilo prenájom nebytových priestorov „Belanská vináreň“ vo vlastníctve mesta na Petzvalovej ulici č. 17 v Spišskej Belej
(celková výmera 267,40 m²) Petrovi Kučerovi, bytom Vojňany č. 76,
059 02 Vojňany a to od 1.2.2022.
Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch
• MsZ schválilo vstup Mesta Spišská Belá do projektu č. ACC04P02
s názvom "Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ v rámci
programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2021-2024 prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR, program SK-Klíma.
Prenájom parkoviska pod Belanskou jaskyňou
• MsZ vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom parkoviska
pod Belanskou jaskyňou v Tatranskej Kotline, k. ú. Tatranská
Lomnica. Vyhlásenie OVS je zverejnené na webovej stránke mesta
www.spisskabela.sk.
Správy hlavného kontrolóra mesta
• MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky mesta o
priebežne vykonaných kontrolách a schválilo návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2022.
Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských
podujatí mesta
• MsZ schválilo návrh Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2022, kalendár je
zverejnený na webovej stránke mesta.
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Doplnková cyklo-infraštruktúra v meste Spišská Belá
• MsZ schválilo zabezpečenie realizácie projektu na základe výzvy
Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v
areáloch základných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí za účelom realizácie projektu s názvom „Doplnková cyklo-infraštruktúra
v meste Spišská Belá“. Celkový rozpočet projektu pred verejným
obstarávaním je vo výške 48 950,21 €. Požadovaná výška dotácie
30 000,00 €, spolufinancovanie uvedeného projektu je minimálne vo
výške 18 950,21 €.
Obnova fasády budovy mestskej knižnice
• MsZ schválilo žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR na základe výzvy Program Obnovme si svoj dom
za účelom realizácie projektu s názvom „Obnova fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č.21 v Spišskej Belej –
2.etapa“. Celkový rozpočet projektu pred verejným obstarávaním
je vo výške 46 420,54 €. Požadovaná výška dotácie je vo výške
44 000,00 € a poslanci schválili spolufinancovanie uvedeného
projektu vo výške min. 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Dobudovanie futbalovej infraštruktúry
• MsZ schválilo podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
Slovenského futbalového zväzu na základe výzvy „EURÁ z EURA“
za účelom realizácie projektu s názvom „Dobudovanie futbalovej
infraštruktúry v meste Spišská Belá“. Celkový rozpočet projektu
pred verejným obstarávaním je vo výške 30 385,95 €. Požadovaná
výška dotácie 22 700,00 €.
• MsZ schválilo zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov
na spolufinancovanie uvedeného projektu vo výške min. 25 % z
celkového rozpočtu projektu v sume min. 7 685,95 €.
Predaje a prenájmy pozemkov
• MsZ schválilo predaj pozemku Márií Hlatkej, rod. Neupauerovej,
bytom Popradská 1001/1, 059 01 Spišská Belá – Strážky za kúpnu
cenu 10,00 € / 1 m², pre účely majetkoprávneho vysporiadania
pozemku pri rodinnom dome kupujúcej.
• MsZ súhlasilo s vysporiadaním pozemkov v rámci majetkovoprávneho dovysporiadania pozemku pri rodinnom dome žiadateľov
- kupujúcich Mgr. Anton Stach a manželka Mgr. Elena Stachová, L.
Novomeského 198/59, Spišská Belá za kúpnu cenu 10,00 €/m².
• MsZ neschválilo zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta Spišská
Belá za pozemky vo vlastníctve IBV STRÁŽKY s.r.o. Kežmarok v k. ú.
Strážky z dôvodu, že v danom prípade sa nejedná o hodnotovo
rovnaké pozemky, ALE MsZ schválilo predaj pozemku o výmere
3815 m² v k. ú. Strážky vo vlastníctve Mesta Spišská Belá, v prospech
žiadateľa IBV STRÁŽKY s.r.o. Kežmarok za kúpnu cenu 300,00/m².
• MsZ schválilo predaj časti pozemku - kupujúcim Jánovi Mačákovi
a manželke, trvale bytom Ždiar 248, za kúpnu cenu 30,00 €/m²,
v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri objekte
stolárska dielňa v Tatranskej Kotline
• MsZ schválilo prenájom časti pozemkov v k. ú. Spišská Belá na
dobu nájmu 10 rokov (od zahájenia stavby) v rámci výzvy IROPPO7-SC72-2021-74 v prospech žiadateľa Obec Slovenská Ves,
v súvislosti s realizáciou stavby: „Cyklochodník Spišská Belá –
Podolínec – V. Ružbachy“, za nájomné vo výške 1,00 €.
Plán zasadnutí MsZ na rok 2022
• MsZ schválilo Plán zasadnutí MsZ na rok 2022, plán zasadnutí
MsZ je zverejnený na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk.
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Prehľad projektov a investícií za rok 2021
Projekty zrealizované s podporou EŠIF, štátneho rozpočtu,
dotačných a vlastných zdrojov:
Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej
Kód ITMS: 302021G769
Aktivita č. 1: Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej
školy prístavbou a prestavbou v meste Spišská Belá – hodnota
investície - 1 118 729,85 EUR
Aktivita č. 2: Stavebno - technické úpravy areálu materskej školy
- výstavba detského ihriska – hodnota investície - 11 880,00 EUR
Aktivita č. 3: Obstaranie materiálno - technického vybavenia
kuchyne – hodnota investície - 24 631,54 EUR
Cena stavby celkom: 1 155 241,39 EUR
Výška NFP z EFRR max.: 782 958,80 EUR
- Zmluva o poskytnutí NFP podpísaná dňa 01. 12. 2017, ZoD č.
EXT 288/2018 – Remeslá Belá spol. s.r.o., podpísaná 15.10.2018
- suma 1 034 891,26 EUR (aktivita č.1, č.2), Kúpna zmluva č. EXT
075/2021 – EUROGASTROP s.r.o. podpísaná dňa 18.03.2021
(aktivita č.3) – suma 24 631,54 EUR, ďalšie výdavky (stavebný dozor,
PD, geologický prieskum, práce naviac) – suma 95 718,59 EUR.
- stavenisko odovzdané 16.9.2019, práce prebiehali do
20.12.2019, práce pozastavené pre nepriaznivé poveternostné
podmienky, pokračovanie stavebných prác po COVID-19 od 4.5.2020,
odovzdanie stavby 31.3.2021, stavba skolaudovaná 2.8.2021, od
1.9.2021 daná do užívania Materskej škole.
Materskú školu po sprístupnení prístavby od septembra 2021
navštevuje 297 detí priamo z mesta, pričom v samotnej prístavbe
vznikli 4 triedy so zázemím, ktoré navštevuje 86 detí.
Komunitné centrum v Spišskej Belej
Kód ITMS: 312061Q766
- Zmluva o poskytnutí NFP podpísaná dňa 17.1.2019, ZoD č.
EXT 349/2019 – EKO SVIP, s.r.o., podpísaná 18.9.2019 v sume
341 988,61 EUR, Dodatok č.1 EXT 293/2020 v sume 48 127,02
EUR, ďalšie výdavky (stavebný dozor, spracovanie energetického
certifikátu, porealizačné zameranie stavby, projektová dokumentácia,
geologický prieskum) – suma 10 754,37 EUR.
- stavenisko odovzdané 24.10.2019, práce sa začali realizovať
2.3.2020, zistené problémy so zakladaním stavby – neúnosné podložie, vysoká hladina spodnej vody – spracovaná nová PD na zmenu
zakladania stavby – piloty – práce naviac z vlastných zdrojov vo výške
48 127,02 EUR, stavba odovzdaná 9.12.2020, kolaudácia 26.1.2021,
komunitné centrum zapísané do registra poskytovateľov sociálnych
služieb PSK 26.3.2021, do užívania dané od 1.9.2021.
Hodnota majetku: 399 870,00 EUR
Výška NFP (EÚ+ŠR): 314 351,18 EUR
Realizáciou projektu vzniklo nové komunitné centrum v meste
Spišská Belá ako priestor a zázemie pre zabezpečenie potrebných
sociálnych a komunitných služieb.
Prestrešenie hokejovo – hokejbalovej haly v Spišskej Belej
- realizácia stavebných prác na prestrešení pozostávala z 2
etáp – 1.etapa (r. 2020) – zakladanie stavby a vybudovanie oceľovej
nosnej konštrukcie , 2.etapa (r.2021) – montáž strešnej krytiny, oplechovania, elektroinštalácie, výstavby súvisiacich spevnených plôch.
- ZoD na stavebné práce (prestrešenie HHH) FROST Service,
s.r.o. – suma 605 916,70 EUR, ostatné náklady súvisiace s prestrešením – PD, stavebný dozor, geodetické práce – 20 636 EUR
Cena stavby celkom: 626 552,70 EUR
Získané zdroje na financovanie prestrešenia HHH:
ÚV SR – regionálny príspevok vo výške 160 000,00 EUR
PSK – účelová dotácia vo výške 100 000 EUR
PSK – Výzva pre región 2021 – 44 205 EUR
Fond na podporu športu – 143 500 EUR
- stavenisko odovzdané 15.12.2020, práce prebiehali do
31.7.2021, stavba skolaudovaná 20.10.2021
Z vlastných zdrojov sa zrealizovali stavby:
Prístavba telocvične základnej školy M.R. Štefánika v Spišskej
Belej – dostavba zázemia (šatní a sociálnych zariadení)
- práce na prístavbe telocvične, dobudovaní zázemia a šatní
realizoval Mestský podnik Spišská Belá,s.r.o. prístavba skolaudovaná
1.10.2021 a daná do užívania základnej škole.
Hodnota majetku: 241 632,63 EUR

V sume zahrnuté výdavky na stavebné práce, projektovú
dokumentáciu, požiarnu ochranu.
Stavebné úpravy miestnej komunikácie na Novomeského ul.
v Spišskej Belej
- práce na rekonštrukcii, modernizácii miestnej komunikácie pre
peších, vjazdov pre rodinné domy a asfaltácii miestnej komunikácie
realizoval Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o.
Hodnota majetku: 262 126,04 EUR
V sume zahrnuté výdavky na stavebné práce, projektovú
dokumentáciu a geodetické zamerania.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Mierovej ulici
v Spišskej Belej – 2.etapa
- stavebné práce pozostávali z vybudovania odstavných parkovacích plôch pre osobné automobily, z vybudovania komunikácie
pre peších a asfaltácie miestnej komunikácie za bytovým domom
medzi ul. Mierovou a Hviezdoslavovou, práce realizoval Mestský
podnik Spišská Belá, s.r.o.
Hodnota majetku: 108 166,50 EUR
V sume zahrnuté výdavky na stavebné práce, projektovú
dokumentácie, vypracovanie rozpočtu.
Z menších projektov sme zrealizovali:
Akvizícia Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2021
- rozšírenie existujúceho knižničného fondu nákupom jazykových
a výkladových slovníkov, encyklopédií, odbornej literatúry, populárno
- náučnej literatúry, detskej literatúry, pôvodnej slovenskej tvorby,
svetových bestsellerov.
Poskytovateľ: Fond na podporu umenia
Výzva: č.8/2021, Program 5.1.4
Rozpočet projektu: 2 250 EUR
Žiadaná dotácia: 2 000 EUR
Výška poskytnutej dotácie: 1 800 EUR
Termín realizácie: do 31.12.2021
Zaradenie DHZ Spišská Belá do kategórie B
- zabezpečenie materiálno - technického vybavenia DHZO,
osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov DHZO,
odbornej prípravy členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a
nákupu náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové
vozidlá
Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Výška poskytnutej dotácie: 3 000 EUR
Termín realizácie: do 20.8.2021
Vybavenie novovybudovaného Komunitného centra
v Spišskej Belej
- cieľom projektu bolo získať potrebné financie na plnohodnotné
fungovanie Komunitného centra, na jeho materiálno technické vybavenie (bežné výdavky) - vybavenie kuchyne spotrebičmi (chladnička
s mrazničkou, varná doska, rúra, digestor), spoločenskej miestnosti
(stoly, stoličky, notebook, dataprojektor s príslušenstvom) a na
inštaláciu interiérových žalúzií v celom objekte.
Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Výzva: Výzva Mikroprogram na rok 2021
Rozpočet projektu: 6 240 EUR
Žiadaná dotácia: 4 900 EUR
Výška poskytnutej dotácie: 3 900 EUR
Termín realizácie: 1.6.-30.9.2021, projekt ukončený,
zrefundovaný
Obnova fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul.č.21
v Spišskej Belej
- obnova hlavnej severnej fasády umelecko - remeselným
spôsobom v zmysle rozhodnutia KPÚ
Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR
Program: 1 Obnovme si svoj dom, 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
Rozpočet projektu: 19 750 EUR
Žiadaná dotácia: 18 500 EUR
Výška poskytnutej dotácie 10 000 EUR
ZoD 21 599,23 EUR
Termín realizácie: do 31.12.2021
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Zo zasadnutia Prešovského samosprávneho kraja
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa na svojom
zasadnutí dňa 18. októbra 2021 venovalo
aj týmto zaujímavým témam:
Zmena rozpočtu PSK na rok 2021
Krajskí poslanci sa na zasadnutí Zastupiteľstva PSK zaoberali už šiestou úpravou
rozpočtu PSK na rok 2021, ktorá priniesla
navýšenie bežných príjmov a kapitálových
výdavkov na dofinancovanie už začatých
investičných akcií, ako aj na nové projekty
– napr. ide o investície do stredných škôl vo
výške viac ako 145-tisíc EUR, v sociálnom
zabezpečení v objeme takmer 136-tisíc EUR
a v kultúrnych službách vo výške takmer
286-tisíc EUR, z toho väčšiu časť z tejto
sumy do Podtatranského múzea v Poprade,
ktoré realizuje špecializovanú expozíciu
Kniežacej hrobky.

Ďalšie financie na cesty a mosty
poškodené povodňami
Krajskí poslanci schválili aj výdavky
na odstraňovanie povodňových škôd na
mostoch a cestách III. triedy na území PSK.
Konkrétne odsúhlasili navýšenie v celkovej
výške 540-tisíc eur.
Do bežnej údržby sa zaradili strategicky
významné úseky ciest
Krajskí poslanci rozhodli aj o zaradení
strategicky významných účelových ciest na
území PSK do bežnej údržby v rámci činnosti

jej vlastnej organizácie – Správy a údržby
ciest PSK. Jedná sa o úseky, ktoré vedú
k významným turistickým lokalitám a strediskám cestovného ruchu. Konkrétne ide
o úsek cesty v smere do rekreačnej oblasti
Domaša – Valkov, úsek cesty k významnému
stredisku Bachledova dolina v Ždiari, úsek
cesty medzi obcou Ždiar a Osturňa, či
úsek cesty zo Svitu do Lopušnej doliny, ako
aj úsek cesty v obci Jezersko smerom k
lyžiarskemu stredisku, úsek cesty v obci
Veľká Franková smerujúci k turistickému
hraničnému priechodu s Poľskom (Kacwin)
a úsek cesty od cesty slobody smerom na
Štrbské Pleso. Takže na týchto úsekoch ciest
bude ich správu a údržbu zabezpečovať na
svoje náklady SUC PSK.

Nová regionálna školská stratégia
Krajskí poslanci schválili Regionálnu
stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných
školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2022/23. Má stanoviť konkrétne ciele
v krátkodobom horizonte pre stredné školy
na území kraja a priniesť riešenie aktuálnych
výziev, pred ktorými stojí stredné školstvo
v PSK vzhľadom na demografický vývoj,
potreby pracovného trhu a ďalšie aktuálne
výzvy aj pre nasledujúce roky. Stratégia je
zverejnená na webstránke PSK.
Udelenie Cien Prešovského
samosprávneho kraja (PSK)

Poslanci PSK schválili aj komu bude
udelená Cena PSK za rok 2021. Dostane ju
herec Ján Gallovič, Ľubomír Petrík z Prešovskej archieparchie a lekár Andrej Havrilla
in memoriam. Trojicu ocenených vybrali
spomedzi 18 návrhov.
Hercovi Jánovi Gallovičovi udelia cenu za
osobitný prínos a reprezentáciu Prešovského
kraja v oblasti divadelnej a filmovej kultúry
a umenia. Rodák z Popradu je divadelný a
dabingový herec i spevák, ktorý je známy na
Slovenku aj v zahraničí. Vlani oslávil životné
jubileum 60 rokov.
Generálny vikár Ľubomír Petrík z Prešovskej archieparchie si prevezme Cenu PSK
za mimoriadne nasadenie pri koordinácii
príprav a priebehu návštevy pápeža Františka
v Prešove. Celú udalosť zastrešoval ako
hlavný koordinátor. Spoluprácu na takomto
podujatí si vyskúšal už v roku 1995 pri
návšteve Svätého Otca Jána Pavla II.
v Prešove.
Cenu PSK udelili poslanci aj lekárovi
Andrejovi Havrillovi in memoriam za mimoriadne zásluhy o rozvoj rádiológie a za celoživotný osobný vklad pre rozvoj zdravotníctva v Prešovskom kraji. Rodák z Bardejova
bol krajským poslancom (2001 – 2017) a
pôsobil aj ako lekár kraja. Aktívne sa podieľal
a spolupracoval na dôležitých zdravotníckych
projektoch. Zomrel v januári tohto roka.
JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

Spoločenská kronika 2021
• Narodili sa:
Badovský Šimon, Bachleda Matej, Bainská Laura, Beniš Šimon, Bombara Matej, Britaňáková Ema, Britaňáková Valentína, Budzáková
Sára, Čikovská Mia, Čonková Michaela, Čup Michal, Čupka Tomáš, Deptová Eliška, Duhančík Leonard, Ďuriš Teodor, Fiasová Sabína,
Fudalyová Jasmína, Gábor Tomáš, Geletka Henry, Grivalský Jerguš, Halčinová Katarína, Hangurbadžo Patrik, Herich Jozef, Hotáry Ester,
Hudáčeková Magdaléna, Chovaňák Lukáš, Jacák Jonáš, Jurčová Marína, Jurík Jonáš, Knieszner Simon, Korubová Karin, Kozáková Sofia,
Krempaský Peter, Krempaský Tobias, Kriššák Eduard, Kriššák Sebastián, Kuchár Michal, Kuna Sebastián, Kurajová Alžbeta, Kurucová
Jasmína, Launová Sofia, Leščák Teodor, Lešundák Jonáš, Lojeková Sára, Lukačko Adam, Mačák Boris, Mahútová Viktória, Maťaš Viktor,
Milaňák Boris, Mingyár Sebastián, Neupauer Markus. Nováková Karin, Ondrášek Adam, Orolin Oliver, Pajerová Mária, Pavlák Aurel, Pavličko
Arman, Pišta Sebastián, Pitoráková Magdaléna, Regec Marcel, Roth Darian, Rusnáková Alina, Sisková Stela, Skačan Filip, Straková
Elisa, Strakula František, Strišovská Paulína, Strišovský Matúš, Svitana Artur, Šatala Elliot, Šelepová Ema, Špak Dean, Trimková Melissa,
Václavová Pavlína, Vadovská Valéria, Vaľková Nina
• Navždy nás opustili:
Antalová Eva – 78 rokov, Bekešová Mária – 82 rokov, Belončák Ján – 83 rokov, Boršošová Helena – 88 rokov, Britaňák Jozef – 69 rokov,
Bukovský František – 64 rokov, Čekovská Helga – 79 rokov, Čekovský Štefan – 86 rokov, Figľar Štefan – 63 rokov, Fudaly Vladimír – 69
rokov, Gallik Ján – 63 rokov, Gancarčík Juraj – 74 rokov, Goduš Michal – 65 rokov, Habiňák Štefan – 61 rokov, Hájek Dominik – 0 rokov,
Hangurbadžo Štefan – 62 rokov, Hangurbadžo Vojtech – 69 rokov, Hangurbadžová Darina – 61 rokov, Hangurbadžová Sylvia – 43 rokov,
Horváthová Iveta – 56 rokov, Hotáryová Žofia – 91 rokov, Hrobák Pavol – 79 rokov, Ištocyová Emília – 91 rokov, Jašňák Ján – 87 rokov, Kiška
Tomáš – 50 rokov, Košč Pavol – 93 rokov, Koščáková Alžbeta – 69 rokov, Košický Juraj – 54 rokov, Kriško Dušan – 61 rokov, Kuba Štefan –
91 rokov, Labisová Margita – 69 rokov, Labusová Margita – 74 rokov, Laufiková Anna – 89 rokov, Leščinský Stanislav – 71 rokov, Lizáková
Mária – 72 rokov, Lopatovský Peter – 76 rokov, Lukačková Helena – 85 rokov, Mačák František – 72 rokov, Majerčáková Edita – 83 rokov,
Mazureková Eva – 56 rokov, Monka Ján – 56 rokov, Moravčík Josef – 66 rokov, Neupauer Anton – 72 rokov, Oravcová Mária – 62 rokov,
Pichnarčíková Elena – 77 rokov, Pisarčík František – 58 rokov, Pisarčík Štefan – 72 rokov, Pitoňák Pavol – 32 rokov, Ploščica Samuel – 14
rokov, Poláčková Katarína – 72 rokov, Pompa Gustáv – 65 rokov, Pompa Stanislav – 48 rokov, Pompová Eva – 60 rokov, Pompová Mária –
71 rokov, Rusnačková Žofia – 70 rokov, MUDr. Siska Jaroslav – 71 rokov, Sosková Mária – 64 rokov, Svitana Bystrík – 46 rokov, Šmindák
Dušan – 50 rokov, Šoltýsová Patrícia – 23 rokov, Teltschová Zita – 78 rokov, Ing. Trembáč Tibor – 58 rokov, Vaverčák František – 45 rokov,
doc. Ing. Žmindák Milan, CSc.
• Životného jubilea sa dožili:
Pisarčíková Mária – 98 rokov, Modlová Mária – 97 rokov, Gibláková Žofia – 95 rokov, Chovancová Anna – 95 rokov, Horničáková Ema – 94
rokov, Frindtová Jolana – 93 rokov, Kovalčíková Anna – 93 rokov, Oravcová Anna – 93 rokov, Vnenčáková Anna – 93 rokov, Zimmermannová
Katarína – 92 rokov, Jurčová Mária – 92 rokov, Krišandová Helena – 92 rokov, Zacherová Ema – 91 rokov, Ziburová Helena – 91 rokov,
Bekešová Anna – 91 rokov, Kulišiaková Margita – 91 rokov, Bobulová Anna – 90 rokov, Trembáčová Magdaléna – 90 rokov, Trzopová Mária
– 90 rokov, Voščeková Mária – 90 rokov, Kurejová Margita – 85 rokov, Labusová Margita – 85 rokov, Stupeňová Eva – 85 rokov, Černoková
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Ľudmila – 85 rokov, Gaži Štefan – 85 rokov, Orenčáková Terézia – 85 rokov, Dudas Jozef – 80 rokov, Ing. Ježík Juraj – 80 rokov, Krempaská
Oľga – 80 rokov, Kušion Michal – 80 rokov, Labus Karol – 80 rokov, Mayer Osvald – 80 rokov, Palka Ján – 80 rokov, Pisoňová Magdaléna - 80
rokov, Pompa Anton – 80 rokov, Ramsová Mariana – 80 rokov, Rušin Jakub – 80 rokov, Steigaufová Júlia – 80 rokov, Sviechovičová Helena
– 80 rokov, Vaverčáková Irena – 80 rokov, Duračková Elena – 80 rokov, Galliková Zita – 80 rokov, Gurníková Bernardína – 80 rokov, Hangurbadžová Justina – 80 rokov, Hangurbadžová Margita – 80 rokov, Januš Jozef – 80 rokov, Kušionová Valéria – 80 rokov, Lunterová Lýdia – 80
rokov, Mačugová Eva – 80 rokov, Mareková Brigita – 80 rokov, Neupauerová Mária – 80 rokov, Nikerle Rudolf – 80 rokov, Svitana Alojz – 80
rokov, Vnenčák Andrej – 80 rokov, Budzák František – 75 rokov, Danielčáková Mária – 75 rokov, Hatala Anton – 75 rokov, Hozzová Mária –
75 rokov, Marek Pavol – 75 rokov, Michlíková Rozália – 75 rokov, Mlaková Oľga – 75 rokov, Nikerlová Elena – 75 rokov, Oberla Eduard – 75
rokov, Pompa Alojz – 75 rokov, Urbanová Margita – 75 rokov, Vnenčáková Anna – 75 rokov, Zemjanek Štefan – 75 rokov, Brixiová Anna
Zora – 75 rokov, Galantová Sidonia – 75 rokov, Gurník František – 75 rokov, Kailingová Viera – 75 rokov, Kostka Pavol – 75 rokov, Kronová
Alžbeta – 75 rokov, Mačurová Mária – 75 rokov, Michaleková Anna – 75 rokov, Milaňák Klement – 75 rokov, Ovcarčík Andrej – 75 rokov,
Pavličko František – 75 rokov, Podolinský František – 75 rokov, Pohorelská Darina – 75 rokov, Pristalová Eva – 75 rokov, Schmidt Emil – 75
rokov, Strojný Jozef – 75 rokov, Šmindáková Mária – 75 rokov, Šoltýs Marián – 75 rokov, Ťažká Elvíra – 75 rokov, Žrubek František – 75 rokov,
Frindtová Anna – 70 rokov, Kapolka František – 70 rokov, Klokočová Marta – 70 rokov, Kovalčíková Viera – 70 rokov, Kozubjaková Božena
– 70 rokov, Krempaská Alena – 70 rokov, Krempaská Lýdia – 70 rokov, Lisý Ján – 70 rokov, Matava Jozef – 70 rokov, Mazureková Marcela
– 70 rokov, Mešár Alfonz – 70 rokov, Mikulová Anna – 70 rokov, Moravec Peter – 70 rokov, Palgutová Mária – 70 rokov, Pisarčík Juraj – 70
rokov, Pisarčíková Anna – 70 rokov, Plišková Anna – 70 rokov, Rezničák Jozef – 70 rokov, Sisková Anna – 70 rokov, Slodičáková Mária – 70
rokov, Šperka Dušan – 70 rokov, Andráš Jozef – 70 rokov, Budzák Jozef – 70 rokov, Čížiková Alžbeta – 70 rokov, Danko Jozef – 710 rokov,
Frindt Vladimír – 70 rokov, Fudaly Ján – 70 rokov, Gužiaková Mária – 70 rokov, Hangurbadžová Anna – 70 rokov, Hudačková Katarína – 70
rokov, Košická Anna – 70 rokov, Kováčik Cyril – 70 rokov, Kováčik Milan – 70 rokov, Králiková Valéria – 70 rokov, Kušion Andrej – 70 rokov,
Linek Jaroslav – 70 rokov, Lorenčík Jozef – 70 rokov, Mačuteková Katarína – 70 rokov, Neupauer František – 70 rokov, Ing. Olekšák Juraj –
70 rokov, Pacigová Božena – 70 rokov, Pitoňáková Hedviga – 70 rokov, Richterová Blažena – 70 rokov, Slodičáková Magdaléna – 70 rokov,
Smolenová Mária – 70 rokov, Strelová Petronela – 70 rokov, Sulák Ján – 70 rokov, Svitanová Mária – 70 rokov, Svocák Alfonz – 70 rokov,
Šelep Andrej – 70 rokov, Špitko František – 70 rokov, Tomas Daniel – 70 rokov, Ing. Vošček Andrej – 70 rokov, Zuberecová Mária – 70 rokov

Štvortýždňový advent
Tradičným symbolom prichádzajúcich
Vianoc je adventný veniec. Slúži k symbolickému odpočítavaniu štyroch týždňov
adventu. Obyčajne má podobu venca z
ihličnatých vetví ozdobeného štyrmi sviečkami. Každú adventnú nedeľu sa zapaľuje
ďalšia sviečka, tú prvú tohto roku sme
zapálili v nedeľu 28.novembra 2021.
Adventný čas
Advent alebo adventné obdobie (z lat.
adventus – príchod) je prvá časť liturgického
roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4
nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša
Krista a obdobie duchovnej prípravy na
Vianoce. Adventné obdobie je časom
nábožného a radostného očakávania.
Liturgickou farbou pre advent je fialová.
Príbeh štyroch sviečok na adventom
venci nesie v sebe silný príbeh
Horeli štyri sviečky na adventnom venci,
tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali
hovoriť.
Prvá sviečka vzdychla a povedala:
„Volám sa Mier, moje svetlo síce svieti, ale
ľudia žiadny mier nedodržujú.“ Jej svetlo bolo
čím ďalej tým menšie, až celkom zhaslo…
Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka
povedala: „Volám sa Viera, som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, nemá
preto cenu, aby som svietila.” Prievan zavial
miestnosťou a druhá sviečka zhasla…
Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila
tretia sviečka: „Volám sa Láska, už nemám
silu, aby som horela, ľudia ma odstavili
stranou. Vidia len sami seba a žiadnych
iných, ktorých by mali radi.“ A s posledným
záchvevom zhaslo i toto svetlo…
V tom vošlo do miestnosti dieťa, pozrelo
sa na sviečky a povedalo: „Vy musíte predsa
svietiť!“ A skoro začalo plakať…
V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka
a povedala: „Neboj sa! Pokiaľ ja svietim, môžem i ostatné sviečky znovu zapáliť. Volám
sa Nádej.“ Dieťa zapálilo od tejto sviečky
pomocou zápalky znovu ostatné sviečky.

Plameň Nádeje by nikdy nemal v našom
živote vyhasnúť. A každý z nás by mal
plamene Mieru, Viery, Lásky a Nádeje
neustále udržiavať zapálené.
Od nedele 28. novembra 2021 sa roz-

svietila v našom meste prvá svieca adventného venca – svieca MIERU. Prežívajme
toto krásne obdobie v mene a symbole
týchto sviec a spríjemníme si už beztak ťažké
obdobie, ktoré so sebou priniesla pandémia.
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Škatuľka vianočných prianí aj tento rok plnila želania

Každý z nás pevne veril, že sa situácia
zlepší a tento rok bude iný, každý z nás dúfal,
že sa svet „vráti do normálu“ a budeme si žiť
voľne a spokojne ako predtým – no ako sa
vraví, človek mieni a Pán Boh mení. Situácia
ostala rovnaká a tak Mesto Spišská Belá
nemohlo pripraviť pre svojich najmenších
Beľanov tradičný Domček vianočných želaní.
To však, ale neznamená, že si nemohli
detičky vhodiť svoje najtajnejšie priania do
škatuľky.
A tak ako aj minulý rok, aj tento pripravilo
Mesto Spišská Belá „Škatuľku vianočných
prianí“. Tá bola umiestnená pod vianočných
stromčekom na námestí pred Mestským
úradom, kde ju pomyselne umiestnil 6. decembra 2021 Mikuláš. Hoci bola škatuľka na
námestí umiestnená len do 13. decembra
2021 splnila svoj účel.
Detský svet je plný tajných túžob a snov,

ktoré sa plnia práve na Vianoce. A aké
sú? Úprimné, úsmevné a mnoho krát aj na
zamyslenie.. aj nás dospelých. Po otvorení
Škatuľky vianočných prianí sa v nej
našlo mnoho listov každého druhu – milé,
úsmevné, no aj smutné.
.... „Milý Ježiško, pod stromček si želám, aby
sme neboli chorí a mali sa láskavo. Mamička
ma učí, že Vianoce sú hlavne o dávaní a
nie dostávaní. Do Vianoc vytriedim všetky
svoje hračky a darujem ich deťom, ktoré by
možno žiadne darčeky nemali a ani nedostali ...“
Zaujímavý, možno aj trošku vtipný, no
zároveň veľmi úprimný bol aj list od malého
Miška:
... „Ježiško, obrázky hračiek pre mňa a môjho
brata sme vystrihli a vložili do obálky. Ak však
plníš deťom aj ich tajné priania pod vianočný
stromček, prosím ťa, aby sa moji rodičia stáli

ľúbili a vždy boli spolu. Vieš milý Ježiško,
nechcelo by sa mi zvykať na novú rodinu,
keď som v tejto vyrástol. :) „
Takýchto a mnoho iných listov sa našlo
v čarovnej vianočnej škatuľke. Mnoho z
detičiek si však už tradične prialo najmä
elektroniku, medzi ktoré jednoznačne patrí
nový iPhone či najnovší Samsung, Xbox a
iné hracie konzoly majú taktiež stále popredné
priečky v srdciach našich najmenších.
Pre nikoho však nie je prekvapením, že
medzi detičkami stále vyhrávajú hračky
rôzneho druhu – Barbie, bábiky Baby Born či
Baby Annabell stále dominujú medzi malými
slečnami. Srdcia malých pánov zase zahrejú
autíčka na diaľkové ovládanie, Transformers
autá, sanitka s „húkačkou“ či policajné autá.
No našli sa aj detičky, ktoré si veľmi priali
spoločenské hry, aby mohli Vianoce tráviť v
kruhu svojich blízkych a užívať si spoločný
čas hraním týchto hier.
Čítanie a triedenie listov bolo časovo
náročné, ale nakoniec sa však vedeniu Mesta
Spišská Belá podarilo vybrať z pomedzi
„hromádky“ tie najkrajšie a najúprimnejšie,
potom už nič nebránilo tomu, aby si svoje
priania našli opäť cestu späť k ich majiteľovi.
V pondelok 20. decembra sa v meste
Spišská Belá plnili a roznášali priania.
Prianí bolo neúrekom, no nie všetkým sa
dá vyhovieť naraz – to však neznamená, že
ak si to svoje prianie niekto teraz nenašiel,
že sa tak nemôže stať nabudúce.
Nezabúdajme však na to, že Vianoce nie
sú o sústredení sa na hmotu, ale o prežívaní
týchto krásnych sviatkov so svojimi blízkymi
v radosti, spokojnosti a láske.
Šťastné a Veselé Vianoce praje
kolektív Mestského úradu!

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Chuť pomáhať nezastavila ani aktuálna náročná situácia. Opäť
ďalší rok sa na Slovensku a aj v našom meste Spišská Belá takto
pred Vianocami rozdávala radosť tým najzraniteľnejším v obyčajne
neobyčajnej krabici od topánok.
Samota, odlúčenie od rodín či stereotypné dni sú každodennou
realitou seniorov v domovoch dôchodcov. Nie každý z nich má možnosť tráviť vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších, a práve taká
obyčajná „krabica od topánok“ naplnená maličkosťami im môže
vyčariť ten najkrajší úsmev na tvári a priniesť radosť do osamelých
dní. Podstatou projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? bolo opäť vniesť pocit tepla domova aj do domovov sociálnych
služieb.
V meste Spišská Belá sa opäť do zbierky týchto krabíc pustila pani
Gabriela Badovská so svojou dcérou Martinou Halčínovou – začo im
patrí obrovské POĎAKOVANIE! Okrem týchto skvelých dám mohli
obyvatelia mesta, ale aj ktokoľvek iný zanechať krabicu plnú prekvapení a maličkostí v niektorých zberných miestach, ako napríklad:
Schickimicki bazár Spišská Belá, Predajňa M-Style Kežmarok a
Sole optik Spišská Stará Ves.
Zbierka trvala od 19. novembra 2021 do 02. decembra 2021.
Celkovo sa v meste Spišská Belá a na zberných miestach vyzbieralo
neuveriteľných 500 krabíc od topánok, a tak mohla pani Halčínová
spolu so svojim „tímom“ dobrovoľníkov obdarovať seniorov v
Zariadení opatrovateľských služieb v Strážkach, Kežmarku,
Veľkej Lomnici, Spišskej Starej Vsi a v Spišských Hanušovciach.
„Niečo už išlo aj do Prešova, niečo do Svitu, kde vlastne musím a
chcem pomôcť ako lokálny koordinátor, rovnako presúvam krabice, a
to nie len naše, ale celkovo z celého kraja TAM KDE je to potrebné! Z
našich vyzbieraných krabíc ide ešte niektorým osamelým seniorom a
taktiež si musím ešte obvolať Mesto Kežmarok. Celkovo nemáme ešte
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ukončené tabuľky, ale čisto ZATIAĽ LEN v DSS a DS bolo obdarovaných približne 6 300 seniorov, čo nám robí nesmiernu radosť!“,
vyjadrila sa pre Mesto Spišská Belá pani Martina Halčínová, ktorá
jedným dychom dodala: „Zároveň by som v mene nás všetkých
chcela poďakovať sponzorom, ktorých bolo neúrekom, že svojou
troškou, láskavosťou a dobrým srdcom prispeli a dopomohli k
tomu, aby boli krabice od topánok plné a podľa pravidiel, ktoré sú
na zbierku nastavené. Ešte raz ĎAKUJEME!“
Mesto Spišská Belá si nesmierne váži prácu ľudí, ktorí venujú
svoj čas na pomoc druhým, osamelým a niekedy aj vlastnou rodinou
zabudnutých seniorov. Zároveň ešte Vám všetkým zapojeným v tomto
úžasnom a nádhernom projekte patrí JEDNO VEĽKÉ ÚPRIMNÉ
POĎAKOVANIE!
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Eduard Griglák - Belanská vináreň
Charakter nášho mesta spočíva predovšetkým v ľuďoch, ktorí tvoria jeho identitu
priateľského, pohostinného a dynamicky sa
rozvíjajúceho mesta. Hodnota človeka nespočíva v tom, čo je ochotný urobiť pre seba, ale
čo robí pre iných. Verejne známou osobou
v našom meste je aj Eduard Griglák. Patrí
k ľuďom, ktorý významne prispeli k rozvoju
Spišskej Belej a ku skvalitneniu života v nej.
Pán Griglák svoj profesijný život zasvätil
gastrosektoru a jeho meno je pre obyvateľov
nášho mesta späté s reštauráciou Belanská
vináreň. Služby sprostredkúva občanom už

približne 40 rokov. Tých, ktorí túto reštauráciu
nepoznajú, by sme spočítali na prstoch
jednej ruky. Počas dlhoročnej prevádzky sme
si tam my, obyvatelia, užili rôzne rodinné,
firemné a spoločenské akcie. Konali sa v nej
koncerty, stretnutia a posedenia známych.
Nejeden by vedel rozprávať mládežnícke
historky, ktoré zažil práve v „Džure“. V
neposlednom rade nemožno nespomenúť
tzv. knedlikáreň, ktorej nedokázali konkurovať často ani najlepšie gazdinky. Dá sa
povedať, že cesta z kostola pre knedľu a
rovno k nedeľnému obedu sa stala akousi

tradíciou mnohých rodín. Aj takýmito maličkosťami, pre nás často nevnímajúc, sa pán
Griglák pričinil k skvalitneniu poskytovaných
služieb v meste.
V ďalšom kalendárnom roku sa dvere
Belanskej vinárne definitívne zatvoria. Preto
chceme touto formou vysloviť poďakovanie
rodine Griglákových a zároveň aj personálu,
ktorý svojim optimizmom spríjemňoval chvíle
strávené v priestoroch legendárnej Belanskej
vinárne. Do budúcna Vám želáme všetko
dobre, pevné zdravie a entuziazmus vo
všetkom, čo sa rozhodnete robiť.

Slávnostné obrady 2021 – Prijatie novonarodených detí a jubilantov
Slávnostné obrady prijatia novonarodených detí – nových občanov Spišskej Belej
a prijatie jubilantov realizuje Mesto Spišská
Belá obvykle počas roka každý štvrťrok. V
roku 2020 túto tradíciu výrazne ovplyvnili
protipandemické opatrenia. Naposledy sa
Mestu Spišská Belá tradičné slávnostné
obrady podarilo uskutočniť v decembri
2019.
Napriek celej tejto situácií pristúpilo Mesto
Spišská Belá a oddelenie kultúry k nie celom
tradičnému uvítaniu novonarodených detí
a jubilantov, a tak v máji tohto roku – 2021
dostali pozvanie k prevzatiu finančného
daru rodičia narodených detičiek v prvom
štvrťroku 2020 a 2021 a jubilanti tých istých
štvrťrokov. Toto odovzdávanie finančných

Ďakujeme, vážime si to!
Tohtoroční jubilanti v našom meste
úprimne ďakujú jeho predstaviteľom,
najmä pánu primátorovi Jozefovi Kunovi, že
sa na nich nezabudlo aj napriek nevďačnej
celospoločenskej covidovej situácii.
Srdečná vďaka za písomnú gratuláciu,
krásne verše vyjadrujúce skutočnosť a
hlavne finančný darček, ktorý, samozrejme,

darov sa konalo v Regionálnom turistickom
informačnom centre, ktoré je zároveň aj sídlom oddelenia kultúry, a celé odovzdávanie
sa konalo za prísnych protiepidemických
opatrení. Každý pozvaní rodič a jubilant
dostal presne vyhradený čas kedy sa mohol
dostaviť, podpísal sa do pamätnej knihy
mesta a bol mu odovzdaný finančný dar.
Takéto odovzdávanie finančných darov
za oba roky (2020 a 2021) sa zopakovalo
ešte 3-krát. Začiatkom júla sa odovzdávali finančné dary opäť rodičom detičiek
narodených v druhom štvrťroku 2020 a
2021 a jubilantom, ktorí oslávili svoje okrúhle
narodeniny počas druhého štvrťroku v roku
2020 a 2021. To isté sa zopakovalo v mesiaci
september a naposledy teraz v decembri.

Dokopy bolo pozvaných 167 rodičov
našich najmenších obyvateľov, no z toho si
len dvaja rodičia dar neprevzali. Finančný
dar pri príležitosti životného jubilea si
prevzalo 289 jubilantov.
Mesto Spišská Belá nezabudlo na svojich
obyvateľov a v roku 2021 rozdalo celkovo
23 740,00 € v rámci slávnostných obradov.
Zároveň Mesto Spišská Belá pripomína
rodičom novonarodených detí v decembri,
že tie budú pozvané na slávnostné obrady
v roku 2022 – predpokladaný termín marec
2022 (podľa pandemickej situácie).
Ak niektoré dieťa nebolo pozvané počas
roka, prosíme rodičov, aby kontaktovali oddelenie kultúry, a to prostredníctvom emailu na
adresu ivancakova@spisskabela.sk.

potešil.
Pretože Vianoce – čas radosti, veselosti – sa blížia a čochvíľa privítame nový rok
2022, dovoľujeme si popriať vedeniu mesta
a jeho zamestnancom pokojné, milostiplné,
požehnané vianočné sviatky.
Nový rok nech vojde do všetkých domácností ako dobrý kamarát, nech ku všetkým

zabudne cestu aktuálne covidové ochorenie
a tiež iné choroby, nech ku každému zavíta
len zdravie, láska a pohoda.
Nech nový rok 2022 bude pre všetkých
v živote ten najlepší!
Jubilanti r. 2021,
Text: jubilantka I. V.

Ako zbierame kuchynský odpad a použité oleje a tuky?

Mesto Spišská Belá začalo od júna 2021 s kontajnerovým zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.
Občania môžu takýto odpad buď kompostovať vo vlastnom zariadení
na kompostovanie alebo sa zapojiť do nastaveného systému zberu
podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá.
V meste bolo umiestnených 20 špeciálnych hnedých 120 litrových
označených nádob. Zozbieraný kuchynský odpad následne putuje do
bioplynovej stanice, kde sa z neho stane využiteľná energia.
Od júna 2021 v našom meste zároveň prebieha aj kontajnerový
zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Tento pozostáva
z odovzdania zozbieraného oleja a tukov bez hrubých nečistôt v uzatvorenej plastovej fľaši do 120 litrových nádob označených nálepkou.
Kuchynský odpad je potrebné znížiť, ideálne odstrániť zo zmesového
komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke odpadu. Takýto odpad
uložený na skládke odpadov má totiž negatívny dopad na životného
prostredie (produkuje skládkové plyny, znečisťuje podzemné vody a v
neposlednom rade zbytočne plní kapacitu skládky odpadov).
Zber nových druhov triedeného odpadu v našom meste sa postupne rozbieha. Za obdobie piatich mesiacov obyvatelia Spišskej
Belej vytriedili z domácností spolu 16 ton biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu a 78 kg použitých jedlých olejov a tukov.
Problémom je, keď sa v nádobe určenej na konkrétnu komoditu

odpadu objaví odpad, ktorý do nej nepatrí. ŽIADAME PRETO OBČANOV, ABY DO URČENÝCH NÁDOB NA TRIEDENÝ ZBER VKLADALI
VÝLUČNE ODPAD, KTORÝ TAM PATRÍ!
Zároveň pripomíname, že tí obyvatelia mesta (každá domácnosť
obdrží jednorazovo len jedno balenie), ktorí si ešte nevyzdvihli
balenie rozložiteľných vrecúšok na zber kuchynského odpadu, tak
naďalej môžu urobiť v budove mestského úradu na 1. poschodí, č.
dverí 8.
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17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

17. november 1989 je zapísaný v slovenskej histórii ako Deň boja
za slobodu a demokraciu. Tento rok sa písalo v kalendári už jeho 32.
výročie. Tento deň pred 32 rokmi bol dňom začiatku Nežnej revolúcie
v Československu a zároveň dňom začiatku pádu komunistického
režimu.
Udalosti z týchto čias si Mesto Spišská Belá pripomenulo v utorok
16. novembra 2021 o 11.00 hodine na mestskom cintoríne pri pamätníku obetiam komunizmu. Pietny akt sa konal za účasti predstaviteľov
Mesta Spišská Belá a niektorých členov Konfederácie politických
väzňov Slovenska.
Úvodného slova sa ujal Peter Zibura, ktorý krátkym, no výstižným
príhovorom pripomenul, čo sa pred 32 rokmi na území našej krajiny dialo. Jeho slová boli mrazivé no najmä poučné. Po tomto úvode

Imatrikulácia prvákov

V stredu 27.októbra 2021 boli žiaci 1.ročníka slávnostne imatrikulovaní. Slávnostný sľub zložili všetci, pani učiteľky ich pasovali veľkou
ceruzkou za ozajstných školákov.
Sľub znel takto: „Sľubujem tu pred Vami, že táto ceruzka mi
pomocníkom bude, šlabikár veľkým bratom, školská taška kamarátom. Sľubujem, že sa dobre učiť budem a svojim rodičom len radosť
robiť budem. Tak mi ceruzka pomáhaj!“
Deti dostali imatrikulačné čiapky a sladké prekvapenie. Každý
žiak si tiež na pamiatku odniesol svoj prvácky sľub.

nasledovala modlitba za padlé obete. Touto krátkou modlitbou si
všetci zúčastnení uctili pamiatku na obete komunizmu.
Po modlitbe nasledovala minúta ticha a po tomto akte položila
k pamätníku obetiam komunizmu viceprimátorka mesta Mgr. Marta
Britaňáková smútočný veniec a zapálením sviečky si uctila pamiatku
všetkých politických väzňov a politicky prenasledovaných. Počas
tejto pietnej spomienky odznela aj hymna Konfederácie politických
väzňov Pieseň o slobode, ktorej autorom textu je každému známy
pán Anton Srholec.
Pri tejto príležitosti si tiež s úctou spomíname na všetkých, ktorí
nevinne trpeli v komunistických žalároch, tých ktorí za slobodu zaplatili svojim zdravím i životom. Bránili svoje vierovyznanie a ich obete
nesmú ostať zabudnuté.

Slávnosť bola iná ako po minulé roky. Kvôli epidemickohygienickým opatreniam sa nemohli stretnúť všetci prváci spolu
a nemohli byť prítomní ani rodičia. Tento slávnostný akt prebiehal
individuálne v jednotlivých triedach. V tomto školskom roku máme
40 prvákov, 25 dievčat a 15 chlapcov, v dvoch triedach, 1.A a
1.B.
Veríme, že na tento deň budú mať všetky deti krásne spomienky.
Prajeme im veľa úspechov v školských laviciach a veľa zážitkov
v triednom kolektíve.

Európsky deň jazykov v ZŠ J.M.Petzvala
Od roku 2001 sa 26. septembra každoročne oslavuje Európsky deň jazykov,
ktorého cieľom je podporiť u Európanov chuť
učiť sa cudzie jazyky a spoznávať rôznorodé
kultúry mimo hraníc svojej domoviny. Túto
oslavu si už tradične pripomínajú aj žiaci
ZŠ J. M. Petzvala. Každý rok v našej škole
prebieha mnoho aktivít zameraných práve
na podporu žiakov učiť sa rozličné cudzie
jazyky, ktoré sú dôležitým nástrojom
komunikácie v kontexte porozumenia iných
kultúr.
Počas hodín anglického a nemeckého
jazyka sa žiaci zapojili do viacerých aktivít
pod vedením vyučujúcich cudzích jazykov.

Na druhom stupni dominovala tvorba plagátov. Ôsmaci na hodinách anglického jazyka
vyrábali jazykové plagáty v podobe príspevkov inšpirovaných známou sociálnou sieťou.
Deviataci ale aj ôsmaci na hodinách nemčiny
riešili mini-kvíz o európskych štátoch a hádali
slovíčka v cudzích jazykov. Súčasťou hodín
nemeckého jazyka bola aj práca s piesňou,
prostredníctvom ktorej sa siedmaci naučili
pozdraviť v siedmich jazykoch.
Európsky deň jazykov má svoje dôležité
miesto aj vo výučbe anglického jazyka na
prvom stupni a to prostredníctvom rôznych
hravých aktivít. Tie žiakov motivujú k učeniu
sa cudzích jazykov a multikulturalizmu.

Tento rok sa štvrtáci naučili pozdraviť a počítať po nemecky a rusky. Tretiaci spojili učenie
sa pozdravov v iných jazykoch s maľovaním
postáv. Taktiež si vypočuli a zaspievali 2 francúzske piesne. Okrem toho sa deti počas
dňa učili aj podravy, farby či čísla v iných
jazykoch.
V rámci Európskeho dňa jazykov našu
školu navštívili aj zahraničné dobrovoľníčky
z Face Clubu. Paula a Pinja si pripravili
prezentácie o svojej domovine, jazyku
a kultúre v triedach siedmeho, ôsmeho a
deviateho ročníka.
Mgr. M. Česánková

Na hodinách anglického jazyka opäť spolupracujeme s dobrovoľníkmi z Face Clubu
V dnešnom modernom svete sa angličtina
stala už samozrejmosťou. Žiaci ZŠ J. M.
Petzvala sa v škole učia angličtinu od prvého
ročníka, a to aj prostredníctvom hier, kníh,
či videí, avšak tou najcennejšou skúsenosťou pre každého z nich je možnosť
využiť angličtinu na komunikáciu s inými.
Takáto príležitosť sa našim siedmakom,
ôsmakom a deviatakom pravidelne naskytuje

10

v piatky vďaka FACE CLUBU, ktorý s našou
školou úspešne spolupracuje už niekoľko
rokov. Od septembra našu školu pravidelne
navštevujú Pinja z Fínska, Paula z Lotyšska
a Alexandre z Francúzska.
Títo dobrovoľníci našim žiakom porozprávali o svojej domovine, kultúre, zvykoch
a rodnom jazyku. Na každú hodinu majú
pripravené rôzne hry a komunikačné aktivity,

čo prináša našim žiakom možnosť aktívne
komunikovať v angličtine. Veríme, že aj touto
cestou si žiaci uvedomujú, že angličtina
im otvára dvere do sveta nových krajín a
kultúr.
Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme za
zaujímavé hodiny a FACE CLUBU za to, že
aj v tomto školskom roku úspešne spolupracuje s našou školou.

SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ

Poteš svojho seniora

Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý
v plnej kráse čarovných farieb zaujal svoje
miesto. Tak ako nás jeseň prekvapuje svojimi
umeleckými prírodnými dielami, tak aj človek v jeseni života je krásnym umeleckým
dielom. Sám život človeka tvaroval, formoval

svojimi skúškami, radosťami i starosťami.
Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene
života a pripomienkou úcty k všetkým
starším ľuďom, ktorá by mala byť nenásilná,
spontánna a nepretržitá po celý rok, pretože
oni si ju zaslúžia. Žiaci našej školy si na

Čo s prebytočnými potravinami ?

Na celom svete sa približne tretina potravín nevyužije alebo
sa jednoducho vyhodí. Potravinový odpad nepredstavuje len
premárnenú príležitosť nakŕmiť hladných. Predstavuje aj značnú
stratu ďalších zdrojov, ako napríklad pôda, voda, energia a práca.
V júni 2021 bola Potravinovou bankou Slovenska s podporou
Nadácie TESCO vyhlásená literárno-výtvarná súťaž pod názvom „Čo
s prebytočnými potravinami.“ Žiaci ešte tretieho ročníka sa s veľkým
nadšením pustili do tejto svetovej i zároveň etickej problematiky.
Dozvedeli sa, že takmer miliarda ľudí na celom svete trpí podvýživou

Guten Tag, herr Grimm !
Rozprávky sú večné. Tie najlepšie sa
v pamäti vynárajú aj po rokoch a majú
čarovnú moc pripomenúť podmanivú chuť
detstva a okúzlenia svetom fantázie, v
ktorom vždy zvíťazí dobro nad zlom. Aby
však ústne podávané príbehy prežili až
dodnes, potrebovali niekoho, kto by ich
dôsledne zaznamenal. Tejto úlohy sa s
pozoruhodným odhodlaním zhostili bratia
Wilhelm a Jacob Grimmovci. Aj žiaci

4. číslo 2021

Mgr. A. Kalafutová, Mgr. V. Michlíková,
Mgr. M. Urbanová

a že potraviny, ktoré sa ročne len tak vyhodia by zasýtili až 3 miliardy
ľudí. Všetky nové informácie o ďalšom spracovaní potravín a aj ohľadom práce Potravinovej banky Slovenska využili pri tvorbe literárnych
i výtvarných dielok. Niektoré z nich boli ocenené, no aj napriek tomu
cenu dostali všetci žiaci kolektívu 4.B, ktoré im 14.10.2021 osobne
odovzdal riaditeľ Potravinovej banky Slovenska Mgr. Marko Urdzik.
Ďakujeme a tešíme sa nové výzvy !

4.ročníka základej školy J. M. Petzvala
v piatok 05.11.2021 navštívili netradičné
priestory kaštieľa v Strážkach a premiestnili
sa do rozprávky. Kto by už nepoznal
bratov Grimmovcov? „Guten Tag herr,
Grimm“ mala názov bábková inscenácia pre
deti a dospelých. Hlavnými predstaviteľmi
boli bratia Grimmovci, ktorí hľadali najväčší
strach, dobro, vnútornú krásu a rozprávali
skutočné príbehy o neskutočných veciach.

Osmijankova literárna záhrada
Nikto z nás sa nerodí čitateľom. Láska
ku knihám nie je vlastnosť, ktorú by sme
dostali ako darček od matky prírody.
Čitateľom sa stávame.
20. októbra sa žiaci II.A zúčastnili otvorenia vernisáže Osmijankova literárna záhrada
v kaštieli v Strážkach.
Osmijanko nás pozval do svojej tajomnej
záhrady. Je to záhrada nekonečná, vedie
z nekonečna do nekonečna tak ako celoživotné čítanie kníh... Výstavou s interaktívnymi objektmi slovenskej scénografky
Nadi Salbotovej, ktorá poskytuje veľa
podnetov pre kreatívne hry s literárnym
textom nás sprevádzala riaditeľka nezisko-

starkých spomenuli a vytvorili s láskou
malé darčeky pre potešenie a potešili s nimi
seniorov v ZOS Strážky.

Mgr. Mária Urbanová

Žiaci spoznali hravou formou 4 príbehy
plné humoru, priateľstva, ale aj zvláštnych
bytostí. Následne po skončení divadelného
predstavenia sa zúčastnili na workshope
a vytvorili si mini bábkové divadielko s rozprávkovými postavičkami z príbehov bratov
Grimmovcov.
Simsala Grimm !
Mgr. A. Kalafutová, Mgr. M. Urbanová

vej organizácie Osmijanko pani Miroslava
Biznárová.
A čo nás v nej čakalo? Záhradnícka
práca!
Rozprávkovník Kristy Bendovej, kde
bolo úlohou detí zavesiť listy s názvami
príbehov o Osmijankovi, v Šifrovníku na
odkliatie princeznej žiaci hľadali rozprávkové
postavy a heslo. Cesta záhradou mala
prekážku - močiar – porekadlovník. Rozbité
veršoplôtiky zvládli naši šikovní žiaci
poskladať po vypočutí nahrávky básní.
Skvelo si počínali pri riešení úloh vo
Fantazmagorike knihoplodej s rozprávkovými postavičkami, vyriešili všetky úlohy a

podarilo sa im zachrániť v záhrade živoriaci Strom-pahýlik, ktorý po splnení úloh opäť
rozkvitol. Po záhradníckej práci sa oddychuje
v záhradnom Peliešku plnom kníh zo slovenských vydavateľstiev, deti si popozerali
knihy, ktoré ich zaujali. Na interaktívnej výstave deti ukázali svoje vedomosti, bystrosť,
pohotovosť pri riešení úloh a krásne zvládli
čítanie aj ťažkých a pre nich neznámych slov.
Zažili dopoludnie plné zábavy, nadšenia zo
„záhradníckej práce“. Odnášali si nezabudnuteľné zážitky z čítania a riešenia pripravených úloh.

ktoré zhotovili Ema Novotná a Matias
Kasenčák z 3.B, Karmen Mária Hutniková zo 4.A a Zuzana Scholtzová
taktiež zo 4.A triedy. Všetci, ktorí sa do
súťaže zapojili, boli za svoju kreativitu
odmenení.

Všetky výrobky z tekvíc boli vystavené
vo vestibule školy, aby sa stali inšpiráciou
pre ostatných.

Mgr. Viera Michlíková

Súťaž o naj tekvičku

Tekvice veľké, malé, usmiate, vyfarbené,
skrášlené… Paletu majstrovsky vyrobených,
domaľovaných
a
rôznym
prírodným
materiálom dotvorených tekvíc vytvorili žiaci
3.A, 3.B, 4.A triedy na súťaž, ktorá sa koná
práve v období, kedy jeseň prináša ľuďom
svoje plody.
Tekvice sú vďačným materiálom na výrobu
panákov a strašidiel, ktoré sú výsledkom
tvorivej práce našich žiakov. Síce trochu aj za
pomoci ich rodičov, ale o to cennejšie, lebo
tým sa vytvára záujem všetkých o spoločné
dielo.
Všetci žiaci si dali záležať, nikomu
nechýbala kreativita. Porota mala skutočne
náročnú úlohu pri hodnotení, keďže všetky
tekvičky boli výnimočné a krásne.
Porota nakoniec vybrala tie najkrajšie,

Mgr. B. Gotzmannová, PhDr. P. Džerengová,
Mgr. Ľ. Lešundáková
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Súťaž Anjel Vianoc
„Všetci sme anjeli s jedným krídlom.
Ak chceme lietať, musíme sa objať.“
Luciano De Crescenzo - taliansky spisovateľ.
Snáď nenájdeme niekoho, či dieťa, či
dospelého, koho by nepotešil obrázok,
plastika, báseň, pieseň, či modlitba o
anjelovi. Niektorí z nás majú svojich
ochranných anjelikov v byte, na kľúčenke,
prívesku, ktorý nosia so sebou, či sa k nemu

utiekajú v svojich prosbách o ochranu...
Áno, mnohí veríme, že anjeli nás ochraňujú
a dávajú na nás zhora pozor. Sú symbolom
pravdivého dobra a ochrany. Vždy živá téma
anjela sa stala podnetom pre výtvarnú súťaž,
ktorú už niekoľko rokov organizuje Tatranská
galéria v Poprade, s názvom Anjel Vianoc.
Je to jedna z najpopulárnejších detských
výtvarných súťaže, do ktorej sa každoročne

zapájajú školy z celého Slovenka. Aj našim
žiakom zo 4.B sa táto téma veľmi zapáčila
a na výtvarnej výchove cez svoje detské
úprimné vnímanie nakreslili, či vytvorili
plastiku krásnych anjelov. Najlepšie práce
boli zaslané do spomínanej súťaže.
Spoločne budeme držať prsty našim malým
umelcom a želáme im úspech v súťaži.
Mgr. Monika Andrášová

Medzinárodný deň vojnových veteránov - Deň červených makov –
významné poďakovanie pre základnú školu Milana Rastislava Štefánika

Presne 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte bolo
vo Francúzsku podpísané prímerie, ktoré ukončilo štyri roky
trvajúcu prvú svetovú vojnu. Straty na ľudských životoch, ktoré
si táto vojna vyžiadala, nemali dovtedy obdobu v celých ľudských
dejinách. Preto si v tento deň pripomíname Medzinárodný deň
vojnových veteránov. Vojenských hrdinov, ktorí padli vo vojne a
bojovali za slobodu a mier.
Od roku 1954 sa vo svete 11. november oficiálne pripomína ako
Deň vojenských veteránov. V liturgickom kalendári na tento deň pripadá spomienka na Sv. Martina, biskupa, ktorý bol rímskym vojakom,
ale namiesto vojenských zásluh ho viac poznáme ako svätca, ktorý
sa podelil polovicou svojho plášťa so žobrákom.
V roku 1920 prijali vojnový veteráni symbol červeného maku ako
symbol úcty vojnovým veteránom. Červený mak sa objavil v básni
od kanadského lekára Johna McCraea s názvom „Na flámskych
poliach“, v ktorej opísal bolesť, útrapy a smrť vojakov, ktorí padli vo
vojne.
Na flámskych poliach
„Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme.
Na oblohe škovránky statočne svoju pieseň spievajú,
hukotom zbraní pod nimi neprestajne rušenú.

že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú na poliach flámskych.“
(John McCrea)

Pri tejto príležitosti sme si spoločne so žiakmi porozprávali o tejto
významnej udalosti, vytvorili plagát a pohľadnice s divými makmi,
ktoré sme poslali poštou aj súčasným hrdinom, ktorí si to i po toľkých
rokoch zaslúžia!
Pán Vladimír Strmeň – vojenský veterán a hrdina SNP,
doc. Ing. Boris Ďurkech CSc. - prorektor pre vedu - Akadémia
ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši,
Minister obrany SR - PhDr. Jaroslav Naď, PhD.,
Predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - Ing.
Pavol Sečkár, PhD.,
Prezident Únie vojnových veteránov SR - Ing. Pavel Marko,
Prezident UN Slovakia - Ing. Štefan Jangl.
A práve od niektorých z nich sa nám dostalo významné poďakovanie.
Aj my, ďakujeme!
PhDr. P. Džerengová, Mgr. B. Gotzmannová,
Mgr. K. Svitanová a žiaci 3. B a 4. A

My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.
Náš boj však zasa iní prevezmú.
Do Vašich rúk dáme svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ.
Ak by Vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok & Giving Tuesday

Srdečne by sme sa chceli poďakovať rodičom a deťom, ktorí sa
nezištne zapojili do zbierky pre domovy dôchodcov, do akcie s
názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Je
neuveriteľné, že v priebehu dvoch týždňov, keď sme mali striedavo
viacero tried v karanténe, sme spolu vyzbierali až 60 krabíc.
Boli sme všetci veľmi milo prekvapení empatiou Vašich detí a
samozrejme aj Vás, rodičov, ktorí ste v týchto neľahkých časoch
nezabudli na tých najzraniteľnejších – našich starkých. Dúfame,
že láska a porozumenie, ktoré naše deti prejavili teraz, ich budú
sprevádzať aj naďalej. Ďakujeme.
Radi by sme sa poďakovali aj všetkým našim učiteľom, pani
vychovávateľkám / asistentkám a nepedagogickým zamestnancom,
ktorí sa pre zmenu zapojili do akcie Giving Tuesday. Giving Tuesday
sa koná každoročne v utorok po Dni vďakyvzdania v USA. Je
odpoveďou na nákupný ošiaľ počas Black Friday a Cyber Monday,
známych už aj na Slovensku. Giving Tuesday je dňom, kedy sa šíri
dobro a nezištné dávanie. Komukoľvek, kdekoľvek a akokoľvek.
Dúfame, že sme našou zbierkou trvanlivých potravín pomohli rodinám
v našom meste.
Vedenie školy ZŠ M. R. Štefánika
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Čistenie okolia našich vodných tokov
Spoločnosť Hengstler, s. r. o. sa Dňom
pomoci komunite – „Day of caring“
usiluje každoročne na jeseň prispievať
k vytvoreniu lepšieho miesta pre život v
regiónoch, v ktorých pôsobí. Pod záštitou
korporácie Fortive sa zamestnanci spoločnosti vo vybraný deň v termíne od 1. októbra
do konca kalendárneho roka zapájajú rôznou
dobrovoľníckou prácou pre pomoc komunite.

Pracovníkom je umožnené vybrať si a zrealizovať aktivitu, ktorú považujú za zmysluplnú
a je im blízka.
22. októbra 2021 sa dve skupiny zamestnancov spoločnosti Hengstler, s. r. o.,
rozhodli pre čistenie okolia vodných tokov v
našom meste. Jedna skupina v spolupráci s
Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu Spišská Belá, čistila pobrežné

Režim fungovania Mestského úradu

Oznamujeme občanom, že na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku i v okrese Kežmarok a vzhľadom na
karanténu niektorých zamestnancov, od utorka 9. novembra 2021
od 7:30 hod. až do ODVOLANIA odporúčame pri styku s pracovníkmi MsÚ využiť DIŠTANČNÉ FORMY kontaktu, teda elektronickú,
telefonickú alebo písomnú. Do budovy Mestského úradu vstupujte
až po dohodnutí termínu stretnutia s konkrétnym zamestnancom,
písomnosti môžete zanechať v dočasnej schránke umiestnenej pri
vstupných dverách. Nezabúdajte na pravidlo R-O-R (Rúško/respirátor–Odstup–Ruky). Vstup do priestorov Mestského úradu nie je
povolený pre tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo príznaky
respiračného infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha,
sťažené dýchanie a pod.).

Prevádzka Face Clubu je pozastavená

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu bude
prevádzka mládežníckeho klubu Face Club v našom meste až do
odvolania pozastavená. O prípadnom znovuotvorení budú obyvatelia
mesta Spišská Belá včas informovaní.

pozemky rieky Poprad v úseku Krížová Ves
– Strážky a druhá okolie Belianskeho potoka
v meste až po Beliansky rybník. Pracovníci
verejnoprospešných služieb Mesta Spišská
Belá následne odviezli zozbieraný odpad v
celkovej hmotnosti 80 kg na Riadenú skládku
odpadov v Spišskej Belej.
Účastníkom akcie patrí úprimné poďakovanie za environmentálnu angažovanosť.

Pozastavenie poskytovania
prepravnej služby pre verejnosť

Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu v
krajine i okrese a z dôvodu nízkeho podielu zaočkovanosti prepravovaných osôb, je poskytovanie prepravnej služby pre verejnosť
DOČASNE POZASTAVENÉ od 15. novembra 2021 až do
odvolania.

Prerušenie krúžkovej činnosti
Centra voľného času

Centrum voľného času (CVČ) oznamuje rodičom a deťom, že
v súvislosti s nepriaznivým vývojom pandemickej situácie a po
preskúmaní všetkých možností musíme plne akceptovať podmienky
platného Covid automatu, a preto s platnosťou od pondelka
8. novembra 2021 pozastavujeme činnosť všetkých záujmových
útvarov (krúžkov) Centra voľného času až do odvolania.
Obnovenie činnosti krúžkov Centra voľného času Spišská Belá
vám bude včas oznámené.

POZOR – v meste Spišská Belá sa pohybujú podozrivé osoby!
Vážení občania, najmä starší obyvatelia
nášho mesta,
v mene Mesta Spišská Belá a najmä
v mene zamestnancov nášho sociálneho
oddelenia VÁS UPOZORŇUJEME, že v
našom meste Spišská Belá sa vyskytujú
osoby vydávajúce sa za zamestnankyne
nášho sociálneho oddelenia. Z posledných
zistení vieme, že využívajú na komuniká-

ciu s ľuďmi okrem priameho kontaktu AJ
komunikáciu prostredníctvom telefónnych
zariadení!
PROSÍME VŠETKÝCH – mladých,
starých – aby po kontakte s takouto osobou
IHNEĎ kontaktovali Mestský úrad, oddelenie sociálnych vecí na t. č. 052/46 80 518
pre OVERENIE či v daný deň bol niekto zo
zamestnancov tohto či iného oddelenia s

vami v kontakte a v prípade, že sa jednalo
o podozrivé osoby PROSÍME kontaktovať
priamo Políciu Slovenskej republiky na čísle
158 alebo Mestskú políciu v Spišskej Belej
na t. č. 0915 905 638.
Ďakujeme zato, že ste OPATRNÍ a buďte
prosím OBOZRETNÍ – chránite tak seba aj
dobré meno našich zamestnancov!

Občianske združenie Moje mesto opäť pomáha občanom mesta
Občianske združenie Moje mesto sa
opäť pustilo do dvoch projektov, ktoré majú
pomôcť tým ľuďom s ťažkým či neistým
osudom. Rozbehlo dva charitatívne projekty
pod názvami „Polievka pre bezdomovcov,
ľuďom v neistom bývaní a občanom v
ťažkej životnej situácií“ a „Anti-covidový
balíček pre bezdomovcov a ľudí s
neistým bývaním“.
Projekt „Polievka pre bezdomovcov“
a v neposlednom rade aj pre ľudí s ťažkým
osudom a neistým bývaním, je projekt
fungujúci už niekoľko rokov v mnohých
mestách na celom Slovensku. Aj v rámci
mesta Spišská Belá je snaha na viacerých
frontoch pomoc ľuďom, ktorí sa ocitnú v
ťažkej sociálnej a životnej situácií. Tak ako
každý rok, i tento rok nás čaká obdobie
tuhých mrazov. Človek so strechou nad

hlavou a v teplom domove si to nie vždy
bytostne uvedomí, no žijú sem aj takí, ktorí
teplo domova už dlhšie nepoznajú. Aby
aj tento rok aspoň ako – tak ľudský prežili,
potrebujú pomoc a to nie len vo forme
poradenstva a pomoci pri úradných záležitostiach.
Jedno teplé jedlo denne patrí k podstatným prvkom prežitia na ulici, hoci sa to
nezdá, je to tak. Okolo nás sú ľudia, ktorí žijú
na ulici, a hoci ich možno nevídame radi,
sú to stále len ľudia a potrebujú aj pomoc
druhých – nás. V meste Spišská Belá sa
vyhľadávanou činnosťou zistilo približne 18
občanov, ktorí sú bez prístrešia nad hlavou,
vrátané ľudí s neistým bývaním a tiež
jednotlivcov v ťažkej životnej situácií, ktorí
boli oslovení a oboznámení s projektom.
Keďže sa v meste Spišská Belá jedná o

pilotný projekt, bolo navrhnuté, aby sa teplá
polievka poskytovala počas mesiaca
december 2021. Oslovení občania sa ihneď
zapísali do zoznamu ako záujemcovia o
teplú polievku. Samozrejme je potrebné
prihliadať aj na pandemické opatrenia.
Cieľom 2. projektu „Anti-covidový
balíček pre bezdomovcov“ je zabrániť,
prípadne aspoň obmedziť šírenie nákazy
koronavírusom. Poskytnutím anti-covidového
balíčka, pozostávajúceho zo základných
prvkov hygieny (hygienické rukavice, respirátory, dezinfekčný gél, antibakteriálne
vlhčené utierky a rúška) chce OZ Moje
mesto pomôcť ochrániť rizikové skupiny ľudí
pred možnou nákazou.
Je žiadúce v tomto náročnom období
prejaviť ľudskosť, empatiu a myslieť aj na
druhých a slabších.
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Kaštieľ v Strážkach otvoril v októbri výstavu pre deti

V stredu 20. októbra 2021 bola vo vnútorných priestoroch Kaštieľa
v Strážkach slávnostne otvorená putovná výstava Osmijankova
literárna záhrada. Výstavu otvorila galerijná pedagogička kaštieľa –

Jarmila Grigľáková a riaditeľka neziskovej organizácie Osmijanko
pani Miroslava Biznárová. Okrem predstavenia hodnotnej detskej
literatúry, mala putovná výstava za cieľ poukázať aj na hravé formy
stretávania sa s poéziou, rozprávkou alebo povesťou. Pri tejto príležitosti sa realizoval aj workshop pre deti podporujúci kreatívnu prácu s
literárnymi dielami. Deti rovnako rozvíjali svoje schopnosti porozumieť
textu, komunikovať, improvizovať a tvorivo myslieť.
V Osmijankovej literárnej záhrade nájdete: Rozprávkovník
Kristy Bendovej, Šifrovník na odkliatie princeznej, Fantazmagoriku
knihoplodú s rozprávkovými postavičkami aj vzácne Knihokvety na
sadenie snov a túžob. Cesta záhradou, má však prirodzene aj prekážky
– močiar Porekadlovník a rozbité Veršoplôtiky Tomáša Janovica,
Miroslava Válka i Pavla Országha Hviezdoslava. V záhrade živorí
Strom-pahýlik, ktorý je treba zachrániť a po záhradníckej práci sa
potom oddychuje v záhradnom Peliešku plnom kníh zo slovenských
vydavateľstiev. Pri odchode zo záhrady stretnú návštevníci Kráľovský
kvet Osmimetrovnicu kráľovskú, ktorá čaká na rozkvitnutie.
Výstava potrvá do 28. januára 2022, no vzhľadom na aktuálnu
pandemickú situáciu je táto výstava pre deti prerušená do odvolania.

Adventný kalendár pre klientov ZOS Strážky
Advent – čas, kedy sme si všetci bližší.
Všetci určite aktuálne prežívame ťažšie
obdobie. No zároveň sa nachádzame v
období, kedy môžeme prežívať krásny čas,
čas adventu, čas kedy deň po dni budeme
odrátavať príchod najkrajších sviatkov v roku.
My, mladí z nášho mesta sme v tomto
čase nezabudli aj na našich seniorov
zo zariadenia opatrovateľských služieb v
Strážkach. Chceli sme ich nejako potešiť,
spríjemniť im dni v zariadení a preto sme sa
rozhodli pre nich pripraviť adventný kalendár.

Každým dňom ich bude sprevádzať krásny
vianočne ladený príbeh a v balíčkoch
nájdu aj malé prekvapenie, ktoré ozdobí ich
spoločný vianočný stromček. Jednotlivé
príbehy sú plné múdrosti, povzbudenia, ale
aj vtipu.
Malé prekvapenia, ktoré každý deň nájdu
priložené k príbehu a vlastne celý adventný
kalendár pre seniorov v zariadení vytvorila
naša dobrovoľníčka Pinja, ktorá prišla do
Spišskej Belej z ďalekého Fínska a pôsobí
vo Face Clube ako dobrovoľníčka v rámci

Lukáš Lisý, SNG – Kaštieľ Strážky

programov Európskeho zboru solidarity. Do
príprav kalendára zapojila celú svoju fantáziu
a každej jednej drobnosti, ktorú seniori
nájdu v jednotlivých balíčkoch vdýchla
vlastné čaro.
Pinji ďakujeme za skvelú prácu a veríme,
že sa tento kalendár bude seniorom páčiť,
že im jednotlivé príbehy spríjemnia adventné
dni a pripravia ich na príchod vianočných
sviatkov.
Ing. Miriam Zoričáková

Projekt komunitnej EKO záhrady pod Face Club-om je úspešne ukončený

Vďaka pomoci z grantovej výzvy Zelené
oázy nadácie EKOPOLIS a spoločnosti
Slovnaft a. s. sa nám podarilo zrenovovať a
zveľadiť záhradu pod Face Clubom.
Práce na záhrade prebiehali počas
celého leta. Podarilo sa nám obnoviť oporný
múr, obložiť ho kameňmi a „vyšpárovať“.
Vysadili sme niekoľko druhov bobuľových
drevín a jahody, ktoré nám už počas leta
priniesli svoju prvú úrodu. Zo starého dreva
sme postavili vyvýšené záhony, ktoré sme
naplnili a vysadili do nich bylinky, trvalky
či iné jednoročné rastliny. V spolupráci s
mestom Spišská Belá sme naviezli novú
zeminu, vyrovnali terén a vysiali novú trávu.
Plot za altánkom sme vylepšili vysadením
ťahavých brečtanov. Kúpili sme záhradný
kompostér, aby sme mali miesto pre
pokosenú trávu či odumreté rastliny. Do
starostlivosti o záhradu a jej rastliny sme
zapojili aj deti. V rámci letného tábora sme
pre obyvateľov záhrady vyrobili hmyzí hotel
a napájadlá pre vtáčiky potrebné v čase
horúcich letných dní.
V rámci možností na záhrade prebehlo aj
niekoľko aktivít. Veríme, že od ďalšieho roku,
po tom ako narastie poriadna tráva bude
mať naša záhrada plné využitie pre širokú
komunitu.
Na obnove záhrady sa podieľalo takmer
20 dobrovoľníkov, ktorí jej venovali nielen
svoj voľný čas a energiu, ale hlavne kúsok
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svojho srdca. Taktiež nabrali nové zručnosti v
rôznych oblastiach – v špárovaní, obkladaní
kameňom, výrobe záhonov a podobne.
Všetkým zapojeným dobrovoľníkom aj
zamestnancom mesta zo srdca ďakujeme,

odviedli ste obrovský kus dobrej práce.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka
finančnej podpore Nadácie EKOPOLIS a
spoločnosti Slovnaft a. s. v rámci programu
Zelené oázy.
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„GivingTuesday“ bol tento rok v našom meste naozaj srdečný
#GivingTuesday je sviatok štedrosti,
dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa
po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri
dobro. Každoročne sa koná v utorok po Black
Friday ako reakcia na nákupný ošiaľ, ktorý je
pre toto obdobie typický. #GivingTuesday
zároveň jedinečným spôsobom spája rôzne
skupiny ľudí – neziskové organizácie, firmy,
školy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje
ich k darovaniu.
Mesto Spišská Belá sa do iniciatívy
Giving Tuesday zapája už po druhýkrát.
Tentoraz sme sa rozhodli zapojiť ako veľká
mestská iniciatíva zložená z viacerých
menších darovacích aktivít.
Zamestnanci mesta Spišská Belá
vyzbierali stravné lístky, nakúpili za ne
trvanlivé potraviny a obdarovali niekoľko
domácností z nášho mesta. Touto cestou
ďakujeme sponzorovi Baliarne obchodu
Poprad za ich dary.
Základná škola M. R. Štefánika so
svojimi žiakmi vyzbierala trvanlivé potraviny,
ktoré taktiež darovala rodinám s deťmi,
ktoré to potrebujú.
Základná škola J. M. Petzvala so svojimi žiakmi pracovala na dobrých skutkoch
pre žiakov (pozitívne odkazy, povzbudenia
a ďalšie), dobrých skutkoch pre životné
prostredie (upratovanie a zber odpadov),
dobrých skutkoch pre komunitu (zber plastových vrchnákov a trvanlivých potravín pre
rodiny v núdzi) a aktivitu ukončili rozhlasovou reláciou s názvom Daruj úsmev.
Materské centrum Hernička zorganizovalo zbierku pre novorodenecké a detské
oddelenie Nemocnice Poprad. Pripravia
aktivitu Deti s Ježiškom píšu seniorom a
Vianočné okienko s vianočným prianím pre
seniorov, prípadne pre iných občanov mesta.
Občianske združenie Expression o.z.
spolu s dobrovoľníkmi Face Clubu sa
poďakovali zdravotníkom, učiteľom aj
všetkým zamestnancom v našich školách v
meste za ich prácu, vytrvalosť a oddanosť
zamestnaniu počas pandémie.
Všetkým darovacím iniciatívam ďakujeme,
že sa zapojili a prispeli takto k šíreniu dobra.

Prezentácia práce s mládežou v našom meste na festivale SolidExpo v Bratislave
Občianske združenie Expression o.z. a dobrovoľníci Face
Clubu sa v októbri zúčastnili festivalu SolidExpo, ktorý sa konal
pod záštitou Iuventy – slovenského inštitútu mládeže. Cieľom
festivalu bolo prostredníctvom skúseností predstaviť mladým ľuďom
zo stredných a vysokých škôl možnosti projektov v oblasti solidarity a
mládežníckych výmen realizovaných v rámci programov pre mládež
Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.
Podujatie sa realizovalo formou živej knižnice. Mladí dobrovoľníci
sa na chvíľu zmenili na živé knihy a účastníkom vyrozprávali svoje
príbehy. Jedna skupinka zdieľala svoje zážitky a skúsenosti z

mládežníckej výmeny o kritickom myslení, ktorá mala dve fázy, jednu
na Slovensku a druhú v Česku. Ďalšia skupina prezentovala svoje
skúsenosti s pomocou pri realizovaní neformálnych a zážitkových
aktivít ako napr. víkendový vzdelávací program Teen akcelerátor
zameraný na projektovú logiku a participáciu, rolové hry – larpy či
tvorbu únikovej hry – escape roomu. Naši mladí dobrovoľníci sa stali
pre ostatných živým príkladom toho, ako môže taký solidárny projekt
či mládežnícka výmena vyzerať a čo všetko vie priniesť do života
mladého človeka.
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Samotnému festivalu predchádzala poctivá príprava. Mladí
zozbierali všetky spomienky z aktivít, ktorých sa zúčastnili alebo
s nimi pomáhali a pripravili prezentáciu, ktorú doplnili fotkami, aby
boli ich príbehy ešte viac autentické.
Veríme, že účasť na SolidExpo bola skvelou skúsenosťou nielen
pre účastníkov, ale aj pre našich mladých, ktorí okúsili, aké to je
nebyť len poslucháčom, ale stáť na opačnej strane a byť súčasťou
realizačného tímu.
Iuvente patrí poďakovanie za pozvanie a možnosť prezentovať
prácu s mladými v našom regióne a meste Spišská Belá.

5 otázok pre Pinju

Asi sa pýtate, kto je Pinja a prečo kladieme 5 otázok práve jej. Pinja je z Fínska
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
Pinju predstaviť, ale vedzte, že naživo je to
omnoho lepšie. Stretnúť ju a využiť svoje
anglické či fínske jazykové schopnosti môžete vo Face Clube, ale určite aj mimo neho.
● Skús sa nám prosím v skratke
predstaviť. Kto vlastne si?
Moje meno je Pinja Emilia Ellinoora Virtanen. Pochádzam z Fínska z malého mesta
s názvom Ryttylä. Mám 19 rokov a budúci
rok tu na Slovensku oslávim 20. narodeniny.
Mám 5 súrodencov, mamu, otca a nevlastnú
matku, ktorá je vydatá za moju mamu. Som
stredné dieťa. Mám staršiu sestru, 2 starších bratov a 2 mladších bratov. Milujem mať

súrodencov.
● Čo rada robíš vo svojom voľnom
čase?
Vo svojom voľnom čase rada hrám
videohry, kreslím, maľujem, hrám na klavíri
a tancujem. Tiež mám rada vlastné projekty.
Cez nich môžem robiť čokoľvek budem
chcieť.
● Aká bola tvoja motivácia prísť na
1 rok na Slovensko?
Kým som sem prišla, chcela som zmeniť
svoj život. Vždy som snívala o presťahovaní
sa do inej krajiny. Teraz som mala perfektnú
príležitosť niekam ísť, a tak som sa rozhodla
podať si žiadosť na niekoľko miest. Tieto veci
som si googlila už od svojich 14 rokov. No
až od dovŕšenia 18. roku som sa nakoniec
mohla do programov Európskeho zboru
solidarity prihlásiť. Tiež som chcela niekam
ísť na celý rok. Prihlásila som sa iba do 2
krajín, ale Slovensko bola moja prvá voľba.

Príbeh desaťročia jedného miesta

,,Miesto, kde vás s radosťou vítajú a tešia sa, že ste tam –
to potrebuje z času na čas zažiť každý.” – Peter Grivalský, prvý
koordinátor Face Clubu.
Ubehlo viac ako 10 rokov odkedy skupina mladých ľudí oslovila
vtedajšieho primátora JUDr. Štefana Bieľaka s túžbou mať PRIESTOR pre deti a mladých. K hŕstke nadšencov sa pridalo množstvo
ďalších a s podporou mesta zrekonštruovali priestory nad starou
lekárňou a otvorili Face Club. Miesto pre deti a mladých, kde môžu
tráviť svoj čas a kde sa ich voľný čas môže stať plnohodnotným.
„Pamätám si na deň, kedy sa Face Club otváral. Ako som stála
vzadu pri dverách a pozorovala ľudí na pódiu, prestrihávali
pásku a vo mne bola veľká zvedavosť, čo sa po tomto momente
udeje. Musím priznať, že to, čo sa udialo, bolo pre môj život
kľúčové.” spomína Miriam Šelepová, pracovník s mládežou v rokoch
2017 - 2019. Oficiálne otvorenie Face clubu bolo v marci 2011.
Ľudia dávajú miestam zmysel. A takto to je aj pri Face clube. Počas
10 rokov sa tu vystriedalo približne 100 rôznych dobrovoľníkov, ktorí
napĺňali a napĺňajú miesto priateľstvom, radosťou, zábavou, ale aj
zodpovednosťou, spoluprácou a ochotou pracovať na sebe samom.
Matúš Monka, jeden z prvých dobrovoľník spomína na časy vo Face
clube: ,,Čo však bolo mojím najväčším obohatením, ktoré mi
klub dal, bolo DOBROVOĽNÍCTVO. I predtým ako klub vznikol
som rád nezištne pomáhal ľuďom a v klube som mohol a stále
môžem túto túžbu rozvíjať. Som presvedčený, že dobrovoľníctvo chcem vštepovať do sŕdc aj mojich synov ako svedectvo
pre svet, že dobrota a láska nevymreli.”
Okrem slovenských dobrovoľníkov sa vo Face clube vystriedalo

● Kedy si prvýkrát počula o Slovensku?
Bola si tu už predtým? Bol pre teba výber
krajiny rozhodujúcim faktorom? Ak áno,
tak prečo práve Slovensko?
Milujem geografiu, a keď som zistila,
že som prešla pohovorom a môžem sem
prísť, začala som hľadať ďalšie informácie o
Slovensku. Na Slovensku som prvýkrát, ale
aspoň doteraz som tu milovala každý jeden
deň. Chcela som prísť na Slovensko, pretože
táto krajina a toto miesto dobrovoľníckej
práce vyzerali naozaj dobre.
● Čo všetko si stihla za čas, odkedy si
prišla? Aký je tvoj najlepší zážitok?
Spoznala som, akí sú tu milí ľudia. Naozaj sa mi tu páči. Myslím, že mojím najobľúbenejším zážitkom tu bola párty na rybníku.
Som skutočne šťastná, že som sem prišla,
no stále sa mám čo učiť.
Ing. Miriam Zoričáková - pracovník
s mládežou a Pinja Virtanen

aj 8 zahraničných (spolu sme privítali zahraničných dobrovoľníkov z
Nemecka, Francúzska, Portugalska, Lotyšska a Fínska), ktorí dokázali miesto obohatiť svojou kultúrou, jazykom a v neposlednom rade
samým sebou. ,,Dobrovoľníctvo vo Face Clube mi prinieslo veľa
rôznych skúseností, emócií a dobrodružstiev. Získala som nové
priateľstvá a tiež moju slovenskú rodinu. Som veľmi vďačná za
túto dobrovoľnícku príležitosť!”. Zanda Bembere, dobrovoľníčka
z Lotyšska. ,,Získal som množstvo nových zručností, tiež skúsenosť z reálneho sveta a vplyv naňho”. Pierre Doranjo, dobrovoľník
z Francúzska.
Všetko, čo sa nám za tých 10 rokov podarilo, všetky aktivity, akcie,
projekty, všetko sa udialo preto, že mladí dostali možnosť a priestor
meniť svet okolo seba. ,,Niekedy som sa sám seba pýtal ako to
bolo len možné́, že za tak krátky čas som dostal tak veľa. Odpoveď je jednoduchá́, dal som do toho celé svoje srdce a energiu
a Boh mi to vrátil násobne viac.” (Marek Šajty - dobrovoľník).
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli, ďakujeme za dôveru, podporu a nadšenie. Ďakujeme mladým, ktorí
boli ochotní dať svoj čas, niečo zo seba a byť dobrovoľníkmi a v
neposlednom rade ,,Ďakujem Face Club za všetky lekcie. Bol
si dobrý učiteľ” (Anton „Tonny” Kováčik, bývalý koordinátor Face
clubu).
V našich túžbach vytvárať priestor pre deti a mladých chceme
zotrvať a posúvať sa. Uvidíme, čo prinesie ďalšie desaťročie, jedno je
však isté, mladí tu budú stále a my tu chceme byť pre nich.
Helena Zadžorová

Online konverzácie v anglickom a francúzskom jazyku
Online konverzácie v anglickom a francúzskom jazyku s našimi
zahraničnými dobrovoľníkmi Paulou, Pinjou a Alexom. Konverzácie
budú prebiehať v menších skupinách raz týždenne cez Zoom a budú
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zadarmo. Viac informácií nájdete v prihlasovacích formulároch na
webovej stránke mesta (www.spisskabela.sk), cez ktoré sa môžete
na hodiny prihlásiť.
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„Strieborné“ THEATROBALANS na Krajskej scénickej žatve 2021
Krajská scénická žatva je krajské kolo
postupových súťaží a prehliadok neprofesionálneho divadla: Belopotockého Mikuláš –
divadlo dospelých FeDiM – FEstival DIvadla
Mladých. Súťaž je určená pre účinkujúcich
z Prešovského kraja. Krajské kolo sa uskutočnilo formou hodnotenia videonahrávok
súťažných zoskupení, dňa 25. a 26. októbra
2021.Ochotnícke divadlo THEATROBALANS
zo Spišskej Belej sa umiestnilo na druhom
mieste (Strieborné pásmo) s hrou od talianskeho dramatika Alda Nicolaja: Nebola to
piata, bola to deviata...

Bodka za nevydarenou jeseňou

Po dvoch úspešných, no neúplných
“covidových“ sezónach, hlavne po tej
minulej, keď sme patrili ku špičke štvrtej ligy,
prišla jeseň ktorá sa nám vôbec nevydarila.
Pred jej začiatkom z mužstva odišlo šesť
kľúčových hráčov – Kaprál, Ondruš, Barnáš,
Podolský, Vitkaj a Vojtaššák. Pre vedenie
MŠK Slavoj Spišská Belá bolo dosť náročné
nahradiť káder vo veľmi krátkom časovom
limite adekvátnou kvalitou. Podarilo sa
však do mužstva dostať Lukáša a Mária
Bednarčíkovcov a Cisku zo Spišskej Starej
Vsi. Zo Šuňavy Lapšanského, z B-mužstva
boli preradení Marek Siska a Patrik
Ivančák.
Novú sezónu sme odštartovali zápasom
na domácom ihrisku proti Belej nad Cirochou. Vydreté víťazstvo sa nerodilo ľahko.
Už v jeho úvode po nedôraznej defenzíve
sme inkasovali rýchly gól, no v ďalšom priebehu zápasu, hlavne bojovnosťou a túžbou
po víťazstve, sme v závere po góloch Gallika
a Maťaša výsledok otočili.
Zápas v Soli mal rovnaký scenár ako ten
úvodný. Po nedôraznej hre v šestnástke sme
inkasovali prvý gól opäť v úvode zápasu.
Druhý polčas bol z nášho pohľadu lepší a po
hernej prevahe sa podarilo stav vyrovnať. Je
škoda, že hlavný rozhodca Fusek odpískal
vymyslený pokutový kop, ktorého neregulérnosť potvrdila aj naša opodstatnená
námietka. Hráčom sa nedá poprieť
bojovnosť až do konca zápasu, no výsledok
1:2 sa už nezmenil.
Domáci zápas proti Bardejovskej Novej
Vsi bol zápasom brankára Maroša Dulebu,
ktorý svojimi zákrokmi privádzal hostí do zúfalstva! Počas celého zápasu ho nedokázali
prekonať a my sme gólom Lapšanského,
tento duel vyhrali.
Do Sabinova sme cestovali s malou
dušičkou, ale priebeh hry ukázal, že sme
domácim boli vyrovnaným partnerom.
Začiatkom prvého polčasu sa L. Bednarčík
ocitol dvakrát po sebe sám pred domácim
brankárom, no skórovať sa mu nepodarilo.
Naopak náš súper po netaktickej chybe v
našej šestnástke, strelil z pokutového kopu
jediný a zároveň víťazný gól.
Prvú tretinu jesenných zápasov sme
ukončili doma s FK Marhaň. V zápase,
v ktorom sme mali jednoznačne navrch,
sme napokon uhrali iba remízu. Hrali sme
dobre, vytvárali sa aj šance, no úspešní sme
boli trestuhodne iba jedenkrát. Súper po
jednej z mála streleckých príležitosti nás

potrestal a vyrovnal na konečných 1:1.
Výsledok zápasu proti Gerlachovu v
značnej miere ovplyvnil naše ďalšie účinkovanie v súťaži. Proti súperovi, ktorý sa netají
najvyššími ambíciami, sme hrali prvý polčas veľmi dobre, bez rešpektu, nebojácne
a s dôrazom. Strelili sme úvodný gól a prvý
polčas vyhrali 1:0. V druhom polčase sme
kondične pomaly odchádzali a hosťom sa
podarilo z celkom zbytočného pokutového
kopu vyrovnať. Napokon, so šťastím, z
priameho kopu strelili aj víťazný gól. Tento
zápas sa v ďalšom priebehu súťaže podpísal
na psychike našich hráčov a ich výkonoch.
Prišli katastrofálne zápasy, v ktorých sme
si vôbec neverili, hrali sme odovzdane, bez
výraznejšieho nasadenia a slabou streleckou efektivitou. Boli to prehry v Ľuboticiach
0:2, dokonca doma so Župčanami tiež 0:2.
Potom vysoké prehry v Medzilaborciach
1:4, v Záhradnom 0:5 a doma s Nižným
Hrušovom 1:4.
Domáci zápas s Demjatou sme vyhrali
kontumačne 3:0 a naopak v Starej Ľubovni
sme kontumačne prehrali 0:3. V oboch prípadoch sa zápasy neodohrali pre veľkú
maródku mužstiev. Z letargie a nevýrazných
výkonov sme sa prebrali až doma v zápase s
kvalitným Veľkým Šarišom. Už v 1. minúte
sme po góle Bednarčíka viedli 1:0. Strelili
sme aj druhý gól, no rozhodca Džupin nám
ho neuznal – „vraj“ pre ofsajd. Vrcholom
celého zápasu bol nariadený pokutový
kop, ktorý podľa našej opäť opodstatnenej

námietky, nemal byť. Takže rozhodca Džupin
nás „obral“ o veľmi potrebné tabuľkové body.
V záverečnom derby zápase s Kežmarkom
sme ukončili jesennú časť tesnou prehrou
0:1.
„Ťažko sa hodnotia výsledky mužstva,
ktoré skončí v tabuľke na predposlednom
mieste. K neúspešnému umiestneniu
prispeli viaceré dôvody. V prvom rade odišla
kvalita a náhrada nebola adekvátna. Trápili
nás aj dlhodobé zranenia niektorých hráčov.
V mužstve chýbal prirodzený vodca, ktorý
by dokázal spoluhráčov zdravo nabudiť a
vyburcovať. Mužstvo momentálne nemá
kvalitného zakončovateľa, čo je vidieť aj na
našej najslabšej ofenzíve. V 15 zápasoch
sme dokázali streliť iba 9 gólov. Hlavne na
súperových ihriskách sme boli bezzubí,
hrali bez iskry, chýbalo nám sebavedomie a
väčšie nasadenie. Na výkony rozhodcov sa
nezvykneme vyhovárať, no vo viacerých
zápasoch ovplyvnili výsledky v náš
neprospech, o čom svedčia aj naše
opodstatnené
námietky.
Aj
napriek
nelichotivému postaveniu v tabuľke, mužstvo
malo svetlé momenty a ukázalo určitý
herný potenciál. Počas zimnej prestávky
určite bude čas na dôkladné prehodnotenie
jesenných výsledkov. Veríme, že ak
pandémická situácia dovolí, tak v jarných
odvetách sa nájde správna cesta k zlepšeniu
výkonom mužstva.“ – skonštatoval František
Bukovina.
František Bukovina
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Rodákovi zo Spišskej Belej sa vydaril Nemecký pohár 2021
Filip Mešár – rodák zo Spišskej Belej, zaujal reprezentačných
trénerov SR na Nemeckom pohári 2021. Stále 17-ročný talent Filip
Mešár odohral svoje prvé tri seniorské zápasy za slovenský národný
tím. Pripísal si v nich jednu asistenciu. Skórovať sa mu nepodarilo,
ale herne nesklamal a v zápasoch ho bolo vidieť. Hneď v úvodnom
stretnutí bol vyhlásený za najlepšieho hráča Slovenska.
„Niektorí hráči ma príjemne prekvapili. Extrémne dobre
zahral mladík Mešár“ vyjadril sa pre hockeyslovakia.sk hlavný
tréner Craig Ramsay.
„Mešár rozhodne nesklamal. Už v prvom zápase mal päť striel
na bránku, bol veľmi aktívny a patril k našim najlepším hráčom.
Pritom predtým nemal žiadne skúsenosti na reprezentačnej
úrovni medzi dospelými. Urobil dobrý krok vo svojej kariére“
zhodnotil Filipa prezident SZĽH Miroslav Šatan.
Zdroj: hkpoprad.sk

Od udelenia mestských práv po súčasnosť

Výročie udelenia mestských práv mestu Spišská Belá je príležitosťou, pri ktorej si žiaci Základnej umeleckej školy Ladislava
Mednyánszkeho pripravili online program na obohatenie nášho
kultúrneho života. Zobrazujú a približujú v ňom život našich predchodcov, ktorí kedysi v tomto mestečku kráčali jeho ulicami, tvorili
a prežívali momenty každodennosti i výnimočnosti.
Dielami žiackych výtvarných prác, na ktorých sú umelecky spracované pamiatky nášho mesta, sa môžete potešiť v informačných
vývesných tabuliach, umiestnených priamo v meste. Spríjemňujú
vám deň pri ceste do obchodov alebo na prechádzkach mestom.
Žiačky literárno – dramatického odboru – Radoslava Šperková a
Viktória Gregorová – si pod vedením vyučujúcej Martiny Sokolovej
pripravili zaujímavé Príbehy starých Spišiakov perom Alfréda
Grosza, kde sa dozviete niečo o živote Augusta Kaltsteina – rodáka
zo Spišskej Belej.
Príbehy obohacujú žiaci hudobného odboru, ktorí si nacvičili
a nahrali svoje skladby počas prezenčnej výučby, ale aj počas
dištančného vzdelávania z domáceho prostredia. V hre na akordeón
sa nám predstaví Samuel Madeja z triedy vyučujúceho Dušana
Kokyho a husľové duo v podaní Bibiány Mackovej a jej vyučujúcej
Annamárie Paľko. V závere nášho online blahoželania mestu
Spišská Belá odznejú tóny gitary v interpretácii Tibora Králika pod
vedením vyučujúceho Petra Strelu.
Online program, ktorý si môžete pozrieť prostredníctvom
internetového kanálu youtube.com pod názvom „Online program
– 750 výročie udelenia mestským práv Spišskej Belej“, pozostáva z
historických záberov na mesto Spišská Belá, ktoré sme čerpali zo
zdrojov mestskej webstránky. Hudba, ktorá otvára program, je
oficiálnou znelkou mesta Spišská Belá, z pera rodáka Spišskej
Belej – Branislava Mika.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na
realizácii tejto myšlienky a vytvorení celého komplexu pripomenutia si
tak vzácneho časového rozhrania – 750 rokov od udelenia mestských
práv Spišskej Belej.
Prajeme mestu Spišská Belá množstvo umelecky vzdelaných
mladých ľudí a spokojných Beľanov.
Mgr. Zuzana Kosturko, DiS. art, riaditeľka ZUŠ

Autor diela: Dominik Rojko
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