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Výsledky KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2022
   Na základe výsledkov KOMUNÁLNYCH 
volieb, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 sa 
novým primátorom mesta Spišská Belá na 
obdobie rokov 2022 - 2026 stal Ing. Mgr.
Peter Zibura.
     Ten vo voľbách získal 1330 hlasov z cel-
kového počtu 2336 odovzdaných platných 
hlasov, čo predstavuje v percentách 56,93%.
  Celkový počet voličov zapísaných vo

4/  Ing. Ján Svocák, PhD. - 655 hlasov
5/  Maroš Vaverčák - 643 hlasov
6/  Jaroslav Bachleda - 639 hlasov
7/  Mgr. Marta Britaňáková - 608 hlasov
8/  Ján Matava - 574 hlasov
9/  Ing. Lukáš Hotáry - 561 hlasov
10/  Ing. Ján Poliak - 548 hlasov
11/ František Gallik – za mestskú časť 
Strážky - 126 hlasov

voličských zoznamoch bol 5218, z toho 2401 
sa zúčastnilo hlasovania, čo predstavuje
46,013% volebnú účasť v našom meste.
        Za poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Belej boli zvolení následujúci
kandidáti:
1/  JUDr. Štefan Bieľak - 1400 hlasov
2/  Mgr. Branislav Zibura - 875 hlasov
3/  Ľubomír Šmindak - 711 hlasov

Výsledky volieb do VÚC 2022
   Podľa výsledkov volieb do VÚC, ktoré
sa konali dňa 29.10.2022 sa staronovým 
predsedom Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) stal Milan Majerský.
     Ten vo voľbách získal celkovo 111 343 
hlasov, čo predstavuje v percentách 42,01% 

1/  Štefan Bieľak - 8 072 hlasov
2/  Ján Ferenčák - 6 462 hlasov
3/  Pavel Hudáček - 5 199 hlasov
4/  Pavol Slovík - 4 877 hlasov
5/  Milan Mazurek - 3 623 hlasov
6/  Milan Glevaňák - 3 222 hlasov

z celkového počtu odovzdaných platných 
hlasovacích lístkov.
  Za poslancov do zastupiteľstva v
Prešovskom samosprávnom kraji (PSK)
za okres Kežmarok boli zvolení následujúci 
kandidáti:

Z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej
jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň 
troch členov. Na nedeľnom rokovaní sa poslanci s primátorom mesta 
zhodli na zložení týchto komisií:
1. Mgr. Marta Britaňáková – predseda Komisie bytovej, sociálnych 
vecí a verejného poriadku a za členov komisie: Mgr. Branislav
Zibura, František Gallik, Ing. Ján Svocák, PhD., Jaroslav Bachleda, 
Ľubomír Šmindák, Ing. Ján Poliak.
2. Ing. Ján Svocák, PhD. – predseda Komisie financií a správy ma-
jetku a za členov komisie: JUDr. Štefan Bieľak, Mgr. Branislav Zibura, 
Ing. Lukáš Hotáry, Mgr. Marta Britaňáková, Maroš Vaverčák, Ľubomír 
Šmindák.
3. Mgr. Branislav Zibura – predseda Komisie na posudzovanie žia-
dostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta a za členov komisie: 
Mgr. Marta Britaňáková, Ján Matava, Jaroslav Bachleda, Ľubomír 
Šmindák, Ing. Lukáš Hotáry.
4. Jaroslav Bachleda – predseda Komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta a za 
členov komisie: Ing. Ján Poliak, Ján Matava.
5. Ing. Lukáš Hotáry – predseda Komisie výstavby, územného plá-
novania, dopravy, ŽP a regionálnej politiky a za členov komisie:
Ing. Ján Svocák, PhD., JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav Bachleda,
Maroš Vaverčák, František Gallik, Ing. Ján Poliak.

 Plat primátora mesta
• MsZ vzalo na vedomie, že Ing. Mgr. Peter Zibura –  primátor mesta 
Spišská Belá bude poberať základný plat v súlade so zákonom NR 
SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platobných pomeroch 
starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie 
manželstiev pred matričným úradom a ostatných občianskych 

obradov a slávností na funkčné obdobie 2022 -2026
• Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ sa poslanci dohodli, že budú mať 
poverenie na uzavretie manželstiev pred matričným úradom a ostat-
ných občianskych obradov a slávností všetci 11 poslanci: Jaroslav 
Bachleda, JUDr. Štefan Bieľak, Mgr. Marta Britaňáková, František 
Gallik, Ing. Lukáš Hotáry, Ján Matava, Ing. Ján Poliak, Ing. Ján Svo-
cák, PhD., Ľubomír Šmindák, Maroš Vaverčák, Mgr. Branislav Zibura.

   Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 27. novembra 2022 venovalo týmto témam:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta
•  Voľby v meste Spišská Belá sa konali v dvoch  volebných obvodoch  
a v piatich okrskoch. Celkový počet voličov zapísaných v zoznamoch 
bol 5218, z toho 2401 sa zúčastnilo na hlasovaní čo predstavuje 
46,013% volebnú účasť. Najvyššia účasť voličov bola v okrsku č. 5 
Denné centrum Strážky, 57,04%, kde boli najrýchlejšie spočítané 
volebné výsledky o 22.38 hod., napokon je to okrsok s najmenším 
počtov voličov. Najdlhšie spočítavali hlasy v okrsku č. 1 na Základnej 
škole J.M.Petzvala do 00.55 hod., tento okrsok je  druhý najväčší v 
meste, čo sa týka počtu zapísaných voličov v okrsku, kde bola v tých-
to voľbách zaznamenaná najvyššia účasť voličov 51,24%. Najnižšia 
volebná účasť len 36,09% bola v okrsku č. 3 Zasadacia miestnosť 
MsÚ Spišská Belá. Tohtoročné voľby do samosprávy boli špecifické 
nie len v tom, že sa konali spolu s voľbami do orgánov VÚC a aj skrá-
tením volebného času do 20.00 hod., to spôsobilo aj dlhšie čakacie
rady pred volebnými miestnosťami a v okrsku č. 1 sa hlasovalo
do 20.45 hod. Mestská volebná komisia potvrdila, že na volebné
obdobie 2022 -2026 bol za primátora mesta Spišská Belá zvolený
Ing. Mgr. Peter Zibura s počtom hlasov 1330, t.j. 56,93 % z celkového
počtu platných hlasov.

Zloženie sľubu primátora mesta a novozvolených poslancov
•  Po podpise sľubu novozvoleným primátorom mesta nasledoval 
sľub poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý prečítal Ing. Mgr. 
Peter Zibura, primátor mesta. Všetci 11 poslanci potvrdili zloženie 
sľubu svojim podpisom a prevzali si osvedčenie o zvolení. Následne 
novozvolený primátor mesta prítomným oznámil, že jeho zástupcom
(viceprimátorom mesta) na volebné obdobie 2022 -2026 bude
poslanec Maroš Vaverčák.

 Zloženie komisií Mestského zastupiteľstva Spišská Belá
• Členom komisie MsZ  môže byť iba poslanec mestského zastu-
piteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických 
strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená 
z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Spišskej Belej
   Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 15. decembra 2022 venovalo týmto témam:

 VZN o financiách pre školy
• MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá 
č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy 
a školského zariadenia na rok 2023 v meste Spišská Belá. Nariadenie 
je zverejnené na www.spisskabela.sk.

VZN o výške príspevku na činnosť školy
• MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá
č. 5/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti mesta Spišská Belá. Nariadenie 
je zverejnené na www.spisskabela.sk.

VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
• MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá 
č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Nariadenie je zverejnené na 
www.spisskabela.sk.

Zmena rozpočtu mesta
• MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022
rozpočtovým opatrením č. 7/2022. Rozpočtové opatrenie je zverejnené
na www.spisskabela.sk.

Poslanci schválili rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2023
•  Celkový rozpočet mesta na rok 2023 je predkladaný ako vyrovnaný 
vo výške 7 825 997  EUR. Rozpočet mesta je zverejnený na www.
spisskabela.sk.
• Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2023 vrátane finančných
operácií vo výške 7 825 997 EUR
    Z toho:
a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,
bežné príjmy ……………………………………………….7 522 579 eur
bežné výdavky …………………………………………….7 223 424 eur
prebytok ……………………………………………………..299 155 eur
b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
kapitálové príjmy………..…………………………………...160 718 eur
kapitálové výdavky……………………………………….....210 718 eur
schodok ………………………………………………………-50 000 eur
Spolu prebytok rozpočtu……………………………………249 155 eur
c) finančné operácie
finančné operácie príjmové…………………………………142 700 eur
finančné operácie výdavkové………………………………391 855 eur
schodok..……………………………………………………-249 155 eur

Prenájom nebytových priestorov
• Poslanci schválili prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 
mesta na Petzvalovej ulici č. 17 v Spišskej Belej o celkovej výmere 
14,26 m² spoločnosti ER-BAU Peter Kučera Belanská Vináreň, IČO: 
41 765 052, so sídlom Vojňany 76 na rozšírenie činnosti prevádzky 
Belanskej vinárne a prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 
mesta na Štefánikovej ulici č. 42 v Spišskej Belej o celkovej výmere 
24,84 m² nájomcovi – spoločnosti HEALTH MANAGEMENT GROUP, 
s. r. o., IČO 48 201 316, so sídlom v Poprade na ulici Hraničná 12, 
pre  poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ambulancia praktického 
lekára).

 Pridelenie uvoľneného mestského nájomného bytu
• Poslanci schválili pridelenie jednoizbového bytu na Štefánikovej
ul. č. 8 v Spišskej Belej do nájmu Kataríne Batoryovej, bytom Spišská 
Belá, Hviezdoslavova č. 8.

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá
na rok 2023 na verejnoprospešné účely

• MsZ schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá 
na rok 2023 na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace 
na území mesta Spišská Belá v zmysle odporúčania hodnotiacej
komisie, zoznam schválených dotácií je zverejnený na webe mesta 
www.spisskabela.sk, alebo priamo na internetovom linku: https://
spisskabela.sk/wp-content/uploads/2022/12/Dotacie-do-Mestskeho
-zastupitelstva-2023-1.doc.

Predaje, prenájmy a zámeny pozemkov
1./ MsZ schválilo prenájom pozemku – orná pôda žiadateľovi Jánovi 
Adamjakovi, Tatranská ul. č. 23 na dobu 5 rokov za nájomné 60 EUR 
ročne, poslanci konštatovali, že v uvedenom prípade dôvod osobitné-
ho zreteľa je daný tým, že ide o pokračovanie doterajšieho nájmu 
ako aj vysporiadanie doterajšieho užívania uvedeného pozemku
uvedeným žiadateľom.
2./ MsZ schválilo zámer na odpredaj časti pozemku – žiadateľka
Andrea Vaverčáková, trvale bytom Spišská Belá, ulica Zimná 417/19 
za kúpnu cenu 20,00 EUR/m², za účelom majetkovoprávneho vyspo-
riadania pozemku za bytovým domom na ulici Zimnej, pričom presná 
výmera pozemku bude určená  podľa geometrického plánu, ktorý si 
dá vyhotoviť žiadateľka na vlastné náklady.
3./ MsZ schválilo zámer na prenájom pozemku o výmere 1569 m², 
zapísaný v LV č. 6829, v kat. území Spišská Belá, na dobu 5 rokov, pre 
účely chovu včiel žiadateľovi: doterajšiemu užívateľovi Miroslavovi
Neupauerovi, trvale bytom Slovenská Ves č. 422, za ročné nájomné 
vo výške 50 EUR.
4./ MsZ schválilo zámer na odpredaj časti pozemkov v k.ú. Spišská 
Belá parc. č. KN“E“ v lokalite IBV Samuela Webera žiadateľovi Mgr. 
Vladimírovi Šelepovi, trvale bytom ul. Partizánska č.17 a manželke 
Lenke Šelepovej, rod. Vadovskej trvale bytom Spišská Belá, ulica 
Zimná č. 458/60 pre účely spevnenia svahu v zadnej časti pozemku 
a terénnych úprav pri novostavbe rodinného domu, za kúpnu cenu 
20,00 EUR /m², pričom presná výmera pozemkov bude určená podľa 
geometrického plánu, ktorý si dajú vyhotoviť žiadatelia na vlastné
náklady.
5./ MsZ schválilo zámer na prenájom pozemku parc. č. KN-C 15497, 
druh pozemku ostatná plocha o výmere 964 m², (plocha prenájmu 
1 m²) nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Belá zapísaného na LV 
č.6829, na dobu 5 rokov, pre účely umiestnenia a prevádzkovania 
objektu štátnej hydrologickej siete v k.ú. Spišská Belá žiadateľovi:
IN SITU s.r.o., Malá 15, Bratislava, za ročné nájomné vo výške 50   
EUR, ide o prípad osobitného zreteľa spočívajúci v potrebe budova-
nia hydrologickej siete v meste Spišská Belá.
6./ MsZ schválilo zámer na prenájom časti pozemku v k.ú. Spišská 
Belá pre účely umiestnenia sviečkomatu pri Dome smútku v Spišskej
Belej (parc. č. KN „C“ 128/2), plocha prenájmu 1 m² nájomcovi –
spoločnosti Automaty & Inovácie s.r.o., Malý Lipník 96. Ostatné pod-
mienky nájmu zostávajú nezmenené v platnosti, nakoľko ide o prípad 
hodného osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že v prenajímanom 
priestore konateľ spoločnosti Ing. Jozef Mikluš doteraz pôsobil ako 
Ing. Jozef Mikluš-JM, ktorú nahrádza nová spoločnosť Automaty & 
Inovácie s.r.o., Malý Lipník  96.
7./ MsZ schválilo predaj  časti pozemku žiadateľovi Adamovi
Strišovskému, trvale bytom  Slovenská Ves č. 379, Petrovi Ovčarikovi 
a Romane Ovčarikovej, rod. Gondovej, trvale bytom 1. mája 17, 
Spišská Belá a Ing. Pavlovi Bachledovi, trvale bytom Mierová 804/2, 
Spišská Belá pre účely dokompletizácie stavebného pozemku, ide o 
výstavbu nových rodinných domov v lokalite NA PÍLE,  za kúpnu cenu 
30,00 EUR/m².

 Poslanci nášho mesta si naplánovali
na rok 2023 sedem zasadnutí 

• MsZ schválilo Dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku komisií MsZ 
a plán rokovaní na budúci rok, plán rokovaní je zverejnený na webe 
mesta www.spisskabela.sk.

Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských
podujatí mesta pre rok 2023

• MsZ schválilo návrh Kalendára kultúrnych, športových a spo-
ločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2023, kalendár je 
zverejnený na webe mesta www.spisskabela.sk a na str. č. 19 tohto 
spravodaja.

Z činnosti hlavnej kontrolórky
• MsZ vzalo na vedomie informácie hlavnej kontrolórky mesta o 
vykonaných kontrolách a schválilo návrh Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2023. Správy sú zverejnené 
na www.spisskabela.sk.
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Dozorná rada Mestský podnik mesta Spišská Belá s.r.o.
• MsZ delegovalo členov do Dozornej rady Mestského podniku 
Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá
1) Ing. Jána Svocáka, bytom Spišská Belá, Záhradná 531/20
2) JUDr. Štefana Bieľaka, bytom Spišská Belá, Tatranská 750/30
3) Ing. Jána Poliaka , bytom Spišská Belá, Greisigerova 1362/2
4) Ing. Lukáša Hotáryho , bytom Spišská Belá, Letná 2580/18B
5) Maroša Vaverčáka, bytom Spišská Belá, Osloboditeľov 881/3

Program Obnovme si svoj dom
• MsZ vzalo na vedomie informáciu o  predložení žiadosti o poskyt-

nutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR na základe
výzvy Program Obnovme si svoj dom za účelom realizácie projektu
s názvom „Spišská Belá, dom meštiansky, Hviezdoslavova 
379/21, č. ÚZPF 11668/1-2 – obnova strechy“. Celkový rozpočet 
projektu/žiadosti pred verejným obstarávaním je vo výške 20 857,00 
EUR. Požadovaná výška dotácie 19 800,00 EUR, poslanci schvá-
lili zabezpečenie realizácie tohto projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia finančnej pomoci a zabezpečenie vlastných finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie uvedeného projektu vo výške min. 
5% z celkového rozpočtu projektu. Zároveň sa príjemca zaviazal, že v 
prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti
o poskytnutie dotácie zabezpečí realizáciu stanovených cieľov
schváleného projektu.

Zatvorenie skládky a navýšenie poplatku za komunálny odpad
sadzbe sa poplatok zo sumy 32,85 € v roku 
2022 navýši na sumu 43,80 € v roku 2023.
Podnikatelia budú za týždenný vývoz
komunálneho odpadu zo 120 l nádoby platiť 
ročný poplatok 286 €. Podnikatelia majú pri 
oznamovaní mestu, že im vznikla poplatková 
povinnosti za komunálne odpady, možnosť 
zvoliť si aj vývoz 1-krát za 14 dní (s nižšou 
platbou). Pri návrhu na zvýšenie miestneho 
poplatku za komunálne odpady sa brali do 
úvahy stúpajúce náklady za uloženie odpa-
du na úroveň trhovej ceny riadenej skládky 
odpadov, ktorá náš odpad prevezme, ako aj 
zvýšené náklady na prepravu odpadu. Z plá-
novaného zvýšenia dane z nehnuteľností v
roku 2023 sa počas zasadnutia mestského 
zastupiteľstva upustilo a táto daň ostala na 
úrovni z roku 2022.

    Mesto Spišská Belá je povinné používať
prijaté poplatky za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad od fyzických a 
právnických osôb na zber, zvoz, uloženie
komunálneho odpadu, na zvoz biologického 
a kuchynského odpadu, na nákup zberných
nádob a na služby potrebné pri doseparova-
ní odpadu na zbernom dvore MPSB, s. r. o.
Tieto služby by mali byť podľa zákona v 
plnej výške hradené fyzickými a právnickými
osobami, ktoré tvoria odpad na území mesta 
Spišská Belá.
     Po uzavretí našej skládky odpadov budú 
môcť občania Spišskej Belej svoj drobný 
stavebný odpad odvážať na Riadenú sklád-

ku tuhého komunálneho odpadu v Ľubici 
(súradnice skládky: 49.136916, 20.454745). 
Tam bude odpad uložený po úhrade poplatku
v zmysle ich aktuálneho cenníka.
       Opäť pripomíname aj harmonogram zberu 
triedeného odpadu, ktorý nájdete na stránke 
nášho mesta. Upozorňujeme, že separačné
stojiská nie sú určené na uloženie objem-
ného materiálu. Väčšie množstvo vyzbiera-
ného vytriedeného materiálu môžu občania 
naďalej bezplatne doniesť na zberný dvor v
areáli Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o.,
na Továrenskej ulici 30 v Spišskej Belej. Po-
čet separačných stojísk sa redukuje najmä 
ako reakcia na zmenu legislatívy v oblasti 
odpadového hospodárstva (čl. 1 ods. 6 ). S 
účinnosťou od 1. januára 2023 je potrebné 
zabezpečovať zber triedeného odpadu v tzv. 
nulovej donáškovej vzdialenosti. V praxi to 
znamená výlučne vrecový zber triedeného 
odpadu z rodinných domov. Medzi ďalšie 
dôvody patrí plánované dobudovanie polo-
podzemných kontajnerov, pretrvávajúcich
ťažkostí s udržiavaním poriadku v okolí
stojísk a nedostatočnej čistoty separova-
ného materiálu, čo tiež zvyšuje dodatočné 
náklady na doseparovanie. Stáva sa totiž,
že odberatelia separovaných komodít odmie-
tajú odkúpiť vytriedený odpad.
     Naďalej platí, že len dôsledným triedením
odpadu sa dosiahne zníženie množstva
tuhého komunálneho odpadu. V kalendárnom
roku 2022 občania mesta vyprodukovali
približne o 450 ton zmesového odpadu
menej ako v roku 2020. Spoločným rozum-
ným prístupom pri tvorbe odpadov, ktorý 
spočíva v ich minimalizovaní, sa môžeme 
pokúsiť o stabilizáciu zákonného poplatku 
v budúcnosti. Tu je potrebné si uvedomiť, že 
cena ktorú platíme za likvidáciu či separáciu 
odpadov, je cena za naše životné prostredie.

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta

      Prevádzkovateľ Riadenej skládky od-
padov v Spišskej Belej, Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o., rozhodol, že odo 
dňa 30.12.2022 dôjde k jej uzatvoreniu 
a odpad tam už nebude možné uložiť.
Vedenie spoločnosti Mestský podnik Spiš-
ská Belá, s. r. o. (ďalej MPSB), dospelo k 
tomuto rozhodnutiu po tom, čo sa mu u 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia 
nepodarilo uspieť so žiadosťou o navýšenie
kapacity skládky (r. 2019), so žiadosťou o 
vydanie zmeny integrovaného povolenia pre 
prevádzku skládky (r. 2020), ani so žiadosťou 
o povolenie vybudovania tretej časti skládky
(r. 2021). Povolenie na prevádzkovanie
Riadenej skládky odpadov v Spišskej Belej
už stratilo platnosť a zároveň došlo aj k
naplneniu / preplneniu povolenej kapacity 
na uloženie odpadov v prvej a druhej časti 
skládky. Rozhodnutie prevádzkovateľa o 
uzatvorení skládky odpadov teda súvisí s 
povinnosťou prevádzkovateľa rešpektovať 
platnú legislatívu a vyhnúť sa protiprávnemu 
konaniu.
   Vlastníkom Riadenej skládky odpadov
v Spišskej Belej je Mesto Spišská Belá a 
občania mesta preto roky požívali výhody z 
tejto skutočnosti, nakoľko cena za uloženie 
odpadu bola pre nich o 20 až 40 % nižšia v 
porovnaní s bežnou trhovou cenou.
      Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie život-
ného prostredia o zastavení konania vo veci 
predĺženia prevádzky skládky bolo prijaté do 
elektronickej schránky spoločnosti Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o., dňa 11.12.2022. 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 
Spišskej Belej dňa 15.12.2022 preto poslanci
na základe nových skutočností schválili
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady s navýšením poplatku za komu-
nálny odpad o viac ako 30 %. Pri plnej

Mesto získalo dar v podobe profesionálnej umývačky riadu
  Občianske združenie FFF-friends, ktoré organizuje letný
multižánrový hudobný festival s názvom Fest Fajný Fest v Kaštieli 
Strážky, prostredníctvom svojho generálneho partnera – spoločnosti
Whirlpool Slovakia s. r. o. Poprad, v minulom kalendárnom roku
venovalo Mestu Spišská Belá profesionálnu mechanickú umývačku 
riadu zn. EDM 5 DU v hodnote viac ako 1 300 eur. Tento kvalitný, 
vysoko výkonný pomocník do kuchyne je umiestnený v priestoroch 
Denného centra v Strážkach, kde nájde využitie počas rôznych
spoločenských akcií, rodinných stretnutí, či aktivít miestnych spolkov, 
ktoré sa tu uskutočňujú. Samospráva týmto ďakuje za prospešný
dar.
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SWAP #5
     Presne v strede októbra sa vďaka spolu-
práci mesta a občianskeho združenia „Tro-
chu inak“ konal už v poradí 5. SWAP. Ak 
ste túto akciu doteraz nezaregistrovali, my-
šlienkou „SWAPovania“ je výmena funkčné-
ho oblečenia či doplnkov. Zúčastnení môžu 
oblečenie priniesť, vymeniť, alebo si  len od-
niesť to, čo sa im páči. Je to teda možnosť, 
ako úplne zadarmo a hlavne EKOlogicky 
obmeniť svoj šatník. Oblečenie, ktoré po
akcii ostane, ďalej putuje do sociálne slabších
rodín mesta.
   Tento rok sme tie najkrajšie kúsky po
ukončení SWAPu presunuli aj na Jablkové
hody, kde niektoré z nich našli svojich
nových majiteľov. Zároveň sme akciu aj
takýmto spôsobom spropagovali ďalej.
    Za občianske združenie môžeme s ra-
dosťou povedať, že SWAPu sa zúčastňuje 
každým ďalším opakovaním čoraz viac ľudí, 
mnohí z obyvateľov prichádzajú pravidelne

sa nám spolu opäť podarí stretnúť a oživiť 
šatník.

Za občianske združenie „Trochu inak“ – 
Viktória Sisková

a na vešiakoch nájdete naozaj pekné, za-
chovalé a dokonca často i úplne nové kúsky 
oblečenia. S poslednou účasťou sme teda 
nadmieru spokojní a keďže viacerí z vás by 
prijali SWAP aj častejšie, veríme, že po zime

Poliaci, Česi a my zo Spišskej Belej, spoločne k zdraviu i priateľstvu
   Špeciálna základná škola v Spišskej Belej, ktorú navštevujú
prevažne deti so špeciálnymi potrebami sa tento rok zapojila do
medzinárodnej spolupráce škôl v rámci projektu „Be healthy, be fit“ 
podporeného Medzinárodným Vyšehradským fondom.
       Spoločnosť nám robila Publiczna Szkola Podstawowa v Radome 
(Poľsko) a Vyšší odborná škola zdravotnícka Trutnov.
    Cieľom projektu je priblížiť žiakom zdravý životný štýl formou
zážitkových workshopov, spoznať bližšie kultúru susedných krajín a 
vytvoriť partnerstvo medzi školami v krajinách V4. V prípade našej 
školy by sme kľudne mohli pridať aj socializáciu žiakov v cudzom
prostredí. Myšlienka, že sa žiaci našej školy, ktorí žijú izolovane od 
majority, pozrú niekam ďalej ako 10 km od vlastného domu nás
napĺňa nádejou, že im to pomôže rozšíriť si vlastné obzory a snáď 
posunie v budúcnosti niekam preč zo začarovaného kruhu.
     V dňoch od 07.11.2022 do 10.11.2022 sme sa dvaja učitelia a 
piati žiaci zúčastnili prvej návštevy poľskej školy v Radome. Škola 
pripravila bohatý a zaujímavý program. Zúčastnili sme sa športovej 
olympiády, výučby tanca pod vedením inštruktora v tanečnom štúdiu, 
návštevy miestneho múzea, prehliadky mesta Radom. Navštívili sme 
primátora mesta, odkiaľ deti odišli s úsmevom a darčekmi na pamiat-
ku. Spoločne sme hľadali symboly mesta Radom a následne vyriešili

tajničku. Počas zdolávania úloh a hľadania symbolov boli žiaci rozde-
lení do troch skupín. Každú skupinu tvorili žiaci zo slovenskej, poľskej 
a českej školy. Naši žiaci sa rýchlo začlenili a ani komunikačná bariéra 
im nerobila problém, pri nadväzovaní nových priateľstiev. Na záver 
sme boli účastní na workshope „Mindfulness“, ktorý sa zakončil spo-
ločnými kreatívnymi projektovými aktivitami zameranými na zdravý 
životný štýl.
       Bolo príjemné vidieť, ako sa naši žiaci rýchlo začlenili medzi žiakov 
z iných krajín aj napriek rasovej a čiastočnej jazykovej bariére. V tom-
to prípade vyhrala túžba po novom kamarátstve a možno zvedavosť 
spoznať niekoho, kto žije v inej krajine a hovorí iným jazykom.
       Zážitky, ktoré sme získali nám ostanú v pamäti ešte dlho. Žiaci si 
vymenili kontakty a veríme, že aj najďalej pomocou komunikačných 
sieti budú v kontakte a ich priateľstvá sa budú rozvíjať.
      Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu školy v Trutnove (Česko), 
ktorá nás čaká vo februári 2023.
     No a potom v apríli 2023 hostíme českú a poľskú školu v našej 
Špeciálnej základnej škole v Spišskej Belej zasa my. Ale o tom až 
nabudúce… Držte nám palce…

Mgr. Igor Svat, Mgr. Eva Dragošeková,
Špeciálna základná škola

Novoročný príhovor primátora mesta Spišská Belá

Vážení spoluobčania Spišskej Belej a Strážok,
na prelome rokov je ideálny čas sa na chvíľu zastaviť a obzrieť sa za tým, čo sme prežili.
Ešte sa poriadne neskončili ťažkosti spojené s pandémiou a vzápätí začal masívny vojenský konflikt na území Ukrajiny. 
To automaticky spustilo problémy s energiami a infláciou v Európe. Napriek tomu sa život v našom meste postupne 
rozbiehal a priamo mestom bolo zorganizovaných viacero podujatí. Išlo o 21 menších i väčších kultúrnych, športových, 
charitatívnych, turistických, vzdelávacích či komunitných akcií. Množstvo ďalších podujatí pripravili dobrovoľníci, zdru-
ženia a spolky. Za to im všetkým patrí veľká vďaka, za ich obetavosť a aktívny prístup. Rád by som pokračoval v tomto 
pozitívnom duchu, ale starý rok priniesol aj náhle zmeny pre našu samosprávu. Uzatvorenie skládky, veríme že na 
krátke obdobie, malo za následok skokovité zvýšenie poplatkov za TKO o čom sa viac dočítate v článku. Okrem toho 
musím otvorene priznať aj existenčné problémy Mestského podniku, ktorého príjmy pochádzali prevažne z prevádzky 
našej skládky. Všetko vyššie spomenuté môže budiť beznádej, ale musíme sa na to pozerať ako na príležitosť veci
meniť. Určite to nebudú rýchle či bezbolestné zmeny, ale verím, že z dlhodobého hľadiska budú pre nás občanov 
mesta znamenať posun dopredu.
Neviem, čo nás ešte čaká v tomto roku, ale viem, že tento rok si pripomíname 760 rokov od prvej pisomnej zmienky o 
Spišskej Belej a 30 rokov Slovenskej republiky. Preto mi dovoľte na záver krátky vinšík zaželať, aby mal človek človeka 
rád. Aby každý inému šťastie želal, aby rok 2023 za to stál.

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá
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Jaskyniari v Spišskej Belej 
    Jaskyniarska skupina Spišská Belá vznikla už v roku 1955. Je
dobrovoľným, neskôr občianskym združením, ktorého poslaním je 
poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové 
javy, rôznymi formami ich približovať verejnosti, získavať a vzdelávať 
záujemcov o speleológiu. Jaskyniari so Spišskej Belej patria medzi 
najaktívnejších na Slovensku a pracujú nepretržite, s malou prestáv-
kou v 60-tych rokoch, až do súčasnosti. Za túto dobu majú za se-
bou viac ako 1500 prieskumných akcií. Belianska skupina je členom 
Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS), ktorá združuje 900 
dobrovoľných jaskyniarov v 52 skupinách a kluboch, ktorí pôsobia 
po celom Slovensku. SSS je aj zakladajúcim členom Medzinárodnej 
speleologickej únie UIS.
       Stručne z histórie skupiny
       Po oficiálnom objavení Belianskej jaskyne v roku 1881 sa aktívni 
občania mesta začínajú viac zaujímať o podzemné krásy Belianskych
Tatier. Následné sprístupnenie jaskyne podmienilo vznik osady
Tatranská Kotlina a výstavbu hotelov a liečebného domu podnikateľ-
mi mesta. Po sprístupnení sa prieskumu a správe jaskyne sporadicky 
venujú členovia jaskyniarskych sekcií Karpatského spolku, či KSTL, 
a iných.
     V roku 1954 preberá správcovstvo jaskyne Jozef Jirásek, ktorý 
už niekoľko rokov pôsobil ako profesionálny jaskyniar a Belianska 
jaskyňa pod jeho správou poskytla dobré podmienky na vytvorenie
dobrovoľnej skupiny speleológov. Začiatkom roka 1955 začína
jaskyniarska činnosť so zakladajúcimi členmi Jozefom Jiráskom, 
Otom Kňazovickým, Stanislavom Rexom, Karolom Jiráskom, Šte-
fanom Slodičákom a Karolom Čekovským v tzv. Speleologickom 
krúžku. Skupina sa zameriava na prieskumné práce prevažne v Be-
lianskej  jaskyni a jej bližšie okolie. Prvé úspechy nenechajú na seba 
dlho čakať. Objavenie Siene netopierov pod Veľkým vodopádom
povzbudzuje a jaskyniari objavujú nové priestory nad Hladovou
priepasťou. V roku 1960 skupina prijíma nových členov – Richarda
Kovalčíka, Jána Kasického, Jána Adamjaka, Michala Čižika, Františka
Šperku, Slavomíra Rusiňáka, Jozefa Poruboviča, Ivana Gornyho, 
Františka Božeka, Dezidera Plučinského, Martina Pitoňaka staršieho 
a mladšieho a Tibora Krigovského. Po prieskume časti jaskyne nad 
Veľkým vodopádom a časti Gazdovských chodieb skúša skupina
šťastie v okolí, sondážou na Pálenici – Kotke (Husiar) a v Hučivej diere.
       Po krátkej stagnácií sa v roku 1967  aktivizuje nová, mladá gene-
rácia, ktorá sa pridáva k starším a skupina - Jozef Jirásek, Oto Kňa-
zovický, Jozef Krigovský, Stanislav Pavlarčík, Vinco a Vlado Vadov-
skí, Jozef Strela, Slavomír Rusiňák, Vladimír Fudaly, sa začleňuje do 
obnovenej Slovenskej speleologickej spoločnosti v Liptovskom Miku-
láši. Prichádzajú noví členovia, Jozef Fudaly, Štefan Gaži, František 
Garanič, František Kaňa, Ivan Andráš, Jozef Pichnár, Ondrej Vošček, 
Vladimír Klein, František Michna, Miloslav Ovšonka, Ján Pavlák.
     Nasledujú aj prvé vážnejšie objavy. V roku 1970 bola objavená 
jaskyňa Hlina a v nasledujúcom roku jaskyňa P-2. V roku 1971 sku-
pina zorganizovala svoj prvý celoslovenský jaskyniarsky týždeň na 
táborisku Šarpanec. Väčšie úspechy pokračujú prieskumom a do-
kumentáciou priepasti Tristarská jaskyňa, ktorá je svojou hĺbkou 201 
m a dĺžkou vyše 400 m významnou priepasťou v severovýchodnej 
časti Tatier. Skupina svoju činnosť rozširuje na celé Belianske Tatry 
a severné doliny Vysokých Tatier, Pieniny a Levočske vrchy.  Jaskyne 
Pod Úplazom, Lovecká jaskyňa a Prievanová jaskyňa vo Vysokých 
Tatrách sú zaujímavé pre skupinu z dlhodobejšieho hľadiska.  V Pie-
ninách v Haligovskom krase bol vykonávaný prieskum jaskyne Aksa-
mitka, dokumentácia niekoľkých menších jaskýň. Skupina venovala 
pozornosť aj Ľubovnianskej vrchovine (Ľadová jaskyňa v Ostrých 
skalkách v Litmanovej), Mengusovskému krasu a pod.
       Najväčším úspechom skupiny bol objav jaskyne Javorinka v roku 
1973. Jaskyňa predstavuje riečny viacúrovňový jaskynný systém s 
priepasťami a s aktívnym tokom. Spojením s Nádejnou jaskyňou do 
systému Javorinka – Nádejná je hlavnou lokalitou speleologického
výskumu skupiny aj v súčasnosti a zaraďuje sa medzi popredné
slovenské jaskynné systémy.
  Práve tento významný jaskynný systém svojou obrovskou
perspektívou láka k jaskyniarstvu ďalších členov Ľuba Plučinského, 
Igora Michlíka, Jána Ziburu, Ľuba Vnenčáka, Ľuba Adamjaka, Jozefa
Leščáka, Richarda Korala, Milana Vdovjaka, ktorý do skupiny prichá-
dzajú postupne v 80. a 90. rokoch. V rokoch 2000 až 2012 skupinu
doplnili noví členovia -  Michal Grivalský, Martin Grivalský, Martin Siska,
Ján Lizák, Tomáš Matava, Richard Leščák, Boris Leščák, Martin Plu-

činský, Daniel Kubic,  Martin Ferianc, Peter Kováčík, Richad Zalešák. 
Aktuálne má skupina 24 členov, ktorí pokračujú v práci vyššie spomí-
naných predchodcov.
     Súčasnosť
    Belianskí jaskyniari sa v posledných rokoch venujú hlavne krasu 
Vysokých Tatier v severných dolinách. Jaskynný systém Javorinka 
– Nádejná je dnes druhou najhlbšou jaskyňou Slovenska (480m) 
a šiestou najdlhšou (11 990m) a stále v ňom pokračuje prieskum a 
po ňom nasledujúca dokumentácia. Súčasne prebieha aj povrchový 
prieskum v oblasti Kolového Úplazu nad jaskyňou, zameraný na obja-
venie nových jaskýň, ktoré by súviseli s najvyššími chodbami Javorinky.
Táto jaskyňa má perspektívu stať sa najhlbšou jaskyňou Slovenka, 
keďže jaskyňa Starý hrad v Jánskej doline v Nízkych Tatrách je len o 
19 metrov hlbší. V minulom roku bola objavená a v tomto roku zma-
povaná 88 metrov dlhá Jaskyňa nad Kolovou dolinou a lokalizovaná 
jaskyňa Čierna diera súvisiace s Javorinkou no zatiaľ nepriechodne. 
V Belianskej jaskyni prebieha prieskum v tých najťažšie prístupných 
častiach, kam sa naši predchodcovia bez súčasnej techniky a po-
môcok nemohli dostať. Taktiež je naplánovaná dokumentácia ešte 
nezmapovaných priestorov. Aj na ostatných spomínaných lokalitách 
prebieha prieskum zameraný na overenie si starších poznatkov o jed-
notlivých jaskyniach a o možnostiach ich ďalšieho prieskumu. Ďalšou 
činnosťou je  popularizácia jaskyniarstva prednáškami, či spolupráca 
s odborníkmi na podzemnú flóru a faunu, geológmi, archeológmi, do-
konca s potápačmi. Taktiež je dôležité spomenúť spoluprácu s inými 
skupinami zo Slovenska, Čiech a Poľska.
     Za zmienku stojí aj fakt, že v súčasnosti sú traja jaskyniari zo sku-
piny tiež členmi dobrovoľnej  jaskynnej záchrany pod záštitou Horskej
záchrannej služby, ktorí sa zúčastňujú pravidelných záchranných
cvičení v jaskyniach v rámci celého Slovenska. Niekoľko cvičení sa 
uskutočnilo aj v jaskyni Javorinka. Šiesti členovia sú dobrovoľnými 
strážcami prírody ŠOP pre oblasť TANAP-u. Taktiež skupina využila 
možnosť získať grant, na základe ktorého postavila cvičnú lezeckú 
stenu Havran v telocvični Základnej školy J. M. Petzvala. Stena slúži 
pre lezecký krúžok, ktorého cieľom je pomoc a snaha naučiť poten-
ciálnych jaskyniarov všetkým zručnostiam, ktoré sú pri jaskyniarskej 
činnosti potrebné.
    Členovia skupiny sa okrem účasti na celoslovenských jaskyniar-
skych akciách zúčastňujú aj akcií v zahraničí, či už samostatne, alebo 
v sprievode miestnych jaskyniarov.
     Ďalšou činnosťou sú jaskyniarske týždne, ktoré skupina organizo-
vala k významným výročiam, ako napr. 100. výročie objavenia Belian-
skej jaskyne v roku 1881, k 40. výročiu vzniku Jaskyniarskej skupiny v 
roku 1995, k 50. výročiu v roku 2005. Posledným bolo organizovanie 
najúspešnejšieho, 60-teho Jaskyniarskeho týždňa Slovenskej spe-
leologickej spoločnosti v roku 2019. Pod Belianskymi Tatrami sa zišlo 
viac ako 200 jaskyniarov zo Slovenska a zahraničia.
     Výsledky tejto našej činnosti sa prostredníctvom SSS sústreďujú 
v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v 
Liptovskom Mikuláši a tým prispievajú k poznaniu slovenského pod-
zemia a tiež povrchových krasových javov a prírody v oblastiach pô-
sobenia našej skupiny. Sú to mapy viac ako dvadsiatich kilometrov 
podzemných priestorov, stovky fotografií, filmy, odborné a populárne 
články v periodikách.
   Jaskyniarstvo je fyzicky a psychicky náročná činnosť, ktorá si
vyžaduje spoľahlivých kamarátov ktorým dôverujete. Priateľstvo, 
správny úsudok a samozrejme trochu zvedavosti, trochu adrenalínu, 
láska k prírode a pocit z  dobre vykonanej, zmysluplnej práce dávajú 
predpoklady na ďalšiu bohatú činnosť skupiny. Činnosť náročnú aj 
na materiálne zabezpečenie a hlavne čas. Týmto by sme sa chceli aj 
mestu poďakovať za podporu, ktorú nám poskytuje.

za skupinu, Ľubomír Plučinský
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Slávnostné uvedenie knihy do života – Lesná železnica, Sp. Belá – Lendak

pre miestnych obyvateľov. V publikácii sa čitatelia dozvedia o my-
šlienke vzniku tejto železnice, o jej výstavbe, technických údajoch 
a tiež o ukončení jej činnosti. Vďaka autorom sa tam nachádzajú
doposiaľ nepublikované údaje a fotografie. Zaujímavosťou sú spísané 
spomienky obyvateľov zo Spišskej Belej, Lendaku a Ždiaru, ktorí si 
ešte niečo pamätajú z obdobia fungovania lesnej železnice či už z 
rozprávania rodičov, starých rodičov, alebo známych.“
    Po príhovore pána Pisarčíka nasledoval príhovor pani PhDr.
Zuzany Kollárovej, PhD. a následne aj pár slov od bývalého primátora 
Jozefa Kunu. Spoločne potom prešli k samotnému uvedeniu knihy do 
života, symbolicky ju „pokrstili“ ihličím. Príjemnú atmosféru umocnilo 
vystúpenie trubačského dua.

       Dňa 7. novembra 2022 sa v priestoroch MsÚ slávnostne uviedla 
do života kniha „Lesná železnica, Spišská Belá – Lendak“.
    Z tejto publikácie sa dozviete najmä o histórií jedinej lesnej
železnice na hornom Spiši s originálnym názvom Šodronka, ktorá
smerovala z drevoskladu v Spišskej Belej cez Šarpanec až do
Lendaku. Dočítate sa o myšlienke vzniku tejto železnice, o jej
výstavbe, technických údajoch, a tiež ukončení jej činnosti.
       Lesná železnica zo Spišskej Belej do Lendaku bola v medzivoj-
novom období významným lesníckym dopravným prostriedkom na 
hornom Spiši. Vo svojej dobe mala veľký hospodársky a technický
význam. Nájsť v dnešnej dobe pamätníkov je veľmi ťažké, preto
autori chceli aspoň takouto formou priblížiť dnešnej generácii pohľad 
na niečo, čo tu obyvatelia mali a vedeli využívať, a teraz je z toho
možno už len spomienka z rozprávania rodičov, starých rodičov, zná-
mych, alebo úplne pre mnohých aj nová informácia. Prostredníctvom
publikácie sa nám podarí dostať do povedomia obyvateľov výni-
močnosť tejto lesnej železnice a uchovať tak jej samotný význam pre
ďalšie generácie.
         Neodlúčiteľnou súčasťou tejto slávnostnej udalosti bol aj príhovor 
a poďakovanie autora knihy Ing. Františka Pisarčíka:
        „Srdečne ďakujem všetkým, ktorí mi pri zostavovaní a písaní knihy 
s veľkou ochotou pomohli a vyšli v ústrety. Ďakujem predovšetkým 
spoluautorom tejto knihy, a to pani PhDr. Zuzane Kollárovej, PhD. a 
Mgr. art. Tomášovi Haviarovi. Aj vďaka ním sa k čitateľom dostanú 
mnohé doposiaľ nepublikované údaje a fotografie o jednej z lesných 
železníc na Slovensku s názvom Šodronka. Ďalej sa chcem poďako-
vať JUDr. Štefanovi Bieľakovi za podporu pri podaní žiadosti o dotá-
ciu a Prešovskému samosprávnemu kraju za poskytnutie finančnej 
dotácie na vydanie tejto knihy. Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. získali
dotáciu vo výške 3 000 Eur v rámci výzvy poslancov PSK 2022 v 
programe Kultúra a podprograme 2.3 – KULTÚRA – bežné (neinves-
tičné) výdavky na realizáciu  projektu „ Publikácia o lesnej železnici 
Spišská Belá - Lendak“. Cieľom projektu bolo vydanie publikácie o
jedinej lesnej železnici na Hornom Spiši s originálnym názvom 
Šodronka, ktorá smerovala zo Spišskej Belej cez Šarpanec až 
do Lendaku. Táto lesná železnica bola v medzivojnovom období
významným lesníckym dopravným prostriedkom, predstavovala
symbol pokroku, pozdvihla úroveň celého regiónu a bola prínosom

   V rámci realizácie projektu s názvom
Ekohydrologická obnova rašelinísk 
v Karpatoch, kód projektu: ACC04P02,
začalo Mesto Spišská Belá s prvou etapou 
opatrení na lokalite Krivý kút. V roku 2017 sa 
pri pozemkových úpravách podarilo mestu 
pozemok rašeliniska získať na zabezpeče-
nie jeho ochrany do vlastníctva. Táto lokalita 
je podľa platného Územného plánu mesta 
Spišská Belá ekologicky významný segment 
v krajine – národne významná mokraď. V 
súčasnosti sa na časti územia uskutočňujú 
manažmentové opatrenia vo forme kosenia 
a odstraňovania náletových drevín. Okrem 
podpory druhovej rozmanitosti je cieľom do-

siahnuť aj zlepšenie hydrologického režimu. 
Ak totiž rašelinisko zarastá, dreviny koreňmi 
odoberajú spodnú vodu, a tak prispievajú 
k jeho odvodňovaniu. Navrhované aktivity
odsúhlasila odborná organizácia ochrany 
prírody – Správa PIENAP.
      V globálnom kontexte je úloha rašelinísk 
na zmierňovaní klimatickej krízy významná,
pretože rašeliniská ukladajú vo svojich 
útrobách obrovské množstvo uhlíka. Na-
opak, pri ťažbe alebo degradácii rašeliniska 
uniká tento uhlík do atmosféry a prispieva k 
zhoršovaniu klimatickej zmeny. Výstupom 
projektu má byť úprava vodného režimu tak, 
aby bola voda v maximálnej možnej miere

v rašelinisku zadržiavaná.
    Uvedený projekt je realizovaný v rámci 
Programu SK-Klíma, ktorého správcom je 
Ministerstvo životného prostredia SR. Prijí-
mateľom grantu je Štátna ochrana prírody 
SR a partneri projektu sú: DAPHNE – Inštitút 
aplikovanej ekológie, PRO POPULO Poprad,
s. r. o., Mesto Spišská Belá a Inštitút pre
výskum ochrany prírody z Nórska.
  ,,Podporené Nórskom prostredníc-
tvom Nórskych grantov. Spolufinanco-
vané zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky.“

RNDr. Paula Grivalská

Na rašelinisku Krivý kút prebiehajú revitalizačné práce

Jesenný klavírny seminár
       V takmer dvojhodinovom maratóne sa  22. novembra 2022 v kino-
sále mesta Spišská Belá  predstavili malí i veľkí hudobníci z klavírnych
oddelení ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho. So svojimi skladbami klavi-
risti  ako v kaleidoskope pridávali farebné sklíčko ku sklíčku v podobe 
hudobnej skladbičky či skladby, a tak vytvorili pestrofarebný obraz 
zložený z rôznych období, od rôznych skladateľov a klavírnych škôl. 
Medzi klasikou si našiel miesto i džez alebo melódie z filmov či 
populárne klavírne kusy obľúbenej skladateľky Pam Wedgwoo-
dovej a atraktívne štvorručné skladby.
   Moderátorstva sa ujali šikovné klaviristky, Adriana Valeková a
Martina Štupáková. V otváracom prejave uviedli, že je síce iba
november, ale čo-to už všetci pocvičili a prišli si to vyskúšať zahrať

na veľkom klavíri, krídle, pred obecenstvom, ktoré tvorili nielen 
pani riaditeľka školy Mgr. Zuzana Kosturko, Dis.art. a pani učiteľky 
klavírnych oddelení, ale aj rodičia, starí rodičia či iní príbuzní. Sála 
bola plná, nuž i trošku trémy sa pridružilo, občas zle trafený tón, ale 
všetko bolo odpustené a každý výkon detí obecenstvo odmenilo
potleskom.
       V záverečnej reči moderátorky uviedli: „Klavír je ako život sám – čo 
do neho vložíš, to ti naspäť vráti.“ Radosť a dobrý pocit, odrážajúci sa 
na tvárach všetkých prítomných, bol nevyvrátiteľným dôkazom týchto 
slov.

PaedDr. Miroslava Nestorovičová, Dis. art,
ZUŠ L. Mednyánszkeho
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#GivingTuesday bol tento rok v našom meste znovu 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. #Giving
Tuesday 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 tretíkrát.
Tento rok sme sa opäť rozhodli zapojiť ako 
veľká mestská iniciatíva zložená z viacerých 
menších darovacích aktivít.
        Darovacích aktivít bolo hneď niekoľko
  Zamestnanci mesta Spišská Belá

     Aktivity v rámci Giving Tuesday mysleli 
aj na našich najstarších
    Viacero aktivít zapojených do tejto ini-
ciatívy prebehlo alebo ešte prebehne pred
Vianocami.
   Žiaci zo základnej umeleckej školy 
Ladislava Mednyánszkeho svojim kultúr-
nym programom spríjemnili popoludnie 
vzácnym ľuďom zo Zariadenia opatrova-
teľských služieb v Strážkach, ktorí z roz-
ličných dôvodov nemôžu tráviť čas vianočný 
pri svojich rodinách.
     Žiaci sa počas vystúpenia stali poslami 
lásky, šťastia a radosti, pretože vianočný čas 
je práve o štedrosti, dávaní a dobrovoľníctve.
         Program bol plný známych kolied, ľudo-
vých piesní, ktoré si mohli seniori spoločne

vyzbierali stravné lístky, nakúpili za ne 
trvanlivé potraviny a obdarovali niekoľko
domácností z nášho mesta.
       Obidve základné školy v našom meste 
so svojimi žiakmi vyzbierali trvanlivé potra-
viny, ktoré taktiež darovali rodinám, ktoré to 
potrebujú.
      Dobrovoľníčky a dobrovoľníci z Face 
Clubu zasa spríjemnili hodiny svojim spo-
lužiakom zo ZŠ J.M. Peztvala. Pre niekoľko 
tried pripravili aktivity na podporu vzťahov a 
spolupráce v ich triednych kolektívoch.
     Materské centrum Hernička pripravilo
zbierku hračiek a kníh pre traumatologické
oddelenie nemocnice Poprad a už po 
niekoľkýkrát pripraví aktivitu Poteš svojho 
seniora.

Mikuláš 2022
   Každý rok sa 6. decembra rozžiaria
detské očká radosťou a prekvapením.
  Sviatok sv. Mikuláša patrí medzi
najobľúbenejšie sviatky vôbec a nebolo 
tomu inak ani tento rok. Do Spišskej Belej 
zavítal sv. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi,
anjelom a čertom, o 17:00 hod. Všetky
detičky, ktoré na námestí privítali sv. Mikuláša 
boli obdarované sladkými lízankami vďaka 
pomoci dobrovoľníkov z FaceClubu. Tých 
smelších, ktorí mu zarecitovali básničku
alebo zaspievali pesničku, potešil balíčkom
s rôznymi dobrotami priamo na pódiu.
       Po veselom programe s anjelom a čertom 
sv. Mikuláš rozsvietil svojou čarovnou miku-
lášskou palicou vianočný stromček a vý-
zdobu v celej Spišskej Belej a Strážkach. 
Zároveň tých najmenších naviedol k tomu, 
aby si všetky svoje tajné želania napísali na 
papier a vhodili do „Škatuľky vianočných 
želaní“, ktorá sa nachádzala priamo pod 
stromčekom.
    Detičkám bolo umožnené aj to, aby sa
po programe so sv. Mikulášom a jeho
pomocníkmi odfotili. Bohužiaľ sa s nami
krátko po fotení rozlúčil, keďže za jeden
večer musel navštíviť ešte deti v rôznych
ďalších mestách.
   V Spišskej Belej sa taktiež prvýkrát
uskutočnilo varenie mikulášskej kapustnice
a nealkoholického punču vďaka SOŠ
hotelová Horný Smokovec, ktoré umocnilo

podporili svojou účasťou a taktiež ďakujeme 
sponzorom: Marko Tatry, Belanské staveb-
niny s. r. o., Zipser Net s. r. o., Remeslá 
Belá, spol. s. r. o. a KRaF s. r. o.
   Za príjemné kultúrne spestrenie, ktoré
má v Spišskej Belej niekoľkoročnú tradíciu,
patrí poďakovanie členom divadelnej skupiny
TheatroBalans.

atmosféru celého podujatia a prilákalo do 
ulíc aj rodičov a seniorov.
  Žiaci spoločne pripravili 500 porcií
kapustnice, 400 porcií punču a 150
mikulášskych balíčkov pre deti z detských
domovov, nielen pre Spišskú Belú, ale aj 
pre Poprad a obec Batizovce.
    Ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie

Belianski hasiči bilancovali…
     Dňa 7. januára 2023 belianski dobrovoľní hasiči bilancovali svoju 
činnosť za roku 2022 a hovorili o plánoch v roku 2023.
    Našim hasičom patrí naše poďakovanie najmä za ich:
•   zásahovú činnosť (zásahy pri požiaroch, technické výjazdy, pomoc 
s použitím defibrilátora)
• preventívnu a výchovnú činnosť (vykonávali preventívne proti-
požiarne kontroly a prezentácie v školách)
•  športovú činnosť (účasť nášho družstva v hasičských pretekoch a 
hasičskej lige)
•  spoločenskú činnosť (Svätofloriánska slávnosť, Prúdnička Cyrila 
kováčika, účasť na Dňoch mesta a na iných podujatiach)
•  zabezpečovali správu a údržbu hasičského areálu v Strážkach a 
tiež mestskej chaty na Kardolíne
•   starali sa o mestskú hasičskú techniku a zlepšili technické vybave-
nie z dotácie zo štátneho rozpočtu (3 000 EUR)
•   kúpili špeciálnu hasičskú časomieru pre hasičské preteky z dotácie

Prešovského samosprávneho kraja (3 500 EUR)
•   z dotácie z rozpočtu mesta vo výške 3 500 EUR organizovali svoju
celoročnú činnosť a rôzne hasičské súťaže a spoločenské akcie
(najmä vynikajúce celoslovenské preteky – Slovenský hasičský
superpohár konaný v hasičskom areáli v Strážkach)
    A čo hasiči plánujú v roku 2023?
Preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov a bytových do-
mov, Ples spišskobelianskych hasičov – 11.2.2023, Svätofloriánska 
slávnosť – máj 2023, Hasičská súťaž o Pohár primátora mesta – jún 
2023, Regionálna hasičská liga Spiš – 17. jún 2023 (v Strážkach), 
Prúdnička Cyrila Kováčika – september 2023, Príprava projektov
zameraných na získanie financií na nákup hasičskej techniky.
     ĎAKUJEME a DRŽÍME PALCE!
     Nech sa im darí napĺňať základné krédo hasičov: “Bohu na slávu 
a blížnemu na pomoc.“

JUDr. Štefan Bieľak
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Práca s dobrovoľníkmi v meste bola ocenená krajským Srdcom na dlani
sú a tiež budú súčasťou Face Clubu či Vzdelávacieho centra Pôjd.
Patrí všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri rekonštrukcii klubu či
Pôjdu, pri ich prevádzke, príprave aktivít, podujatí, konferencií či
táborov pre deti a mladých. ĎAKUJEME vám milí DOBROVOĽNÍCI, 
práve vďaka vašim ochotným SRDCIAM na dlani sa nám dostalo
tohto krásneho ocenenia. Vážime si vašu ochotu a chuť byť tu s nami 
a spoločne budovať bezpečný a inšpiratívny priestor.
        Všetci nominovaní, ktorí neboli ocenení získali za svoju dobrovoľ-
nícku pomoc a prácu osobité poďakovanie.
     Nominovaným aj oceneným srdečne blahoželáme a tešíme sa, 
že dobrovoľníctvo je v našom meste čoraz viac známe, rozšírené 
a podporované. Pretože DOBROvoľníctvo je hlavne o šírení dobra.
A dobro je nákazlivé. Preto všetkým prajeme, aby svojou dobrovoľ-
níckou aktivitou nakazili čoraz viac ľudí vo svojom okolí.

       Práca s mládežou bola ocenená aj ocenením sTOPa
    Občianske združenie Expression o.z. spolu s Face Clubom a
Vzdelávacím centrom Pôjd získalo aj ocenenie sTOPa v kategórii 
Top subjekt, neformálna skupina. Toto ocenenie každoročne udeľuje 
Akram – Asociácia krajských rád mládeže a jeho cieľom je zviditeľniť 
a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou
prácou a aktívnym občianskym a ľudským prístupom pomáhajú vytvá-
rať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska.
    Ďakujeme veľmi pekne za nomináciu aj v tomto oceňovaní a
dôveru v našu prácu. Veľmi si to vážime.

Ing. Miriam Zoričáková

    V pondelok 5.12. 2022 sa v Medzinárodný deň dobrovoľníctva 
uskutočnilo slávnostné krajské oceňovanie Srdce na dlani v Prešove. 
Prípravu tohto podujatia už po 21. krát zabezpečilo Prešovské dobro-
voľnícke centrum.
      Ocenenie výnimočných ľudí či komunít
      Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobro-
voľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity usku-
točňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského 
života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kul-
túry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na 
finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením 
výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.
    Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým,
ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade 
tam, kde je to jednoducho potrebné.
    Tohtoročný počet nominácií v Prešovskom kraji dosiahol 
nový rekord
     O ocenených v Prešovskom kraji rozhodla nezávislá hodnotiaca 
komisia. V roku 2022 mala komisia 11 členov, predsedal jej Dušan 
Demčák, riaditeľ ZpS Harmónia a aj tentoraz hodnotila rekordný 
počet nominácií. Tých prišlo do stanoveného termínu 10.11.2022 
až 67, čo je najviac za 21 ročnú históriu oceňovania v Prešovskom 
kraji. Keďže štyri nominácie sa týkali tých istých osôb či organizácií,
členovia komisie hodnotili 63 unikátnych nominácií, z ktorých vybrali
17 najinšpiratívnejších príbehov a rozhodli sa udeliť im ocenenie
“Krajské Srdce na dlani 2022”. Spolu 9 nominácií sa rozhodla komisia 
posunúť na národné oceňovanie dobrovoľníkov – DOBROVOĽNÍK 
ROKA 2022.
    Záštitu nad podujatím “Krajské Srdce na dlani 2022” prevzali
predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a
primátor mesta Prešov František Oľha.
      Spišská Belá mala na oceňovaní bohaté zastúpenie
    Do aktuálneho ročníka bolo z mesta Spišská Belá zaslaných 5 
nominácií. Nominované bolo občianske združenie Kráčame spolu v
kategórii dobrovoľnícka skupina, Materské centrum Hernička a občian-
ske združenie Expression o.z. v kategórii podpora dobrovoľníctva, 
Face Club a Jakub Varga v kategórii dlhodobá dobrovoľnícka pomoc.
        Zástupcovia všetkých menovaných združení a jednotlivci sa spolu
s pánom primátorom Ing. Mgr. Petrom Ziburom zúčastnili slávnostného
oceňovania v historickej budove divadla Jonáša Záborského.
       Jedno ocenenie a postup do národného oceňovania Dobro-
voľník roka 2022 sme si odniesli aj domov
    V kategórii podpora dobrovoľníctva získalo ocenenie Srdce na
dlani občianske združenie Expression o.z. zo Spišskej Belej a
Relevant n.o. z Prešova. Obidve nominácie postúpili do národného 
oceňovania Dobrovoľník roka 2022.
   Ocenenie, ktoré Expression o.z. dostalo nepatrí len členom
združenia, no predovšetkým všetkým dobrovoľníkom, ktorí boli, 

so žiackym sprievodom aj zaspievať.
       Atmosféru v sále ozvláštnili aj literárno-
dramatické predstavenia  žiačok, ktoré 
vniesli príjemnú magickú a dojemnú atmo-
sféru umenia. Poslednou bodkou posolstva 
mladých umelcov boli s láskou vyrobené
pozdravy žiakov výtvarného odboru, ktorými
starkých obdarovali.
   Myslíme si, že posolstvo darcov bolo
naplnené a všetci prítomní si odniesli hre-
jivý pocit spolupatričnosti, radosti a zážitku
z hudobnej klenotnice ľudových kolied a
vianočných piesní.
       Špeciálna základná škola darčekmi od 
žiakov taktiež poteší seniorov v ZOS Strážky.
      Veríme, že sa nám našimi aktivitami po-
darilo všetkým obdarovaným ľuďom vyčariť 
úsmev na tvári.
     Všetkým darovacím iniciatívam srdečne 
ďakujeme, že sa zapojili a prispeli takto k
šíreniu dobra.

Ing. Miriam Zoričáková, pracovník s mládežou,
Mgr. Lenka Blanárová, DiS.art, učiteľka ZUŠ
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     Naši malí tanečníci štandardných a latin-
skoamerických tancov z tanečného klubu 
TATRA DANCE pod vedením Radky Bri-
taňákovej  si odniesli z poslednej súťaže 
ďalšie medaily, poháre, diplomy a vecné 
ceny. Veľké úspechy, obdiv, uznanie a samo-
zrejme veľmi dobré meno urobili svojmu
tanečnému klubu a zároveň aj nášmu mestu. 
Reprezentovali svoj klub na súťaži v Martine
a to 14. 10. 2022 na súťaži s názvom
VESELÉ SLONÍČA, kde sa umiestnili vo 
svojich vekových kategóriách na finálových
miestach.
  V kategórii DETI I. z 8 štartujúcich
tanečných párov si vybojovali a získali krásne 
2. miesto: Matúš Bičuš a Nina Žrubeková.
Tento tanečný pár aj vo vekovo staršej
kategórii DETI II. získal 3. miesto.
      V kategórii MINI LADIES – sólo dievčatá
z 10 štartujúcich dievčatiek vo finále 
uspela Karinka Mezeyová – 3.miesto.
       V kategórii PRINCEZNY – sólo dievčatá z 
18 štartujúcich tanečníc získali:
• 1. miesto – Timea Suchanovská
• 4. miesto – Sofia Krempaská
• 7. miesto – Nina Žrubeková
• 12. miesto – Bianka Bieľaková
• 17. miesto – Karinka Mezeyová
      V kategórii  LADIES – sólo dievčatá z 21 
štartujúcich sólo tanečníc:
•  1. miesto – Bibiana Plučinská
•  3. miesto – Timea Suchanovská
•  5. miesto – Bella Bočkayová
•  6. miesto – Sofia Krempaská
•  8. miesto – Bianka Bieľaková
   Ďalšou súťažou, kde naši tanečníci z
TATRA DANCE Tanečný klub Radky Bri-
taňákovej Spišská Belá opäť obhájili svo-
je tanečné schopnosti a talent, bola súťaž 
Žabokreky pod názvom VESELÁ ŽABA, 
27.11.2022 – Martin.
   V kategórii DETI I. zo 7 štartujúcich
tanečných párov:
• 1. miesto – Matúš Bičuš a Nina
Žrubeková
Vo  vekovo staršej kategórii DETI II. získali 
6. miesto.
      V kategórii BÁBIKY – sólo dievčatá z 18 
štartujúcich dievčatiek získala:
•    2. miesto – Nina Žrubeková
       V kategórii PRINCEZNY – sólo dievčatá z 
23 štartujúcich tanečníc získali:
•   1. miesto – Timea Suchanovská
•   3. miesto – Sofia Krempaská
•   10. miesto – Bianka Bieľaková
      V kategórii  LADIES – sólo dievčatá z 19 
štartujúcich sólo tanečníc:
•   2. miesto – Bibiana Plučinská
•   3. miesto – Timea Suchanovská
•   6. miesto Sofia Krempaská

•   7. miesto Bella Bočkayová
•   12. miesto Bianka Bieľaková
      Poslednou tohtoročnou tanečnou hobby 
súťažou bola  MIKULÁŠSKA SÚŤAŽ, 4. 12.
2022 v Mestskej športovej hale Vlada
Jančeka v Kežmarku.  Deti súťažili  v rôznych
vekových kategóriách od 5 rokov do 15
rokov. Naši tanečníci takto absolvovali súťaž 
za účasti okolo 80 tanečníkov, kde opäť
vyzdvihli svoju chuť tancovať a pohybovať 
sa. Tejto súťaže sa zúčastnili tiež tanečníci z 
viacerých klubov a to z Kežmarku, Prešova,
Bardejova, Košíc, Martina, Liptovského
Mikuláša.
      V kategórii PÁRY 14.-13 r. n:
• 3. miesto – Matúš Bičuš – Nina
Žrubeková
•   6. miesto – Gregor Kozubjak – Bianka 
Bieľaková
• 7. miesto – Tomáš Ščurka – Lilien
Duchnitzká
      V staršej  kategórii PÁRY 12.-13 r. n:
• 9. miesto – Matúš Bičuš – Nina
Žrubeková
•   11. miesto – Gregor Kozubjak – Bianka 
Bieľaková
• 12. miesto – Tomáš Ščurka – Lilien
Duchnitzká
     V HOBBY súťaži SÓLO dievčatá 16-15 
r. n:
•   3. miesto – Nina Žrubeková
•   10. miesto – Karinka Mezeyová
     V HOBBY súťaži SÓLO dievčatá 14-13 
r. n:

•   3. miesto – Sofia Krempaská
•   4. miesto – Timea Suchanovská
•   5. miesto – Bianka Bieľaková
•   12. miesto – Lilien Duchnitzká
     V HOBBY súťaži SÓLO dievčatá 12-11 
r. n:
•   2. miesto – Bibiana Plučinská
•   6. miesto – Natália Gemzová
•   7. miesto – Bella Bočkayová
      Výsledky ich tanca boli opäť výborne, a 
tak potvrdili disciplínu, chuť, presvedčenie 
pre pravidelné a tvrdé trénovanie za asis-
tencie nielen domácich ale aj externých
trénerov, a to: Radka Britaňáková – online 
tréningy – vedúca tanečného klubu, tréningy 
s Milanom Plačkom, Luciou Klein, Erikom 
Semanom z Košíc a Larou Laufovou.
       Za ich snahu a vytrvalosť ich 5. 12. 2022 
prišiel do domáceho klubu navštíviť aj Miku-
láš, kde nielen im, ale aj začínajúcej mladšej 
skupinke tanečníkov a tanečníčok, priniesol 
mikulášske balíčky.
   No nebolo to zadarmo – deti museli
ukázať čo sa naučili tancovať. Pokračovalo 
to mikulášskym posedením a nakoniec sa
piesňou „Mikulášku dobrý strýčku“ s Mikulá-
šom rozlúčili.
      Všetkým trénerom  srdečne ďakujeme! 
No poďakovanie patrí samozrejme aj rodi-
čom a všetkým tanečníkom za reprezentáciu
TATRA DANCE Tanečný klub Radky
Britaňákovej Spišská Belá a aj za repre-
zentáciu nášho mesta.

Mgr. Marta Britaňáková

Naši tanečníci z TATRA DANCE opäť zabojovali

Mesto Spišská Belá spustilo verejné korčuľovanie
       Mesto Spišská Belá opäť pripravilo pre svojich obyvateľov možnosť
verejného korčuľovania v Hokejbalovej hale Spišská Belá.
   Verejné korčuľovanie v hokejbalovej hale prebieha každý deň 
podľa stanoveného harmonogramu, ktorý sa pravidelne zverejňuje a
aktualizuje na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk. Verejné
korčuľovanie je aktuálne bezplatné, ale pripravuje sa spoplatnenie.
   Ľadovú plochu je možné si v určených časoch a za stanovený
poplatok aj prenajať u správcu športoviska Bc. Františka Zadžoru
(tel. 0907 786 707).
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Inšpiratívna návšteva košického konzervatória
   Základná umelecká škola je špecifickým typom vzdelávacej
inštitúcie, ktorá  kultivuje umelecké cítenie žiakov a mnohým z nich 
dáva aj základy na ďalšie umenovedné vzdelávanie – tak v oblasti 
hudby, tanca či literárno-dramatických smerov. Pokračovať v štúdiu 
na konzervatóriu je ambíciou nejedného talentovaného umelca aj
žiakov Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho. Preto
sa v stredu 16. 10. 2022 zúčastnili na Dni otvorených dverí na
Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Potenciálni budúci
umelci sa počas tohto dňa ponorili do deja výučby viacerých
odborov.
    Úvod patril tanečnému odboru, kde nám žiaci konzervatória
predviedli tanečné choreografie klasického, moderného ale aj 
ľudového tanca. V hudobnom odbore sme mali možnosť vidieť 
proces výučby a aj si sami vyskúšať hru na nástroji im blízkom.

Hudobno-dramatický odbor sa spájal s neoperným spevom, kde si žiaci
vyskúšali rôzne techniky používania svojho hlasu pri speve. Presunuli 
sme sa aj do divadelnej sály priamo na javisko, na ktorom sme zažili 
množstvo hier zameraných na sústredenie a pohyb. Nakoniec sa 
naši žiaci hudobno-dramatického odboru predviedli v improvizácii v 
etude na zvolenú tému a taktiež sa ukázali na javisku s pripravenou 
prózou, po ktorej nasledovala diskusia medzi žiakmi samotnými.
       Takýto bohatý kultúrny deň zanechal v žiakoch Základnej ume-
leckej školy Ladislava Mednyánszkeho veľký zážitok a bude v nich
ešte dlho odznievať. Návšteva konzervatória im zaručene prispela v 
rozhodovaní sa, akou cestou sa vyberú po ukončení základnej školy. 
My sme radi, že sme takýmto spôsobom mohli prispieť k rozšíreniu 
ich umeleckého obzoru.

Martina Sokolová, DiS.art, učiteľka ZUŠ

  Tretiu októbrovú nedeľu sa Denné
centrum v Strážkach opäť naplnilo ľuďmi 
z celého mesta i jeho okolia. Odohrával sa 
tam totiž nultý ročník Jablkových hodov.
    Toto podujatie bolo opäť spoluprácou 
viacerých spolkov a organizácií z nášho
mesta. Konkrétne išlo o spoluprácu
občianskeho združenia Expression o.z.,

Materského centra Hernička, šéfku-
chára z lesa Ľubomíra Šmindáka a Face
Clubu.
      Vyhral ten najlepší alebo skôr najchutnejší
        Jedným z hlavných bodov programu bola 
súťaž o najlepší jablkový koláč. Do tejto 
súťaže sa zapojilo celkovo 15 koláčov od 
výmyslu sveta. Zákusky na rôzne spôsoby,

torty či muffiny. To všetko mohli návštevníci 
ochutnať a zahlasovať až za 3 najlepšie. Po 
spočítaní hlasov sme odmenili 3 víťazné.
K výhre blahoželáme Koreňovcom, Sulá-
kovcom a Gallikovcom.
       O aktivity pre deti nebola núdza
         Počas jablkových hodov sme sa postarali 
aj o tých najmladších. Pre menšie deti sme 

pripravili kreatívne dielne. Spolu so staršími
sme vyrobili hmyzí hotel, ktorý sa stane
domovom pre rôzne druhy hmyzu a bude 
osadený na verejnom mieste. Privítali sme 
medzi nami aj Sandru Fudalyovú, ktorá 
deťom predviedla umenie s názvom carving 
alebo po našom vyrezávanie do ovocia. 
K dispozícii bola aj streľba z obľúbených

lukov, jazda na koni či spoločné hry
s dobrovoľníkmi z Face Clubu.
       Jedlo od šéfkuchára nesmelo chýbať
      Nezostalo to iba pri jablkových koláčoch
na desiatky spôsobov. Chef from the woods
alebo Ľubo Šmindák sa postaral aj o čosi 
iné pod zub. Pripravil pre nás chutné jabl-
kové lievance s ovocím a šľahačkou a tiež
skvelé zemiakové placky. O parádnej chuti 
jedla z jeho panvice svedčil dlhý nekončiaci 
rad :).
       Zabavili sa aj dospelí
   Čo by to boli za hody bez jablkových
súťaží. Pre dospelých sme si pripravili
súťaže v jedení a šúpaní najdlhšej
jablkovej šupky. Tu sa ukázalo ako sa kto 
vie obracať so škrabkou v ruke alebo komu 
jablká naozaj chutia. Všetkým víťazom
srdečne  blahoželáme.
  Súčasťou podujatia bola aj možnosť
odniesť si domov kúsky oblečenia, ktoré 
zostali zo swapu realizovaného občianskym 
združením Trochu inak v predošlý deň.
       Ďakujeme všetkým sponzorom. Mestu 
Spišská Belá za poskytnutie priestorov, 
Gregorovi Kuffovi za jazdu na kobylke 
Marah, Marko Tatry za darované ovocie a 
žiakom prvého ročníka ZŠ J.M. Petzvala 
za krásne jablkové kresby, ktoré ozdobili 
náš priestor.
    Tiež ďakujeme všetkým, ktorí priniesli 
rôzne nesúťažné koláčiky a iné chuťovky 
a obohatili tak náš jablkový výber.
    Veríme, že ste si spoločné popoludnie
užili minimálne ako my a tešíme sa na vás pri 
ďalších spoločných stretnutiach.
  Toto podujatie bolo podporené z
projektov v rámci výzvy poslancov PSK
a Karpatskej nadácie.

Začali sme novú tradíciu – Jablkové hody

17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu
        Mesto Spišská Belá a Konfederácia politických väzňov Slovenska 
usporiadali 16. novembra 2022 pietnu spomienku na obete komuni-
stického režimu. Slovenská republika si Nežnú revolúciu – obdobie, 
keď došlo k udalostiam, ktoré vyústili do pádu socialistického zria-
denia na území vtedajšej Československej socialistickej republiky, 
pripomína štátnym sviatkom 17. novembra – Deň boja za slobodu 
a demokraciu.
       Táto pietna spomienka sa začala na mestskom cintoríne o 11.00 
hod. príhovorom pána primátora Ing. Mgr. Petra Ziburu.
    Na spomienke sa zúčastnili členovia Konfederácie politických
väzňov a žiaci ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika. Počas príhovo-
ru si prítomní vypočuli súhrn udalostí, ktoré sa odohrali v roku 1950 
a viedli k zatknutiu mladých mužov zo Spišskej Belej. V roku 1951

Bohumilovi Jakubjakovi, Luciánovi Neupauerovi, Petrovi Drozdovi a 
vtedy ešte len 19-ročnému Alojzovi Lenkavskému bol udelený trest 
smrti. Neskôr bol trest zmenený na 15 rokov odňatia slobody. K tejto 
skupine patril aj 19-ročný Emil Labus, ktorý bol odsúdený na 5 rokov 
väzenia a nútených prác v Jáchymove.
        Na záver spomienky bol k pamätníku položený veniec a zapálená
svieca, čím si zhromaždení uctili pamiatku všetkých politických
väzňov a politicky prenasledovaných, ktorí v zápase s komunistickým
režimom prišli o život alebo dlhé roky trpeli v neľudských podmien-
kach žalárov a pracovných táborov.
   Za účasť ďakujeme členom Konfederácie politických väzňov
Slovenska, príbuzným obetí, žiakom a učiteľom ZŠ J. M. Petzvala
a ZŠ M. R. Štefánika.
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Vianoce u seniorov
   21. decembra 2022 sa členovia seniorov Denného centra / klubu 
dôchodcov stretli pri akcii „Vianoce u seniorov“.
    Pozdraviť a svojim programom – koledami, vinšmi, spevom, hudbou 
prišli vytvoriť vianočnú atmosféru žiaci ZŠ J. M. Petzvala z folklórne-
ho súboru Belanček. Žiaci Špeciálnej základnej školy za sprievo-
du pedagógov vzbudili nielen obdiv a potešenie svojím vystúpením, 
ale prišli aj s košom plným vianočných darčekom vytvorených v ich 
tvorivých dielňach.
     Seniori speváckej skupiny Belan rozozvučali prekrásnymi vianoč-
nými piesňami a koledami priestor nášho centra a potešili našich 
seniorov. S vinšom a pozdravom prišli aj zamestnanci MsÚ v Spiš-
skej Belej – primátor mesta, viceprimátor a pracovníčky sociálneho 
oddelenia. Seniori si pochutili na vianočnej kapustnici, vianočnom 
punči a na vianočnom pečive,  ktoré pripravili naše členky. Pri štyroch 
horiacich sviecach adventného venca si všetci užívali predvianočnú 
atmosféru a vzájomnú spoločnosť.

Mariana Mačáková

Slávnostné obrady osláv životných jubileí a uvítania detí do života
      Slávnostný obrad osláv životných jubileí

    V dopoludňajších hodinách dňa 14.12.2022 sa sála Obradnej
siene zaplnila seniormi. Po štvrtýkrát v tomto roku mesto Spišská Belá 
pripravilo slávnostné obrady spišskobelianskych jubilantov. Pozvaní 
boli tí, ktorí počas uplynulého štvrťroka oslávili 70 rokov, 75 rokov,
80 rokov, 85 rokov, 90 rokov a viac. Tieto obrady sú nielen tradíciou,
ale aj prejavom úcty a vďaky občanom za roky prežité v našom 
meste a za prácu, ktorou vytvorili lepšie podmienky pre ďalšie
generácie.
      Počas slávnostného obradu sa im prihovoril primátor mesta, Ing. 
Mgr. Peter Zibura. Jubilanti si na záver obradu s pánom primátorom 
pripili, najmä na to zdravie, aby slúžilo ešte ďalšie roky. Pán primá-
tor každému osobne zablahoželal, odovzdal kvet, písomné blaho-
želanie a finančný dar. Sprievodný kultúrny program si pre našich 
seniorov nacvičili deti z folklórneho súboru Belanček zo ZŠ J. M.
Petzvala.
   Celkovo bolo k slávnostnému obradu pozvaných 29 jubi-
lantov:
Mária Pisarčíková, Anna Oravcová, Magdalena Trembáčová,
Jozef Rams, Ľudmila Gancarčíková, MUDr. Elena Kochanová, 
Eva Pavlíková, Edeltrauda Šoltesová, Viera Dugasová, Viera
Kozová, Jozef Krempaský, Albína Lešundáková, František
Slebodník, Jozef Smolen, Helena Zadžorová, Vincent Britaňák, 
Ing. Mária Čarnogurská, Veronika Drienovská, Ján Gallik, Peter 
Gancarčík, Ján Halčin, Stanislav Just, Mgr. Mária Kušionová, 
Eva Pavláková, Anton Sabaka, Ján Sloboda, Ľudmila Smreková,
Andrej Trimko, Miroslav Vranovský.

------------------------------------------------------------------------------------------

      Uvítanie detí do života

     Medzi prvé slávnostné chvíle Spišskobeľana/Spišskobeľanky – 
ako občana/občianky mesta patrí uvítanie do života. Slávnostný
obrad sa uskutočnil v priestoroch Obradnej siene.
   Pán primátor Ing. Mgr. Peter Zibura zablahoželal rodičom k
narodeniu detí, poprial veľa lásky a detičkám zaželal veľa zdravia.
Sprievodným programom bolo vystúpenie mažoretiek z CVČ.
Potom nastal čas na zápis rodičov do pamätnej knihy a fotografie
na pamiatku. Rodičia si z rúk pána primátora prevzali kvet, písomné 
blahoželanie a finančný dar od mesta.
    Na uvítanie detí do života boli pozvané novorodeniatka, ktoré
majú trvalý pobyt v Spišskej Belej, bez rozdielu miesta narodenia.

   Celkovo nám za posledné tri mesiace pribudlo 15 malých
občanov:
Tomáš Depta, Bianka Fedoreková, Boris Gábor, Karin Godalová,
Mário Krišanda, Paulína Sagulová, Šarlota Sisková, Tamia
Suchanovská, Martin Štefaňák, Júlia Talárová, Patrik Vida,
Diana Voščeková, Boris Zemčák, Stella Suchá, Linda Majer-
čáková.
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Silvester 2022
     Program Silvestra 2022 sa začal o 23:00 
hod. podávaním primátorského punču, ktorý 
občanom podával osobne primátor mesta 
Ing. Mgr. Peter Zibura spolu s viceprimá-
torom Marošom Vaverčákom.
   Všetci ktorí prišli na námestie osláviť
príchod nového roka, si vypočuli slovenskú 
hymnu, hymnu EÚ a samozrejme aj novo-
ročný príhovor primátora mesta.
  Všetkým obyvateľom nášho mesta
poprial, aby bol rok 2023 rokom šťastia,
plného zdravia, spokojnosti, rodinnej poho-
dy, dobrých vzťahov a porozumenia medzi 
nami. Poďakoval sa za prejavenú podporu a 
každému zaželal, aby bol nový rok 2023 ešte 
lepším ako odchádzajúcich 365 dní.
    Atmosféru návštevníkom spríjemňovala 
hudba a taktiež tohtoročná novinka – laser 
show.
      Na námesti pred Mestským úradom od-
rátavali ľudia záverečné minúty roka 2022 
spoločne s nadrozmernou časomierou, ktorá 
bola vytvorená pomocou laserových svetiel.
   Želajme si spolu do nového roku
2023 hojnosť zdravia, šťastia, mnoho
lásky, radosti, dobrej nálady a veľa
ušľachtilých  činov!

Škatuľka vianočných želaní
    Písanie listu pre Ježiška je hlavným spúšťačom čarovnej atmosféry 
Vianoc. Mesto Spišská Belá tradične pripravilo všetkými obľúbenú 
„Škatuľku vianočných želaní“. Tá bola umiestnená pod vianočným 
stromčekom na námestí pred Mestským úradom, kde ju pomyselne 
umiestnil 6. decembra 2022 svätý Mikuláš.
 Obsahom detských listov sú prevažne zoznamy vytúžených
darčekov, ktoré by si chceli nájsť pod vianočným stromčekom.
Najčastejšie to sú hračky, tablety, mobily, školské aj športové potreby, 
knihy a taktiež spoločenské hry.
   Okrem toho v listoch deti zvyknú zhrnúť to, za čo Ježiškovi ďakujú,
premýšľajú nad celým rokom, ktorý majú za sebou a samozrejme
nezabudnú sľúbiť to, že sa budúci rok určite polepšia.
   A taká detská úprimnosť je najkrajším darom pre rodičov.
    Čítanie a triedenie listov bolo časovo náročné, ale nakoniec sa však 
podarilo vybrať z pomedzi všetkých tie najkrajšie a najúprimnejšie.
  Vo štvrtok 22. decembra 2022 sa v popoludňajších hodinách
uskutočnilo samotné rozdávanie darčekov, ktoré si deti vo svojich
listoch vysnívali.
    Mestu sa podarilo splniť želanie dokopy 32 deťom.
   Želaní bolo neúrekom, no nie všetkým sa dá vyhovieť naraz 
– to však neznamená, že ak sa niekomu nesplnilo, že sa tak 
nemôže stať nabudúce.

Memoriál Marcela Novoroľníka
    Dňa 26.12.2022 sa uskutočnil vianočný 
futsalový turnaj Memoriál M. Novoroľníka.
Turnaja sa zúčastnilo 16 družstiev. Hralo sa 
v 4 skupinách po štyri družstva. Turnaj otvoril 
a po skončení turnaja družstva a jednotlivcov 
ocenil primátor mesta Ing. Mgr. Peter Zibura.
       Výsledky turnaja:
•  1. miesto – BALAMUTY
•  2. miesto – GUNNERS
•  3. miesto – WEST COAST TEAM
• Najlepší hráč: Klimek z družstva WEST 
COAST TEAM
• Najlepší strelec: Fecko z družstva Spišská
Stará Ves
  Ďakujeme všetkým zúčastneným
družstvám aj fanúšikom a tešíme sa
na  Vás  opäť  budúci  rok.
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KALENDÁR ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ
MESTA SPIŠSKÁ BELÁ NA ROK 2023
 JANUÁR
-  Tenisový turnaj ED CUP – vo štvorhre mužov
-  27.01.2023 – Pietna spomienka na Oslobodenie mesta počas 2. sv. 
vojny (78. výročie)
- 29.01.2023 – Novoročná bezpečnostná jazda – automobilová
orientačná súťaž pre rodičov s deťmi – usporadúva AUTOMOTO-
KLUB Spišská Belá
-   Futbalový turnaj dorastencov (spoluorganizuje MŠK Slavoj Spišská 
Belá)

 FEBRUÁR
-  04.02.2023 – Hokejovy turnaj ,,O pohár primátora mesta Sp. Belá“
-  05.02.2023 – Karneval na ľade
-  13.02.2023 – „Miss bábika“ – súťaž v speve slovenskej uspávanky 
a ľudovej piesne
-  13.02.2023 – Valentínska kvapka krvi
-  26.02.2023 – Koncert pre rodičov ZUŠ
-  Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – 
usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

 MAREC
-  Turnaj v bedmintone dospelých (amatérov) – telocvičňa ul. Moskovská
- Medzinárodný týždeň knižníc – súbor aktivít mestskej knižnice
- Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – súťaž v prednese poézie 
a prózy
- Zimná bezpečnostná jazda – 9. ročník súťaže „Tatranský zimný
pohár“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
-  Deň učiteľov – slávnostná akadémia
-  Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 APRÍL
-  Volejbalový turnaj amatérov Memoriál J. Klokoča a J. Peštu o Pohár 
primátora mesta (telocvičňa Moskovská)
-  Obvodná súťaž „Beliansky slávik“ – súťaž v speve ľudových piesní
-  Koncert učiteľov
-  Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – 
usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

 MÁJ
-  Svätofloriánska slávnosť (hasičská slávnosť)
-  07.05.2023 (nedeľa) – Deň matiek – kultúrne pásmo v kinosále
-  08.05.2023 (pondelok) – Pietna spomienka na Deň víťazstva nad 
fašizmom
-  14.05.2023 (nedeľa) – Beliansky majáles (pri Belianskom rybníku)
-  Automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi, začiatočníkov 
aj pokročilých – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
-  Challangeday – Medzinárodný deň pohybu
-  Výchovný koncert pre ZŠ – ZUŠ
-  Koncert a výstava absolventov primárneho štúdia – ZUŠ
-  Deň otvorených dverí pre deti MŠ

 JÚN
- 02.06.2023 – 04.06.2023 (piatok – nedeľa) – DNI MESTA SPIŠSKÁ 
BELÁ, v rámci toho:
- 02.06.2023 (piatok) – Firemné športové dni – športové turnaje a 
súťaže pre zamestnancov firiem zo Spišskej Belej a okolia
- 02.06.2023 (piatok) – slávnostné otvorenie DNI MESTA SPIŠSKÁ 
BELÁ s programom pre deti
-  03.06.2023 (sobota) – DNI MESTA SPIŠŠKÁ BELA 2022
- 04.06.2023 (nedeľa) – Regionálne hasičské preteky „O putovný
pohár primátora mesta“

-  Junior CUP – žiacky futbalový turnaj „O pohár primátora mesta“
-  Primátorská kvapka krvi (09.06.2023)
-     Koncert s výstavou absolventov nižšieho sekundárneho štúdia – ZUŠ
-  Kaštieľne hry Strážky  – Záhrada v Kaštieli Strážky
- 17.06.2023 (sobota) – Regionálny hasičská liga Spiš (RHLS) –
hasičský areál Strážky
-  Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá – 
usporadúva AUTOMOTOKLUB
-  Ocenenie najlepších žiakov ZŠ a ukončenie dochádzky detí v MŠ
-  Jánska vatra
-  Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 JÚL
-  Hokejbalový turnaj mužov / chlapcov
-  Belianske jedenástky – regionálna súťaž v kopaní jedenástok
-  Belá Mix Volley CUP 24.ročník – Záhrada v Kaštieli Strážky
-  Fest Fajný Fest (FFF) – Záhrada v Kaštieli Strážky

 AUGUST
-  Beliansky kapor (4 dňový rybársky maratón, ktorý sa organizuje na 
Belianskom rybníku)
-  29.08.2023 (utorok) – Pietna spomienka na 78. výročie SNP

 SEPTEMBER
-  Svätohubertská poľovnícka slávnosť
-  Prúdnička Cyrila Kováčika – regionálna detská hasičská súťaž
- 23.09.2023 (sobota) – 19. ročník SPIŠSKÝ ZEMIAKARSKÝ
JARMOK  2023
-  Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá
-  Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov
-  Cyklistické preteky (amatérov)

 OKTÓBER
- 36. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej Súťaže
„O putovný pohár Slavomila Rusiňáka“
-   Jesenná bezpečnostná jazda – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
-   Beliansky turistický pochod na chatu Plesnivec
-   Zamatová kvapka krvi (27.10.2023)
-   Október – Mesiac úcty k starším – kultúrne podujatie pre seniorov
-   Imatrikulácia prvákov základných škôl

 NOVEMBER
-  17.11.2023 (piatok) – Pietna spomienka na Deň boja za slobodu a 
demokraciu
-  Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá

 DECEMBER
- 06.12.2023 (streda) – Mikulášske popoludnie
- Belianske Vianoce (na námestí) – prezentácia spolkov, združení a 
škôl
- Tatranský zimný pohár + Zimná bezpečnostná jazda „Rodičia jazdite 
opatrne“ – Majstrovstvá SR a Slávnostné ukončenie športovej sezóny 
2023 – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
- Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov
- 26.12.2023 (utorok) – Vianočný halový futbalový turnaj o Pohár
primátora mesta „Štefansky turnaj“ v spolupráci s MŠK - Memoriál 
Marcela Novoroľníka
-  31.12.2023 (nedeľa) – Privítanie nového roka 2024 – Silvester 2023

Tento kalendár bude na www.spisskabela.sk priebežne počas roka 
aktualizovaný a dopĺňaný do finálnej podoby s konkrétnymi termínmi.
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Harmonogram zvozu triedeného odpadu v roku 2023
   Vrecový zber triedeného odpadu bude počas roka 2023 prebiehať 
spred rodinných domov v dvojtýždňovom intervale vždy v párny
týždeň v pondelok. Triedený odpad je potrebné v stanovených
termínoch vykladať pred rodinné domy vo farebných vreciach podľa 
tzv. farebnej abecedy triedenia. Na uľahčenie sledovania harmono-
gramu zvozu slúži aplikácia Odvoz odpadu.
  Veľké množstvo vyzbieraného papiera, kartónov, fólií a ďalšieho 
vytriedeného materiálu, môžu občania naďalej bezplatne doniesť 
na zberný dvor v areáli Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o., na
Továrenskej ulici 30 v Spišskej Belej.

   Zberová spoločnosť mesta – Mestský podnik Spišská Belá,
s. r. o., občanov dôsledne upozorňuje, že do nádob/vriec na zber 
triedeného odpadu (papier, plasty, sklo, kovy) nepatrí bioodpad,
zvyšky jedál, mŕtve zvieratá, textil, plienky ani hygienické potreby. V 
prípade, že pracovníci zberovej spoločnosti vo farebných vreciach
nájdu odpad, ktorý tam nepatrí, označia takéto vrece červenou
nálepkou a neodvezú ho. Občania následne budú musieť obsah
neodvezeného a označeného vreca pretriediť. Pripomíname preto 
pravidlá triedenia odpadu v našom meste.

RNDr. Paula Grivalská
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