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    V nedeľu 5. februára 2023 sa v hokejbalovej hale mesta Spišská Belá uskutočnila akcia pre deti Karneval na ľade. Viac na ďalšej strane.

     Dňa 20. januára 2023 sa delegácia nášho mesta zúčastnila stretnutia v partnerskom poľskom meste Szczawnica. Viac na nasledujúcej strane.
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Radka Britaňáková a Milan „Junior“ Zimnýkoval, Zdroj: TV Markíza

       Radka Britaňáková, naša beľanka, dostala od  TV Markíza ponuku 
účinkovať v 8. ročníku tanečnej šou Let΄s Dance. Jej tanečným 
partnerom v tejto šou bude Milan „Junior“ Zimnýkoval.
    Radka sa tancu začala venovať už od piatich rokov, k čomu ju
priviedla mama, pre ktorú to bol jej nesplnený sen. Ako malé dievča 
začínala v kežmarskom tanečnom klube TŠC Tempo Kežmarok, pod 
vedením Gertrúdy Scholtzovej. Prvým jej trénerom a prvé kroky ju učil 
Ing. Vladimír Baran.
   Dôležitý pre mladú tanečníčku bol tréning a skúsenosti, ktoré
zbierala práve v kežmarskom tanečnom klube. Počas svojej kariéry 
pôsobila aj v iných tanečných kluboch a to v Poprade, Košiciach a v 
Bratislave.
      „Dlhé roky som reprezentovala tanečné centrum Tempo Kežmarok. 
Za ten čas som sa stala majsterkou Slovenska v juniorskej kategórii
v roku 2007 v 10 tancoch a vicemajsterkou v latinsko - amerických
tancoch“ spomína Radka. „Precestovala som veľa štátov, kde som
na majstrovstvách sveta reprezentovala Slovensko“ (Francúzsko, 
Španielsko, Nemecko, Čína, Česko…).
    Po maturite pokračovala s tancovaním a začala študovať tréner-
stvo a učiteľstvo na Univerzite Komenského v Bratislave, až do roku 
2016, keď dostala možnosť trénovať, koučovať tanečné páry v USA.
     „Túto šancu som využila a šla do USA na tri mesiace. Rozhodla 
som sa žiť na Floride, kde som mala zabezpečené podmienky pre 
rozvoj tohto športu,“ doplnila Radka.
     Posledné mesiace až do tejto ponuky účinkovať v tanečnej šou 
Let΄s Dance pôsobila vo Washingtone DC, tiež ako trénerka, kouč a 
tanečnica.
    Pod svojim OZ TATRA DANCE Tanečný klub Radky Britaňá-
kovej Spišská Belá vedie deti od šiestich rokov k tancu, pohybu. 
Zverenci pod jej vedením vystupujú na viacerých kultúrnych poduja-
tiach, zúčastňujú sa Hobby súťaží, kde získavajú prvenstvá vo svojich 
kategóriách. Vedie kurzy aj pre mladomanželov a pripraví im tanec 
ako ušitý na mieru.
   Radke želáme v tanečnej šou Let΄s Dance veľa úspechov a
držíme jej prsty, aby sa so svojim tanečným partnerom Milanom
„Juniorom“ Zimnýkovalom prebojovala čo najďalej. Taktiež jej
prajeme veľa športových úspechov v jej osobnej kariére a rovnako aj 
pri rozvíjaní malých tanečníkov v meste Spišská Belá.

Autor článku:
Mgr. Marta Britaňáková

Odborný seminár v partnerskom poľskom meste Szczawnica
Szczawnici Barbary Węglarz na tému „Kultúrny turizmus – forma
popularizácie kultúrneho dedičstva regiónu Pieniny“.
   Počas stretnutia boli prezentované koncepcie, ktoré pomôžu
predstaviť aktivity umožňujúce popularizáciu zdrojov kultúrneho a
prírodného dedičstva v oblasti, ktorej sa aktivity mikroprojektu týkajú.
   Seminár bol organizovaný v rámci realizácie mikroprojektu s
názvom Popularizácia pohraničnej kultúry a regionalizmu – 
Program poľsko - slovenskej cezhraničnej spolupráce. Projekt
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Program Interreg V - A  Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.

     Dňa 20. januára 2023 sa v našom poľskom partnerskom meste
Szczawnica uskutočnil odborný seminár s názvom „Manažment
kultúr. a prírod. dedičstva prihranič. miest Szczawnica - Lesnica“.
     Tohto semináru sa zúčastnili pán primátor mesta Spišská Belá
Ing. Mgr. Peter Zibura spolu s viceprimátorom mesta Marošom Vaver-
čákom a zamestnancami oddelenia kultúry.
        V rámci programu odznela prednáška riaditeľky Ústavu etnológie 
a kultúrnej antropológie prof. dr hab. Stanisławy Trebuni - Staszel
s názvom „Manažment kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu
Pieniny“ a taktiež prednáška riaditeľky Pieninského múzea v

Karneval na ľade 2023
   O kultúrnu vsuvku na úvod v podobe
krasokorčuliarskeho vystúpenia sa nám
postarala Veronika Kováčová.
   Celé podujatie nám profesionálne od-
moderovala Mgr. Monika Gurková, ktorá sa 
spolu so zamestnancami a dobrovoľníkmi z 
FACE CLUBU zaslúžila o skvelý program. 
Vymysleli pre deti rôzne súťaže, dobrovoľ-
níci sa poprezliekali za maskotov a s deťmi 
tancovali a šantili na ľade.
    Malí aj veľkí sa počas karnevalu mohli 
zahriať čajom a občerstviť fašiangovými šiš-
kami, ktoré bezplatne pripravila JEDNOTA

DÔCHODCOV SLOVENSKA – Spišská 
Belá. Účastníci karnevalu mali možnosť
posilniť sa aj chutným gulášom.
       Súčasťou programu bola aj prezentácia 
masiek a súťaž o najkrajší karnevalový 
kostým. Súťažilo sa v 3 kategóriách: škôl-
kari a menší, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ.
       Päťčlenná porota sa po každom kole dlho 
radila. Spočítali hlasy a vybrali tie masky, v 
ktorých bola najpočetnejšia zhoda. Víťazi 
boli odmenení potleskom a z rúk p. primátora 
Ing. Mgr. Petra Ziburu si prevzali diplomy a 
vecné ceny.

    Obdobie fašiangov, ktoré trvá od Troch 
kráľov do Popolcovej stredy, je časom plesov
a karnevalov. Jedným z nich bol aj náš
Karneval na ľade, ktorý v nedeľu 5.2.2023
popoludní usporiadalo mesto Spišská Belá a 
FACE CLUB.
       Zakorčuľovať si, zasúťažiť a využiť jeden
zo studených zimných víkendov si prišlo
približne 90 detí. Nuž a o nápadité masky
nebola núdza. Rodičia svoje ratolesti po-
obliekali do rôznych kostýmov a v dobrej
nálade korčuľovali do rytmov hudby, ktorú od 
začiatku do konca akcie púšťal DJ Miki.

Beľanka Radka Britaňáková bude účinkovať v tanečnej šou Let΄s Dance
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Spišskej Belej
   Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 26. januára 2023 venovalo týmto témam:

Dozorná rada Lesy mesta Spišská Belá 
• Poslanci mesta zvolili Dozornú radu spoločnosti Lesy mesta Spiš-
ská Belá s.r.o., v zložení Ján Matava, Ing. Ján Svocák, PhD., Maroš 
Vaverčák, Ing. Miroslav Jurčo a MUDr. Andrej Novák.

Zmena rozpočtu mesta č. 1/2023
• MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2023 
rozpočtovým opatrením č. 1/2023. Opatrenie je zverejnené na webo-
vej stránke mesta www.spisskabela.sk.

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
• Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v 
Spišskej Belej na ulici Hviezdoslavovej č. 8 a v zmysle § 281 a násl. 
Obchodného zákonníka, viac na www.spisskabela.sk.

Pridelenie mestského nájomného bytu
• Poslanci mesta schválili pridelenie mestského nájomného bytu -
1- izbový byt č. 2, 2. kategórie na prízemí bytového domu na ulici
Štefánikovej č. 8 v Spišskej Belej do nájmu Dušanovi Mirgovi, trvale 
bytom Spišská Belá, Štefánikova č. 79/13.

Predaje a prenájmy
1./ MsZ schválilo zámer na prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta na Zimnej ulici č. 8 v Spišskej Belej o celkovej
výmere 155,40 m² nájomcovi – Antónii Bieľakovej, bytom Reľov č.12, 
účel nájmu – maloobchodný predaj darčekových predmetov.
2./ MsZ schválilo zámer na prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta na ulici Hviezdoslavovej č. 8 spoločnosti RAYEHE 
s.r.o., so sídlom Továrenská 760/12 Spišská Belá, ktorej konateľmi 
spoločnosti sú Vladimír Pavličko a Samaneh Shoraneh.
3./ MsZ schválilo prenájom pozemku, druh pozemku trvalý trávny 
porast o výmere 1569 m², nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Belá 
zapísaného na LV č.6827, 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 predaj časti pozemkov v k.ú. Spišská Belá v
lokalite IBV Samuela Webera kupujúcim Mgr. Vladimírovi Šelepovi, 
trvale bytom ul. Partizánska č.17 a manželke Lenke Šelepovej, rod. 
Vadovskej, trvale bytom ulica Zimná 458/60, Spišská Belá pre účely

spevnenia svahu v zadnej časti pozemku a terénnych úprav, za kúpnu
cenu 20,00 EUR/m².
5./ MsZ súhlasilo s uzavretím zmluvy o prenájme pozemku parc. 
č. KN-C 15497, plocha prenájmu 1 m², nachádzajúceho sa v k. ú. 
Spišská Belá, zapísaného na LV č.6827, 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.
6./ MsZ schválilo prenájom časti pozemku (plocha prenájmu 1 m²)  
pri Dome smútku v Spišskej Belej, nájomcovi - spoločnosti Automaty 
& Inovácie s.r.o.,  Malý Lipník  96,  pre účely  umiestnenia sviečkomatu
v k.ú. Spišská Belá, v tomto prípade ide o zmenu mena spoločnosti. 
Ostatné podmienky nájmu zostávajú nezmenené.

Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá č. 5
• Vzhľadom k prejavenému záujmu občanov mesta o zmenu územ-
ného plánu Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy, ži-
votného prostredia a regionálneho rozvoja pri MsZ v Spišskej Belej,
odporúča schváliť otvorenie piatej Zmeny územného plánu.

Mestské zastupiteľstvo schválilo nových členov rád škôl
a) Rada školy pri Základnej škole, J. M. Petzvala, Moskovská č. 20:   
JUDr. Štefan Bieľak, František Gallik, Ing. Ján Poliak, Mgr. Marta
Britaňáková .
b) Rada školy pri Základnej škole, Štefánikova č. 19: Ľubomír Šmindák,
Ing. Lukáš Hotáry, Ing. Ján Svocák, JUDr. Štefan Bieľak.
c) Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Zimná č. 12: Ing. Lukáš 
Hotáry, Mgr. Branislav Zibura, Ing. Ján Svocák, PhD., Ján Matava.
d) Rada školy pri Centre voľného času, Zimná č. 47: Mgr. Marta
Britaňáková, Mgr. Jana Neupauerová, Ján Matava. 
e) Rada školy pri Materskej škole, Mierová 15: Ľubomír Šmindák, Ing. 
Ján Poliak, Jaroslav Bachleda, Ing. Lukáš Hotáry.
f) Mestská školská rada mesta Spišská Belá: Ing. Veronika Ková-
čiková, PhDr. Edita Svocáková.

Informácie hlavnej kontrolórky
• Poslanci vzali na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky mesta 
o kontrolnej činnosti za rok 2022, tiež informáciu o kontrole v r. 2023, 
podbrobnejšie informácie na www.spisskabela.sk.

Personálne zmeny na Mestskom úrade Spišská Belá 
• Poslanci mesta vzali na vedomie informáciu primátora mesta o 
organizačných (personálnych) zmenách v Mestskom úrade v Spiš-
skej Belej, viac na www.spisskabela.sk.

Pietna spomienka na oslobodenie mesta
   27. januára si v meste Spišská Belá pri-
pomíname 78. výročie oslobodenia spod 
nemeckej okupácie počas druhej svetovej 
vojny. Pri tejto príležitosti bolo zorganizova-
né spomienkové podujatie. Zúčastnili sa ho 
viceprimátor mesta Maroš Vaverčák, zástup-
covia mesta, členovia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov a žiaci základ-
ných škôl. Aktom kladenia vencov si pri pa-
mätnej tabuli i soche partizána pripomenuli 
78. výročie oslobodenia nášho mesta od fa-
šizmu.
    Už pred vypuknutím Slovenského národ-
ného povstania sa v podtatranských mes-
tách a obciach začali občania zapájať do 
protifašistického odboja. Niektorí v ilegálnom 
hnutí a niektorí odchádzali do hôr k partizá-
nom. V júli 1944 sa v Spišskej Belej objavili 
protihitlerovské nápisy. Obyvatelia sa pripra-
vovali na spoluprácu s približujúcou sa oslo-
boditeľskou armádou. Po vypuknutí SNP na-
stal v meste veľký rozruch. 30. augusta v noci 
a 31. augusta 1944  celý deň prechádzali cez 
Spišskú Belú nemecké jednotky. Časť ne-
meckých vojenských oddielov sa ubytovala 

v Spišskej Belej a spolu s s členmi Heimat-
schutzu prevzali výkonnú moc v meste. V 
posledných mesiacoch 1944 sa na cestách 
v Spišskej Belej  budovali protitankové záta-
rasy. V decembri 1944 odišla z mesta značná 
časť nemeckého obyvateľstva, svoje domy a 
byty zanechávali osudu. 26. januára odišiel 
do Spišskej Belej nemecký oddiel na ničenie 
objektov, mostov a komunikácií. Mal za úlohu 
zničiť tabakovú továreň a budovy v meste. 
Nemci nestihli zničiť nič, stihli odniesť len 
časť strojového zariadenia tabakovej továrne.
Celú noc na 27. januára 1945 v smere od Po-
dolínca trvala streľba. Obyvateľstvo mesta 
sa ukrylo do pivníc. Nemecké vojská ustupo-
vali v smere na Kežmarok a Tatranskú Kotli-
nu. Ráno 27. januára 1945 niekoľko chlapov 
na Bušovskej ceste rozbúralo protitankové 
zátarasy a po 6. hodine prišla do mesta prie-
skumná hliadka sovietskej armády. Za nimi

vošli do meste ďalší sovietski vojaci a po 
krátkej prestrelke oslobodili Spišskú Belú.
   Symbolická tabuľa na stene Mestského
úradu pripomína všetkých, ktorí sa stali 
obeťami 2. svetovej vojny. Zo Spišskej Belej 
počas 2 svetovej vojny padli – Jozef Biroš, 
Ondrej Fedor, Ján Chovaňák, Jozef Kraus, 
Gustáv Kraus, Gejza Krejnus, Vojtech Krett,
Jozef Krigovský, Jozef Kriššák, Gustáv
Pohoň, Ján Podolský, Jozef Richter, Rudolf 
Štuler a Ján Žemba.
   Nezabúdajme akú obeť nám museli pri-
niesť naši starí otcovia a otcovia v boji za 
našu slobodu. 78 rokov žijeme len v spo-
mienkach. Oslobodenie nášho mesta od
fašizmu, ktoré si každoročne 28. januára
pripomíname, nech je navždy spojené s
vyjadrením úcty a vďaky všetkým, ktorí
neprežili hrôzy 2. svetovej vojny.
     Zdroj: https://oslobodenie.wbl.sk/.
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Výročná členská schôdza jaskyniarov
       V sobotu 7. januára 2023 sa uskutočnila 
výročná členská schôdza oblastnej skupiny
Slovenskej speleologickej spoločnosti – 
Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá. Program
bol už tradične rozdelený do dvoch častí, a to 
aktívnej a úradnej. Na doobednej akcii v Be-
lianskej jaskyni sa zúčastnilo 10 členov, ktorí 
transportovali čerpaciu techniku z novoobja-
vených priestorov. Dokonca aj v jaskyni, ktorá 
bola objavená pred 142 rokmi, je ešte možné 
nájsť nové priestory. Posledné významnejšie 
objavy tu boli belianskymi jaskyniarmi odha-
lené presne pred 6 rokmi, v januári 2017. Ná-
sledne sa tu realizovalo mnoho pracovných 
akcií za účelom sondovania, merania a doku-
mentovania. Od tohto nečakaného objavu sa 

podarilo Beliansku jaskyňu predĺžiť o 284 m 
(z pôvodných 3829 m na súčasných 4113 m). 
Vzhľadom k tomu, že ďalšie pokračovanie v 
tejto časti sa ukázalo ako neperspektívne,
vedenie Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá
rozhodlo o ukončení výskumu v najnovšom
segmente. Ďalšia skupina jaskyniarov v 
Belianskej jaskyni kalibrovala nový merací
prístroj BRIC4, ktorý jaskyniari čerstvo
obstarali na dokumentáciu jaskynných
priestorov. Tento vysoko kvalitný prístroj 
vlastní Jaskyniarska skupina Spišská Belá 
ako jediná spomedzi 52 oblastných skupín 
Slovenskej speleologickej spoločnosti.
       V popoludňajších hodinách pokračovala 
výročná členská schôdza belianskych jasky-

niarov za vyššej účasti v priestoroch
Komunitného centra v Spišskej Belej. Okrem 
hodnotenia činnosti Jaskyniarskej skupiny 
Spišská Belá v roku 2022, prebehla aj voľ-
ba nového pokladníka a revízora skupiny. 
Schválený bol aj plán práce na rok 2023, v 
ktorom sa skupina popri dobrodružnom vý-
skume podzemných priestorov, bude naďa-
lej venovať napr. aj výchovno-vzdelávacím 
činnostiam. V uplynulom kalendárnom roku 
sa o vzniku jaskýň, zložení krasu, činnosti 
jaskyniarov a o ochrane prírody od belian-
skych jaskyniarov dozvedeli deviataci na
základnej škole v Poprade.

Ľubomír Plučinský – predseda skupiny

Informácia Mesta Spišská Belá - zmeny a doplnky územného plánu mesta
Spišskej Belej. Išlo by o prvý pracovný návrh možných (akceptova-
teľných) zmien, ktorý by bol predložený spracovateľovi tejto zmeny 
územného plánu.
     Keďže v danom prípade by išlo o zmenu vyvolanú na základe 
požiadaviek občanov a mesta, bolo by aj financovanie danej zmeny  
realizované z ich združených finančných prostriedkov a to alikvotnou 
časťou na nákladoch spojených s obstarávaním tejto zmeny územ-
ného plánu.
     Na základe uvedených skutočností vyzývame občanov - obyva-
teľov Mesta Spišská Belá o predkladanie požiadaviek a návrhov k 
uvažovanej zmene územného plánu, v termíne do: 30. apríla 2023.
   Svoje žiadosti adresujte na Mestský úrad Spišská Belá, 
Petzvalova 272/18, 059 01 Spišská Belá.
   Na žiadosti uplatnené po tomto termíne nebude mesto
prihliadať.

Ing. Anna Kleinová

    Mesto Spišská Belá v priebehu roku 2021 ukončilo proces ob-
starávania zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta (na podnet 
žiadateľov), pričom rozsah týchto zmien bol uzavretý prijatím uzne-
senia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej č. 189/2019 zo dňa 
26.09.2019.
     Vzhľadom k prejavenému záujmu niektorých občanov o zmenu 
územného plánu, mesto zvažuje po zistení predbežného záujmu o 
zmenu územného plánu o prípadnom započatí procesov jeho obsta-
rávania v rámci zmien a doplnkov územného plánu Mesta Spišská 
Belá č.5.
     V tej súvislosti vyzývame občanov - obyvateľov Mesta Spišská 
Belá o predkladanie požiadaviek a návrhov k uvažovanej zmene 
územného plánu, aby mesto mohlo požiadavky predložiť príslušnej 
komisii výstavby, územného plánovania, dopravy, životného prostre-
dia a regionálnej politiky na prerokovanie a schválenie a následne aj 
na rokovanie a schválenie poslancom mestského zastupiteľstva v

Čo s objemným odpadom a väčším množstvom vytriedeného odpadu?
    Mesto Spišská Belá týmto dáva svojim 
občanom do pozornosti, že objemného od-
padu, ako aj väčších množstiev vytriedeného 
odpadu, sa môžu celoročne a bezplatne 
zbavovať na zbernom dvore v areáli Mest-
ského podniku Spišská Belá, s. r. o., na Tová-
renskej ulici 30 v Spišskej Belej. Na zbernom

dvore sa jednotlivé druhy odpadov zhromaž-
ďujú oddelene.
       V prípade, že disponujete väčším množ-
stvom vytriedeného odpadu (napr. kartónu, 
plastov, atď.), využite možnosť odovzdať od-
pad na zbernom dvore. Zberný dvor je pre 
verejnosť otvorený v pracovných dňoch

od  6.00 do 15.30 hod.
      Zároveň však upozorňujeme, že areál je 
mimo pracovnú dobu uzavretý a chránený 
kamerovým systémom. Nie je povolené ne-
chávať odpad pred areálom. Takéto konanie 
je v rozpore s legislatívou a pod hrozbou 
sankcie.

Vrecia na triedený zber budeme rozdávať v priestoroch infocentra
     Oznamujeme obyvateľom mesta Spišská
Belá, že od mája 2023 dôjde pri odvoze
triedeného zberu k zmene doterajšieho
zaužívaného postupu zberovej spoločnosti.
Zamestnanci zberovej spoločnosti od uve-
deného termínu už nebudú vymieňať plné 
farebné vrece za prázdne. Z uvedeného 
dôvodu je potrebné, aby si zástupca
každej domácnosti zapojenej do vrecové-
ho triedeného zberu odpadov, prišiel do 
priestorov Regionálneho informačného

turistického centra na ul. Petzvalova 17 
v Spišskej Belej vyzdvihnúť pripravené 
balenia farebných vriec na celý kalendárny
rok.
      Balenia farebných vriec sa budú rozdávať
v termíne od 1. marca 2023 bezodplatne 
oproti podpisu v pracovnom čase mest-
ského úradu v pondelky (7.30 – 15.30 h.), 
utorky (7.30 – 15.30 h.) a stredy (7.30 – 
16.30 h.). Upozorňujeme, že balenia vriec je 
potrebné si prevziať do konca apríla 2023.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových 
domov sa nemení.
   Farebné vrecia sú určené na triedený
zber papiera (modré vrece), plastov (žlté 
vrece), skla (zelené vrece), kovov a tetrapa-
kov (červené vrece). Zber prebieha v zmysle 
zverejneného harmonogramu. Zároveň sa v 
mene zberovej spoločnosti občanom ospra-
vedlňujeme za problémy v systéme zberu 
triedeného odpadu, ktoré sprevádzali začia-
tok kalendárneho roka.

Referendum – výsledky v našom meste
     Z celkového počtu oprávnených voličov 5 214 sa referenda zú-
častnilo v meste Spišská Belá v piatich okrskoch spolu 1 090 voličov 
(20,9 % účasť). Svoj súhlas s referendovou otázkou vyjadrilo 1 057 
voličov (96,97 %) a nesúhlas 16 voličov (1,47 %), neplatných
alebo neodovzdaných bolo 17 hlasov (1,56 %).
    Príprava, priebeh referenda i spočítavanie hlasov sa v našom

meste udiali pokojne a bez komplikácií (napriek bohatej snehovej
nádielke), výsledky boli spracované za menej než hodinu.
      Na Slovensku sa hlasovania zúčastnilo 1 193 198 osôb, čo 
predstavuje 27,25 % oprávnených voličov – referendum preto nie 
je platné. Spomedzi všetkých odovzdaných hlasov bolo 97,51 %
odpovedí ÁNO a 1,54 % odpovedí NIE.
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Belianski a Kežmarskí OTUŽILCI
pri výstupe na Hrebienok, Rainerovu chatu, či na Zelené pleso v
mraze len tak v kraťasoch.
          Pre váhavejších záujemcov len toľko – začať možno kedykoľvek, 
avšak postupne, najlepšie s niekým skúsenejším. Nájdete nás na  Face-
book stránke: Belianski a Kežmarskí OTUŽILCI, alebo Kežmarskí otu-
žilci. Osobný kontakt: tréner Marián Novotný, Kežmarok. V Spišskej 
Belej Jožko Gemza, Maroš Neupauer...
        Zaužívané stupnice chladovej terapie nám hovoria:
Teplota vody                  kategória                  odporúčaná doba vo vode 
12 – 8 stupňov            chladná voda                       max. 30 min.
  8 – 4 stupne              studená voda                       max. 10 min.
  4 – 0 stupňov              ľadová voda                       max. 5 min.

Ing. Vladimír Klein

     Len veľmi málo ľudí vie, že v našom meste existujú vyznávači
ľadovej vody a práve s príchodom prvých zimných mrazov, začína pre 
nich tá hlavná sezóna. I keď odomykanie vody sa konalo už 3. októbra
za účasti asi 37 „ ICEMANOV“ a ich priateľov, to pravé orechové však 
začína, keď teplota vody klesne pod 4 stupne celzia. Belianski a Kež-
marskí OTUŽILCI nie sú organizovaní v žiadnom klube, ani v našom 
meste, ani v Kežmarku. Sú to skupinky nadšencov od školákov až 
po pokročilých dôchodcov zo Spišskej Belej, Kežmarku, Krížovej Vsi, 
Mlynček, Lendaku a bohvie ešte odkiaľ z nášho okolia. Stretávajúcich 
sa 2-3x, niekedy i viac krát do týždňa na Fľaku, pod elektrárňou, či v 
lagúne pod mostom v Tatranskej Kotline, na Belianskom rybníku, na 
Zlatnej v Kežmarku a na Studenom potoku, občas i na štrkoviskách v 
Batizovciach a vo Svite i v zatopenom lome na Kvetnici.
         Môžete nás však vidieť i pri chladovej terapii studeným vzduchom

Naše deti vedieme k tradíciám – "páranie peria"
     Spoločné páranie peria z doma chovanej 
hydiny ako forma výpomoci. Ženy a dospieva-
júce dievčatá, spravidla susedky a príbuzné, 
sa v zimnom období a cez fašiangy schádzali 
v jednej domácnosti, kde párali perie domá-
cej gazdinej do chystanej výbavy pre dcéru 
alebo pred krstinami. Po dokončení páračiek 
v jednom dome prichádzali na pozvanie do 
ďalšieho v rámci reciprocity. Perie sa páralo 
vo večerných hodinách do polnoci v miest-
nosti s pripravenými stolmi a lavicami na 
sedenie. Po skončení práce gazdiná odme-
nila ženy pohostením (šišky, koláče, sušené 
ovocie). Páračky predstavovali aj spoločen-
skú a zábavnú príležitosť – rozprávali sa tu 
rozprávky, žartovné príbehy, spomienky, 
spievali sa piesne. Do domu prichádzali aj 
mládenci a po dokončení práce, keď už ne-
hrozilo rozfúkanie peria po dome, sa mládež 
zabávala. V niektorých regiónoch Slovenska 
pretrvali do 2. polovice 20. storočia.
    Ukážku párania peria v rámci vyučo-
vacích hodín techniky si vyskúšali aj 
naše žiačky pod vedením skúsenej pani 
učiteľky Marty Vlachovej. Snahou bolo 
pripomenúť staré práce, ktoré sa počas 
dlhého zimného obdobia vykonávali a 
pripomenúť si ľudové tradície, ktoré
stále ešte nie sú miestami minulosťou.
    Čas Vianoc skončil. Stromčeky už splnili 
svoju dôležitú úlohu. Naši predkovia využili
všetko, nič nevyšlo nazmar. Aj tu sme sa 
vybrali po tradícii. Strom, ktorý zdobil vchod 
školy sme preniesli do dielne a začali s reza-
ním. Rozobrali sme si „polia“ a začali vyrábať 
„tvrličky“ na habarkovanie a „štucháče“ na 
zemiaky. „Tvrličky“ v minulosti slúžili na roz-
miešanie múky v smotane. Dnes tento ná-
stroj môžeme využiť na rozmiešanie pudingu

v mlieku. Zo spodných častí vyšli „štucháče“, 
ktoré slúžili na rozpučenie varených zemia-
kov, alebo rozmiešanie zapareného šrotu pre 
dobytok. Pre nás budú slúžiť ako dekorácia 
do výzdoby. Pri výrobe sme použili rôzne 
spôsoby obrábania dreva ako: rezanie, od-
kôrňovanie, rašpľovanie, brúsenie. A veru, 
poriadne sme sa zapotili. Zvyšky so stromu 
sme dali do kompostu. Zo stromčeka nezo-
stalo nič, len úžitkové predmety. Zase sme 
raz urobili krok v zručnosti, a naša práca

mala zmysel.
    Žiaci 7., 8. a 9. ročníka, ktorí navštevujú 
chemický krúžok, sa na chvíľu premenili
na kreatívnych šperkárov. Najprv boli z nich 
chemici, kde pripravili nasýtený roztok z 
modrej skalice a trpezlivo očakávali, aké 
kryštály sa im do pár dní objavia. Následne  
vkusne a precízne vytvárali šperky – príves-
ky, prstene, ktoré môžu byť bežne nositeľ-
ným šperkom.

ZŠ M. R. Štefánika

Projekty ZŠ M. R. Štefánika
žiakov, dôležitý (sekundárny) efekt očakávame vo výsledkoch v 
národnom testovaní z matematiky.
     V rámci dobrej spolupráce sme využili túto možnosť zapojiť sa
do tohto výskumného projektu, vďaka ktorému si budú môcť žiaci vy-
skúšať odborníkmi pripravované testy z matematiky a zistené možné 
rezervy, počas školského roka eliminovať.
      Ďalšími projektmi, do ktorých sa žiaci ZŠ M. R. Štefánika zapojili 
sú:
- Medzinárodný vzdelávací program GLOBE
- Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

Vedenie ZŠ M. R. Štefánika

    V spolupráci s Ekonomickou fakultou TUKE a s kolegami z 
Durham University, School of Education realizujeme výskumný 
projekt zameraný na ašpirácie detí, pričom ako nástroj je zvolené 
testovanie z matematiky. Cieľom je preskúmať, do akej miery súvisia 
ašpirácie s výsledkami testovania.
      Cieľovou skupinou sú žiaci a žiačky 8. a 9. ročníkov ZŠ. Podsta-
ta výskumu spočíva v testovaní žiakov a poskytovaní spätnej väzby 
žiakmi (vo forme vyplnenia veľmi krátkeho dotazníka ihneď po teste 
zameraného na hodnotenie obťažnosti testu, očakávaní ohľadom vý-
sledkov a ašpirácií v ďalších testoch). Žiaci zároveň dostanú spätnú 
väzbu ohľadom ich výsledkov.
      Hoci je hlavný výskumný cieľ projektu zameraný na ašpirácie
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SUPERTALENT šk. roku 2022/2023
       V piatok 27.01.2023 sme sa mohli po dvoch rokoch vrátiť k obľú-
benej tradícii našej školy a zorganizovať SUPERTALENT.
     Výnimočný talent preukázali naši žiaci 1. stupňa ZŠ v dvojhodi-
novom programe, ktorý sa niesol v duchu speváckych, hudobných 
či tanečných vystúpení. Do súťaže sa zapojilo 32 žiakov. Účastníci 
mali svoje vystúpenia starostlivo pripravené, čo potvrdilo aj publikum, 
ktoré svojich spolužiakov oceňovalo veľkým potleskom a tým aj diváci 
prispeli k nezabudnuteľnej atmosfére. Program bol pestrý a ukázal 
koľko šikovných žiakov v našej škole máme. Mali sme  možnosť vidieť
tanec mažoretiek, choreografie latinsko-amerických tancov, škótskeho
tanca, vypočuť si hru na klavíri, akordeóne, husliach, spev moder-
ných a ľudových piesní…
   Porota zložená z pedagógov našej školy mala veľmi ťažké
rozhodovanie vybrať 3 najlepšie vystúpenia. Nakoniec rozhodla takto:
1. miesto: Bohumil Bohunický, 3.B - hra na klavíri
2. miesto: Nina Žrúbeková, Matúš Bičuš - latinsko-americké tance
3. miesto: Alžbeta Germanová, 3.A – hra na husliach, spev
      Odmenení boli všetci účinkujúci.
       Poďakovanie patrí všetkým učinkujúcim, porote, učiteľom a taktiež 
technickej a moderátorskej podpore pána učiteľa Mgr. J. Dobeša.

Mgr. Y. Tomaľová, Mgr. K. Kušmíreková, ZŠ J. M. Petzvala

Detský folklórny súbor Belanček pri ZŠ J. M. Peztvala
    V roku 2022 sme založili DFS Belanček 
pod vedením uč. K. Kušmírekovej, ktorá je 
bývalou členkou FS Magura. Súbor má 25 
členov a skladá sa z troch zložiek, z hudob-
nej, speváckej a tanečnej. Má za sebou via-
cero vystúpení, a to na Dňoch mesta Spišská 
Belá, Zemiakarskom jarmoku, viackrát sme 
vystupovali na mestskom úrade pri príleži-
tosti slávnostných obradov osláv životných

jubileí a potešili sme aj našich seniorov. 
Navštívili sme Zariadenie opatrovateľskej 
služby v Strážkach, Klub dôchodcov v Spiš-
skej Belej. Predstavili sme sa s pásmom „Ej 
beťar, ja dzivočka“, „Daj Bože, slnka“, ktoré 
sme doplnili speváckym číslom a hudobným 
sprievodom. Vianočné vystúpenie na Belian-
skych Vianociach, na 1. sviatok vianočný 
speváčky spievali koledy pred sv. omšou.

    Deti sa na vystúpenie vždy veľmi tešia, 
poctivo a s nadšením trénujú, aby sa naučili 
nové kroky, točky, tanec s partnerom a aby 
nacvičili celé folklórne pásmo. Predvádzajú
svoj temperament, tvorivosť, súdržnosť 
a predovšetkým svoje herecké, tanečné,
spevácke, hudobné schopnosti a talent.

Mgr. K. Kušmíreková, ZŠ J. M. Petzvala

Deň s Legom
     Kto z nás by nepoznal stavebnicu Lego? Táto obľúbená stavebnica 
nechýba ani v našej materskej škole.  Deti z nej tvoria rôzne stavby, 
predmety, postavičky.
     V dňoch 24.01.2023 a 26.01.2023 nás navštívili Mgr.Lucia Švecová
(pani riaditeľka jazykovej školy TARGET, Poprad) s lektorkou a 
predstavili nám vzdelávací program Legáreň.
    Deti  mohli pracovať pod ich vedením so špeciálnymi setmi kociek 
Lego, kde sa prelínalo vzdelávanie a zábava. Program bol prispô-
sobený našej téme na tento mesiac, ktorá bola „Hry a športy detí“.
Zo špeciálnych setov kociek Lego si deti poskladali svoj vlastný
model hokejistu, ktorý sa hýbal. Ten jednoduchým pohybom vedel
posunúť puk. V mladších triedach deti skladali podľa nápodoby
lektoriek. V starších triedach podľa tlačeného návodu. Deti boli
veľmi pozorné, aktívne a prejavili svoje zručnosti a  radosť zo skla-
dania. Touto hravou formou si rozvíjali jemnú motoriku, predstavivosť
a technické zručnosti. Prežili náučné a príjemné dopoludnie pri hre 
s Legom.

Ivana Šimoňáková, učiteľka MŠ

Návšteva výrobných závodov Tatravagónka Poprad a KIA Žilina
       V kariérovej výchove žiakov nechceme nič podceniť. Snažíme sa 
žiakom ponúknuť aktivity, ktoré im pomôžu lepšie sa orientovať v ob-
lasti svojich záujmov, zručností, schopností a silných stránok. Týmto 
spôsobom si vie každý žiak sledovať svoj profesijný vývoj od svojho 
„sna“ až po realitu.
        Aj v duchu tejto myšlienky sme sa rozhodli ukázať žiakom prácu v 
dvoch významných výrobných závodoch Tatravagónka Poprad a v 
automobilke KIA Žilina. Žiaci sa mohli oboznámiť s celým výrobným 
procesom. Videli vznik auta, či vagóna od kusa železa až po finálny

mobilný produkt. Výborní lektori nás previedli výrobnými halami a
podrobne nám predstavili celý výrobný proces.
    V prvom polroku žiaci navštívili tiež rušňové depo v Poprade.
Absolvovali prednášky zamerané na kariérne poradenstvo so
psychologičkou, zúčastnili sa „živých knižníc“, ktoré boli zamerané
na predstavenie stredných škôl na základe skúseností absolventov 
škôl (organizované Face Clubom Spišská Belá).

RNDr. Emil Valek, PhD., riaditeľ ZŠ J. M. Petzvala
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Rodí sa menej detí, viac ich má netradičné mená
     Minulý rok priniesol zmenu v dlhodobo stúpajúcom trende počtu 
obyvateľov Spišskej Belej (vrátane Strážok). Medziročne sme zazna-
menali pokles počtu obyvateľov. K 31. decembru 2022 je v meste 
o 33 obyvateľov menej, ako bolo k rovnakému dátumu v roku 2021. 
Údaj o počte obyvateľov Spišskej Belej v roku 2022 sa v štatistikách
zaknihuje na čísle 6 720, kým predvlani to bolo 6 753. V roku 2022 pri-
vítali rodiny v meste iba 71 novorodencov, 44 dievčat a 27 chlapcov, 
kým v roku 2021 sme sa tešili z 82 bábätiek. Na prvého novorodenca
mesta v roku 2022 sme museli čakať do druhého januára, a je ním 
dievča; prvý chlapec sa stal naším novonarodeným spoluobčanom 
12. januára 2022.
    V počte úmrtí sme v roku 2022 zaznamenali pokles. Zomrelo 
52 spoluobčanov (28 žien a 24 mužov), kým v roku 2021 sme sa
navždy rozlúčili až so 69 blízkymi (30 žien a 39 mužov).
       V rámci pohybu obyvateľstva v priebehu kalendárneho roka 2022 
sa z mesta odsťahovalo 104 obyvateľov (v r. 2021 to bolo 63 obyva-
teľov) a prisťahovalo sa 52 obyvateľov.
        V roku 2022 Matričný úrad v Spišskej Belej zaevidoval 86 sobášov 
(predvlani to bolo 98).
     Ukazuje sa, že výberom mena aj rodičia v našom meste svojim
potomkom zabezpečujú exkluzivitu. Až 46 novorodencov dostalo vlani
meno, ktoré nedostal nik z jeho rovesníkov, s ktorými sa pravdepo-
dobne stretne v školských laviciach. Na druhej strane najobľúbenej-
šími dievčenskými menami sa v roku 2022 stali Rebeka (4 nositeľky) 
a Júlia (4 nositeľky), na 2. mieste skončilo meno Bianka (3 nositeľky) 
a  2 dievčatká majú mená Emma, Liana, Linda a Paulína.

     Medzi novorodencami v roku 2022 v Spišskej Belej sa o pomy-
selné prvenstvo za  najobľúbenejšie krstné meno pre chlapca delia 
Boris (2 nositelia) a Filip (2 nositelia). Všetci ostatní chlapci sa môžu 
pýšiť menom, ktoré nedostal vlani v meste nikto ďalší.
      Z uvedeného vyplýva, že naše mesto vo výbere mena pre dieťa 
nekopíruje celoslovenské štatistiky.  Na Slovensku boli v roku 2022 
najobľúbenejšie dievčenské mená v poradí Sofia, Eliška, Nina a 
mená pre chlapcov v poradí Jakub, Samuel, Adam.
       Ulica 1. mája je tou ulicou v meste, ktorú má ako svoj trvalý pobyt
zaevidovaných najviac novorodencov z roku 2022 (10), nasleduje 
Zimná ulica (8), Slnečná ulica (7) a Popradská ulica (5).
    Najviac narodeninových oslávencov, ktorí prišli na svet v roku
2022, bude v mesiaci marec (12 novorodencov), potom vo februári 
(7) a v apríli (7).
      Zo zaujímavostí a aktuálnych trendov spomenieme:
– aj v našom meste dostali niektoré dievčatká priezvisko bez sloven-
skej prechyľovacej prípony –ová,
– medzi dievčatkami nenájdeme Máriu, Evu, Zuzanu, Elenu či
Kristínu, zato nájdeme Evelyn, Jasmínu, Ninu, Elu, Caroline, Tamiu,
– žiaden z chlapcov nedostal tradičné slovenské meno, napr. Ján, 
Jakub, Peter, Pavol, Štefan či František, ale rozširuje sa paleta
cudzojazyčných mien, napr. Nelson, Matteo, Marcus, Noel, Nikolas 
či Leonard.
     K 31. decembru 2022 je priemerný vek v Spišskej Belej 37,62 
rokov, pričom priemerný vek žien v meste je 38,82 rokov a mužov 
36,39 rokov.

„Blšák“
   Dňa 14.01.2023 sa v zasadačke MsÚ 
konal nultý úspešný "Blšák", takzvaný
"Flohmarkt". Obyvatelia mesta si mohli
navzájom vypomôcť a za "ľudové" ceny 
nakúpiť, či predať zaujímavé kúsky zo svo-

jich skríň a domácností. Ponuka bola naozaj 
rôznorodá a široká. Akcia sa stretla s veľkým 
nadšením a chuťou pokračovať. Ďalší Blší 
trh sa konal 19.02.2023 od 13:00 hod. do 
18.00 hod. na rovnakom mieste. Do budúcna

je potrebné si vopred rezervovať miesto 
(u organizátorky Miroslavy Marhevkovej),
nakoľko priestory sú obmedzené.

Miroslava Marhefková

Občianske združenia v meste Spišská Belá
     Na území nášho mesta pôsobí viacero 
občianskych združení. Účelom občianskych 
združení je združovanie občanov s rovnakým 
cieľom, pričom najčastejšie sa jedná najmä 
o aktivity, ktoré za občanov nevykonáva štát. 
Podporovať môžete napríklad občiansku 
iniciatívu, legislatívny lobbing, vzdelávanie 
občanov v určitej oblasti, ochranu kultúry,
ochranu ľudských práv či zastupovanie
záujmov svojich členov.
      Občianske združenie je (podľa sloven-
ského zákona č. 83/1990 Z.z.) výsledok 
združovania sa občanov (organizácia), ktorý 
je právnická osoba a nie je to politická strana 
ani politické hnutie, organizácia na zárob-
kovú činnosť (podnik), organizácia na za-

bezpečenie riadneho vykonávania určitých 
povolaní, cirkev, náboženské spoločenstvo, 
odborová organizácia, či štátny orgán (alebo 
subjekt riadiaci štátny orgán). Ako príklady 
označenia občianskeho združenia zákon 
výslovne uvádza spolok, spoločnosť, zväz, 
hnutie a klub. Združenie má svoje poslanie 
a stanovy. Na Slovensku občianske združe-
nia právne upravuje Zákon č. 83/1990 Z.z. o 
združovaní občanov. Register občianskych 
združení vedie Ministerstvo vnútra SR.
Občania na Slovensku majú právo zakladať 
občianske združenia (ak nejde o ozbrojené 
združenie, združenie s cieľom obmedzovať 
práva občanov pre ich odlišnosť a podobne 
iné prípady).

       Postupne sa vám občanom pokúsime v
Belianskom spravodaji predstaviť jednotlivé
občianske združenia v Spišskej Belej, ich 
činnosť a aktivity. Dúfame, že táto forma 
bude nie len informačná, ale pre niektorých 
občanov aj motivačná a rozhodnú sa k
niektorému združeniu pripojiť a zdieľať s ním 
či už svoje záujmy alebo v nich nájdu často-
krát aj odbornú pomoc a poradenstvo. Prvým 
občianskym zdužením s ktorým sa môžete 
zoznámiť je Pretekarys. O tomto OZ nám 
napísal príspevok predseda Ing. Michal 
Jurčo.
          Občianske združenia, ktoré majú záujem 
odprezentovať svoju činnosť, prosím kon-
taktujte nás na: spravodaj@spisskabela.sk.

Canisterapia
    Je liečebný kontakt psa a človeka, dokáže 
povzbudiť ľudskú psychiku a pohladiť dušu. 
O liečebných účinkoch canisterapie sa 30.1. 
presvedčili aj žiaci Špeciálnej ZŠ v Spišskej 
Belej. V spolupráci s Poľovníckou a ochran-
nou spoločnosťou v Ľubici, terapeutkou Mi-
roslavou Krempaskou a jej terapeutickým 
psom, strávili príjemne dopoludnie. Rozšírili 
si vedomosti o živote zvierat v lese, zvýšili 
povedomie o ochrane zvierat a prírody, zá-
roveň vďaka canisterapeutke rozvíjali svoje 
psychosociálne vnímanie a prežívanie. Teší-
me sa už na ďalšie príjemne stretnutie.

Júlia Gondeková, ŠZŠ Spišská Belá
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Ako prispievajú lesníci mestských lesov Spišská Belá k podpore environ-
mentálnych funkcií lesov
     Lesy sú najvýznamnejšou zložkou prírodného prostredia a ne-
nahraditeľným  stabilizátorom krajiny. Vedecké bádanie vyústilo do 
poznania, že lesné ekosystémy majú blahodarné účinky na celkovú 
pohodu človeka poskytovaním osobitných prírodných priestorov na 
rekreáciu, relax, odbúravanie stresu a ako miesto pre spoločenské 
a terapeutické intervencie. Významné miesto zastávajú pri vzde-
lávaní. Poznanie významu lesných ekosystémov v širšom kontexte 
udržateľného rozvoja by malo byť prioritou každej spoločnosti. Vý-
chodiskové postavenie v napĺňaní princípov udržateľného roz-
voja má environmentálna výchova. Jej poslaním je pedagogicky 
viesť, vzdelávať a vychovávať jedinca tak, aby si osvojil prírodovedné 
poznatky  a ich prepojenie na život človeka, aby chápal súvislosti od 
jednoduchých ku globálnym dôsledkom.
       Lesníci na Slovensku sa dlhodobo podieľajú na realizácii nefor-
málnej environmentálnej výchovy prostredníctvom konceptu lesnej 
pedagogiky, ktorú zastrešuje Národné lesnícke centrum. Podpora 
environmentálnych funkcií lesa vo všetkých škálach je priori-
tou spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá. Vyplýva to nielen z cer-
tifikácie PEFC a Pro Silva, na ktorých je hospodárenie v mestských 
lesoch postavené, ale najmä z úsilia  vytvárať trvalé hodnoty pre oby-
vateľov tunajšieho regiónu. Najväčší posun v systematickej práci s 
verejnosťou a realizácii rôznorodých aktivít začal po roku 2016, kedy 
sa zrodila myšlienka projektu „Zasaď si svoj strom“ a zároveň sa zin-
tenzívnila spolupráca s koordinátorom lesnej pedagogiky. Odvtedy sa 
každoročne stretávajú dobrovoľníci s cieľom prispieť k zalesňovaniu 
okolitých lesných plôch. Ďalším významným projektom sa stal jedno-
dňový program „S lesníkom do lesa“ určený pre žiakov miestnych 
základných škôl. Spoločnosť nezabúda ani na seniorov, ktorých už 
tradične pozýva na príjemné posedenie v tieni stromov oživené aktivi-
tami lesnej pedagogiky. Pre peších turistov sú k dispozícii dva náučné 
chodníky – Belianske lúky a Fľak. Portfólio aktivít environmentálnej 
výchovy dopĺňajú Lesnícke dni, zbieranie odpadkov počas akcie Dňa 
zeme, ale aj aktívna účasť na ďalšom vzdelávaní lesných pedagógov. 
Za prínos k rozvoju lesnej pedagogiky bolo spoločnosti Lesy mesta 
Spišská Belá v roku 2021 udelené ocenenie pri príležitosti osláv 20 
rokov lesnej pedagogiky na Slovensku. V minulom roku sa do pri-
pravovaných aktivít zapojilo celkovo 333 osôb, z toho 202 detí, 
40 seniorov a 91 osôb v kategórii rodiny s deťmi. Oproti minulému 
roku je to nárast, v roku 2021 to bolo spolu 84 osôb. Pre porovnanie 
je možné uviesť, že celkovo na Slovensku v roku 2021 (údaje za rok 
2022 zatiaľ nie sú k dispozícii)  navštívilo aktivity lesnej pedagogiky 
spolu viac ako 15065 účastníkov (Zdroj: Správa o LP za rok 2021).

       Posledným dôležitým medzníkom aktívnej realizácie envi-
ronmentálnej výchovy je vytvorenie Historicko-edukačnej miest-
nosti lesnej pedagogiky vybudovanej v rámci medzinárodného 
projektu „CESTY K ZDRAVÝM LESOM“ (HUSKROUA/1701/LIP/009) 
priamo v sídle mestských lesov na Šarpanci. Priestor je rozčlenený 
na dve vzájomne sa prelínajúce časti - historická expozícia s vybra-
nými tematickými okruhmi a  edukačná miestnosť určená na reali-
záciu praktických aktivít vzdelávacích programov lesnej pedagogiky. 
Učebňa bude slávnostne otvorená v máji tohto roku pri príležitosti
osláv 30. výročia založenia spoločnosti. Za zmienku stojí fakt, že
aktuálne je na Slovensku približne 10 zariadení alebo učební lesnej 
pedagogiky s rôznym vybavením, ktoré riadi š.p. Lesy SR.  V pôsob-
nosti neštátnej lesníckej organizácie takéto zariadenie aktuálne nie je 
vybudované. Z tohto pohľadu možno Lesy mesta Spišská Belá 
radiť k lídrom podpory a aktívnej prezentácie lesov odbornej a 
laickej verejnosti. Snahou tunajších lesníkov je lesy nielen pestovať
a chrániť, ale byť činorodou súčasťou regiónu Belianskych Tatier,
napĺňať potreby jeho obyvateľov a návštevníkov a najmä zanechať 
po sebe živý odkaz v podobe zdravých odolných lesov pre ďalšie
generácie.

Ing. Dana Chlpošová, PhD., lesná pedagogička,
Ing. František Pisarčík, Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

Pretekarys o. z.
      Občianske združenie Pretekarys vzniklo 
v roku 2017 na území Spišskej Belej. Mo-
mentálne je základňou nadšencov behu či 
už priamo zo Spišskej Belej i jej okolia, ale 
aj odídencov za štúdiom, prácou a životnými 
partnermi, ktorí sa vďaka tejto veselej sku-
pinke radi vracajú do svojho rodného mesta. 
       Ako o sebe sami tvrdia na svojej stránke:
„Sme partia mladých ľudí, ktorá žije špor-
tom, ale nebránime sa starším členom :). 
Začali sme čisto ako OCR  bežci (behali 
sme iba prekážkové behy), ale zistili sme, 
že niektorým vyhovujú viac cestné behy, 
alebo naopak niekomu viac kross. Preto nie 
sme striktne založený, ale ako najdôležitejší 
princíp celého združenia je partia. Výsledky 
nerozhodujú, ale každý úspech poteší a te-
šia sa z neho všetci. Beháme ako tím, žijeme
ako tím a ako tím sa aj zabávame. Berie-
me každého nadšenca behu všeobecne,
hlavnou podmienkou je chuť behať a meniť 
svet okolo seba k lepšiemu.“
   Momentálne má združenie 20 členov, 
ktorí sa zúčastňujú rôznych súťaží po celom 
Slovensku, ale neraz i v zahraničí. V tíme si 

vážia každý úspech, nie len stupne víťazov. 
Cieľom je hlavne aktívny a zdravý životný 
štýl, radosť z outdoorových aktivít a zmyslu-
plné trávenie voľného času. Nemôžme však 
nespomenúť, že bežci z tímu Pretekarys 
majú na svojom konte množstvo medailo-
vých ocenení. Každý jeden člen pri svojom 
behu reprezentuje mesto vyobrazeným 
erbom Spišskej Belej na súťažnom drese. 
Postupujúcimi rokmi sa táto rodina rozrastá 
nielen o nových dospelých členov, ale aj o 
základňu fanúšikov a čo je dôležité vyrastá 
im aj nová generácia, ktorá sa určite nestratí 
vo svete športu. Ing. Michal Jurčo, predseda 
OZ pozýva nadšencov behu: „Ak máš chuť 
pridať sa k nejakej partii, si aktívny a spĺňaš 
podmienky, kľudne sa nám ozvi, radi sa s 
tebou prebehneme. A nezabudnite sledovať 
náš FB, instagram alebo oficiálnu stránku 
www.pretekarys.sk. Na všetkých platformách
nás môžeš kedykoľvek kontaktovať a určite 
sa ti ozveme späť.“
       V prípade, že by ste chceli podporiť chod 
OZ Pretekarys, môžete tak urobiť aj venova-
ním 2% z daní.
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Zoznam objektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol
     Zoznam ulíc pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je 
spracovaný na základe § 36 písm. c) vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o 
požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov. Kontroly sa začnú 
vykonávať začiatkom marca 2023 každú sobotu cca od 10:00. Kon-
trolné skupiny budú riadne označené nápisom DHZ Spišská Belá a 
pri sebe budú mať poverenie na vykonávanie protipožiarnych kontrol 
mesta Spišská Belá. Vzhľadom na pandémiu Covid 19 sa preventívne
prehliadky nevykonávali, preto bude potrebné roky 2021 a 2022 
dobehnúť. Prosíme občanov nášho mesta o trpezlivosť a ústretovosť, 
preventívne prehliadky majú občanom pomôcť predísť neočakáva-
ným udalostiam a škodám na  majetku a zdraví.
    Zoznam ulíc: 1.Mája, Družstevná, Kpt. J. Nálepku, Krátka,
Moskovská, Kúpeľná, Agátová, Greisigerova, Kalsteinova,
Lipová, Nová, Športová, Vojtasová, Weberova.
   Základné bezpečnostné zásady inštalácie a používania
spotrebičov
        Dodržiavajte zásadu bezpečnej vzdialenosti umiestňovania horľa-
vých látok (drevo, textílie a pod.) od vykurovacieho spotrebiča. V žiad-
nom prípade neodkladajte horľavé látky do vzdialenosti menšej než 
je bezpečná vzdialenosť. Ak pokyny na použitie neobsahujú bližšie 
údaje, možno za bezpečnú vzdialenosť považovať pri spotrebičoch 
na tuhé palivá 80 cm, na kvapalné palivá 40 cm, na plynné palivá 20 
cm a pri elektrotepelných spotrebičoch 20 cm (uvedené vzdialenosti 
platia pre všetky smery od spotrebiča).
   Pred spotrebič na tuhé palivo, pred ktorým nie je podlaha z
nehorľavého materiálu inštalujte ochrannú podložku z nehorľavého 
materiálu hrúbky najmenej 1 mm. Táto podložka znemožní vznietenie 
podlahy a zabráni žeravým uhlíkom vypadnutým z kachľových pecí, 
sporákov či murovaných pecí zapáliť okolité predmety. Ochranná 
podložka musí u spotrebičov na tuhé palivá (pri sporáku a kozube s 
uzavretým ohniskom) presahovať pôdorys spotrebiča najmenej o 60 
cm pred prikladacím a popolníkovým otvorom a 30 cm na bočných 
stranách; pri kozube s otvoreným ohniskom sú zásady ešte prísnejšie 
(izolačná podložka je min. 80 cm pred kozubom a 40 cm po bočných 
stranách).
    Pre kúrenie nepoužívajte nič, čo do spotrebiča nepatrí - napr.
biologický či iný odpad (slama, umelohmotné fľaše, plasty a pod.), 
ktorý má nielen nezanedbateľné ekologické dôsledky, ale zvyšuje
riziko poškodenia kotla, kachlí, dymovodu alebo komína, čím rastie aj 
nebezpečenstvo vzniku požiaru.
       V prípade vykurovacích telies na tuhé palivá dávajte veľký pozor 
na žeravý popol. Nechajte ho úplne vychladnúť a potom uložte do 
nehorľavých nádob (napr. kovových), ktoré sú neporušené, uzatvá-
rateľné a umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od horľavých látok 
a stavebných konštrukcií z horľavých hmôt. Vyvarujte sa žeravého
popola do plastových popolníc.
   Pri zakladaní ohňa: nepoužívajte vysoko horľavé látky
(benzín, nafta, lieh) používajte len príslušenstvo, ktoré uľahčí
podpaľovanie dreva (tekuté, pevné a eko podpaľovače).
Nespaľujte odpadky.
      Pred každou sezónou
         Zabezpečte pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Pamätajte, že 
najmenšia nečistota v komíne môže spôsobiť veľké nepríjemnosti, (či 
už dlhodobé žeravenie a následný otvorený požiar, alebo otravu ľudí 
toxickým oxidom uhoľnatým). Pravidelné vymetanie sadzí v komíne a 
vyberanie odpadu by malo byť preto samozrejmosťou, rovnako ako 
kontrola jeho technického stavu. Skontrolujete, riadne upevnenie 
dymovodu, taktiež či nie je niekde spotrebič alebo dymovod prepá-
lený a taktiež skontrolujte funkčnosť a tesnosť komínových dvierok.  
Uchovávajte a predkladajte v prípade potreby kontrolným skupinám 
obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymo-
vodu a potvrdenie o vykonaní preskúšania komína. Skontrolujte či
nie sú umiestnené horľavé predmety v nebezpečnej vzdialenosti od 
komínového telesa.
      Pravidelné vymetanie sadzí v komíne a vyberanie pevných

usadenín je samozrejmosťou rovnako ako kontrola technické-
ho stavu. Niekedy aj malá nečistota v komíne spôsobí veľké 
nepríjemnosti.
      Požiarna prevencia – zhrnutie
       Niekoľko pravidiel, zásad a odporúčaní, na ktoré počas vykurova-
cieho obdobia nezabúdajte:  dodržiavajte návody na obsluhu,  dbajte 
na to, aby vykurovacie spotrebiče - sporáky, pece a pod. boli umiest-
nené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odbor-
ne zaústené do komínových prieduchov, nevykonávajte neodborné 
zásahy na spotrebičoch, neskladujte a nesušte v blízkosti vykurova-
cích spotrebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné sušiť horľavý 
materiál v blízkosti spotrebiča nenechávajte ho bez dozoru, popol z 
vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľ-
ným vekom, dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladova-
nie a používanie tuhých, kvapalných a plynných palív.
      Fyzická osoba
      § 14 ods. 1 písm. h), písm. i) a písm. l): Fyzická osoba je povinná: 
o zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť 
odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou 
(zákon o Komore kominárov Slovenska) pred pripojením palivového 
spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na 
ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva 
a po stavebných úpravách na telese komína, o dodržiavať technické 
podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a 
prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov 
a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komí-
nov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom, o uchová-
vať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní 
odborného preskúšania komína. Komín treba udržiavať v dobrom 
technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontro-
la a čistenie najmenej v lehotách uvedených vo vyhláške MV SR č. 
401/2007 Z. z.:  ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s cel-
kovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za o štyri mesiace, ak sú do 
komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá, o šesť 
mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá
a ak ide o komín bez vložky, o dvanásť mesiacov, ak sú do komína
pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
       Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať 
najmenej raz za dva roky. Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených 
jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.
      Záver
     Každý z nás si musí uvedomiť, že protipožiarnu bezpečnosť pri 
vykurovaní ovplyvňuje svojím konaním, správnymi rozhodnutiami 
a v neposlednom rade dodržiavaním právnych predpisov na úseku 
ochrany pred požiarmi. Majme na pamäti, že požiar môže v priebe-
hu niekoľkých minút zničiť celý Váš majetok. Nezabúdajme, že za 
celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá každý majiteľ 
alebo užívateľ rodinného domu sám a je povinný zabezpečovať pra-
videlné čistenie a kontrolu komínov, zabezpečiť odborné preskúšanie 
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením alebo 
zámenou palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho pali-
vového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, 
zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. 
Čistenie komínov a kontrolu celkového technického stavu odporúča 
Hasičský a záchranný zbor ponechať na odborníkov. Pri kontrole je 
vhodné zamerať sa na celkové stavebné prevedenie a funkčnosť, či 
nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu ale-
bo opotrebeniu. Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete 
vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite 
možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili zimné vykurovacie obdobie 
spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonáva-
niu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurova-
cieho obdobia, a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas 
vykurovacieho obdobia.

Maroš Vaverčák

Osveta pamiatkovej ochrany - 23.3.2023 o 16:00 hod., kinosála mesta
     V rámci zlepšenia spolupráce a osvety v problematike pamiatko-
vej ochrany by sme chceli sprostredkovať vlastníkom nehnuteľností a 
národných kultúrnych pamiatok v našom meste prezentáciu inovatív-
nych stavebných materiálov, ktoré môžu byť prínosné pri obnovách

pamiatok a úpravách nehnuteľností z hľadiska zachovania pamiat-
kových hodnôt. Zástupcovia Krajského pamiatkového úradu Prešov, 
pracovisko Poprad, predstavia aj spôsob svojej práce a oboznámia
obyvateľov so zásadami ochrany pamiatkového územia.
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SODB 2021 – sprístupnenie dátového produktu „Moja obec“
  Štatistický úrad SR zverejnil dátový
produkt „Moja obec“, ktorý ponúka vybrané 
údaje za každú obec na Slovensku a môže 
slúžiť na rýchlu orientáciu pre samosprávu, 
obyvateľov, ale aj návštevníkov a ďalších 
užívateľov zaujímajúcich sa o dianie v meste
či obci. Poskytuje údaje o obyvateľoch,
domoch a bytoch. Zdroj: www.scitanie.sk.
      Spišská Belá - SODB 2021
      Údaje o obyvateľoch:
Počet obyvateľov spolu:  6 646;
Muži:  3 293;
Ženy:  3 353;
Hustota obyvateľstva (ob./km²):  196,1;
Štátni občania:  6 605;
Cudzinci:  36.
Veková štruktúra:

0 - 14 roční:  1 238;  15 - 64 roční:  4 574;
65 a viac roční:  834;  Priemerný vek (roky):  
37,54.
Vzdelanie:
Základné:   1 310;   Stredoškolské:   3 237;
Vysokoškolské:  909;  Ekonomicky aktívni:
3 458.
Najpočetnejšie náboženské vyznania:
Rímskokatolícke:  4 890;  Evanjelické:  242;
Bez náboženského vyznania:  636.
Rodinný stav:
Slobodný, slobodná:  3 049;  Ženatý, vydatá:
2 792;  Rozvedený, rozvedená:  387;  Vdovec,
vdova:  415.
      Údaje o domoch:
Domy:  1 341;
Rodinné domy:  1 135;

Bytové domy:  103;
Domy vo vlastníctve fyzickej osoby:  1 158;
Domy s vodovodnou prípojkou v dome z
verejnej  siete:  1 316;
Domy s plynovou prípojkou:  1 153;
Domy s prípojkou na kanalizačnú sieť:  1 265;
Obnovené domy:  940.
      Údaje o bytoch:
Byty:  2 077;
Byty v rodinných domoch:  1 166;
Byty v bytových domoch:  786;
Obecné byty:  186;
Priemerná podlahová plocha bytu (m²):  
98,82;
Byty s vodovodom zo spoločného zdroja:
2 036;
Byty vykurované plynom:  1 729.

Sami rozhodnite, kto potrebuje vaše dane
   Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu
každoročne poukázať určité percento zo 
svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech 
neziskových mimovládnych organizácií na 
realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde 
o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť 
o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v 
štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude pre-
vedená v prospech neziskových organizácií.
  Občianské združenia, ktorých chod je
možné podporiť venovaním 2 % daní na 
území Spišskej Belej uvádzame v zozname 
nižšie. Zákon Vám umožňuje darovať 2 % 
zo svojich daní z príjmov občianskym zdru-
ženiam. Tento dar Vás nič nestojí, pretože 
daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre 
občianske združenia znamenajú prejave-
nie dôvery a podporu v rozvíjaní ich aktivít

s deťmi, so starkými ľuďmi, so zdravotne 
znevýhodnenými ľuďmi. Týmto spôsobom 
umožníte napredovať vo svojej činnosti i 
športovcom, umelcom a zoskupeniam s rôz-
nym zameraním. Využite možnosť rozhodnúť 
o Vašich 2% zo svojej dane.
     Názov organizácie
•   Mestský športový klub SLAVOJ Spišská 
Belá,
•     Moje mesto Spišská Belá,
•     4U,
•     ADAMKO KAČMARČÍK, o.z.,
•     AUTOMOTOKLUB SPIŠSKÁ BELÁ,
•     Belanská ľudová hudba Podtatranec,
•     Expression o.z.,
•     FFF-friends,
• Jaskyniarska skupina Spišská Belá
(speleologická),

•     Javorinčatá,
•     LUKA, n.f.,
• Občianske združenie pri Základnej
umeleckej škole Spišská Belá,
•    Ondrej a Sára, o.z.,
•    Pretekarys,
•    Racing klub Spišská Belá,
• Rodičovské združenie pri Základnej
škole,  Moskovská  20  v  Spišskej  Belej,
•     STRELECKÝ KLUB STRÁŽKY,
•      V - Centrum celoživotného vzdelávania o.z.,
•      Vôľa žiť,
• Združenie rodičov Základnej školy
Spišská  Belá,  Štefánikova,
•  Zlatá Rybka Spišská Belá pri ŠZŠ
Spišská  Belá.
   Zdroj: Zoznam na rok 2023 z Komory
notárov (rozhodni.sk).

Valentínska kvapka krvi
     Mesto Spišská Belá pravidelne organi-
zuje v spolupráci s popradskou pobočkou 
Národnej transfúznej stanice bezplatné da-
rovanie krvi pod názvom Valentínska kvapka 
krvi. A môžeme konštatovať, že táto akcia 
sa stáva čoraz navštevovanejšou. V ponde-
lok 13. februára 2023, deň pred sviatkom sv. 
Valentína, patróna všetkých zaľúbených, sa 
rozhodlo 36 dobrovoľných darcov krvi prísť 
podporiť dobrú vec. V priestoroch mestského 
úradu od 8:00 do 11:00 hodiny darovalo krv 
aj niekoľko prvodarcov.
    Už teraz srdečne pozývame všetkých 
na Primátorskú kvapku krvi, ktorá sa bude
konať 9. júna 2023.
         Všetkým darcom ešte raz ĎAKUJEME !!!

Opäť skvelo reprezentovali
      Naši tanečníci tanečného klubu TATRA DANCE Tanečný klub
Radky Britaňákovej Spišská Belá opäť získali ďalšie, medaily,
poháre, diplomy a vecné ceny.
    V nedeľu 29.1.2023 sa zúčastnili súťaže Hobby Ellegance
Dance Cup 2023 v spoločenskom pavilóne v Košiciach. Usporiada-
teľom tejto súťaže bol Ing. Peter Vidašič – majster sveta v spoločen-
ských tancoch na vozíku. Súťaž bola zorganizovaná na vysokej úrovni 
a perfektne pripravená. Naše deti – tanečníci TATRA DANCE zožali 
opäť úspechy: v kategórii DETI I. z 5 štartujúcich tanečných párov si
vybojovali a umiestnili sa na 4. mieste Matúš Bičuš a Nina Žru-
beková. Vo vekovo staršej kategórii DETI II. získali 10. miesto. V

kategórii Sólo dievčatá I. z 23 štartujúcich dievčat: 1.miesto Sofia 
Krempaská, 5.miesto Bianka Bieľaková, 6.miesto Nina Žrubeko-
vá. V kategórii Sólo dievčatá II. z 24 štartujúcich dievčat: 1.miesto 
Bibiana Plučinská, 3.miesto Sofia Krempaská, 6.miesto Bella
Bočkayová. V kategórii Sólo dievčatá III. zo 6 štartujúcich dievčat: 
2.miesto Bibiana Plučinská, 5.miesto Bella Bočkayová.
     Srdečne gratulujeme našim šikovným tanečníkom a ďakujem za 
úspešnú reprezentáciu klubu! Ďakujeme TK Ellegance Košice za
pozvanie a krásnu súťaž! Tešíme sa na ďalšie úspechy v tomto roku 
na tanečných súťažiach!

Mgr. Radka Britaňáková
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