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VITAJTE V KRAJINE
GORALOV

Práve sa nachádzate v najväčšej goralskej oblasti
na Slovenku, ktorú tvorí 34 obcí na území miest Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Najrázovitejšie goralské obce sú iste tie v Zamagurí, no
skutočnou tradíciou a zvykmi Goralov ešte stále
neďaleká podtatranská obec Lendak. Oblasti, kde
žijú Gorali, však netvoria jednoliaty geografický
ani kultúrny celok. Delia sa spišských Goralov,
oravských Goralov a kysuckých Goralov.

KTO SÚ GORALI?

Odborne môžeme pokojne povedať, že Gorali sú etnografická skupina, ktorá žije prevažne
na severnej hranici s Poľskom, a to po obidvoch
stranách Karpát. Na území Slovenska ich hravo nájdete práve na severných Kysuciach, hornej Orave
a na hornom Spiši, kde sa nachádza aj náš Motorest Goral. Pojem vzniku slova Goral vraj ešte stále
nie je objasnený, domnienky ale hovoria, že je ho
možné spájať so slovom horal, teda obyvateľ žijúci
v horách.

HYMNA GORALOV
GÓRAĽU, CY ČI ŇE ZAĽ

Najznámejšie dve strofy v goralskom nárečí:
Goraľu, cy či ňe zaľ, odhodžič od stron ojcyzny.
Švjyrkovyk ľasof i haľ, i tyk potokof přecystyf.
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]
I goraľ na gory spožyral, i lzy renkavem učyral.
I gory opuščič třeba, dľa hľeba, Paňe, dľa hľeba.
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]
Preklad :
Goraľ, či ti nie je ľúto odchádzať z rodného kraja.
Smrekových lesov i hôľ, i tých potokov prečistých
[:Goraľ, či ti nie je ľúto; Goraľ, vráť sa do hôľ.:]
Goraľ na hory pozrel a utieral slzy rukávom.
Hory opustiť treba, kvôli chlebu, Pane, kvôli chlebu.
[:Goraľ, či ti nie je ľúto; Goraľ, vráť sa do hôľ.:]

SLOVO MAJITEĽA
Milí zákazníci!
Motorest Goral, alebo ak ste si ho zvykli nazývať skôr „Salaš
Goral“, má už 12 rokov. Po tejto dobe, ktorý uplynula, môžem
pokojne povedať, že moje rozhodnutie postaviť takúto štýlovú
gastro prevádzku v Spišskej Belej bolo správne. Poskytuje
útočisko pre motoristov, turistov, obchodných zástupcov či
obyvateľov Spišskej Belej a okolia. Salaš stojí neďaleko čerpacej
stanice OMV a supermarketu Tesco, čo je však veľmi dôležité –
nachádza sa pri hlavnom dopravnom ťahu. Denne nás navštívi
veľké množstvo ľudí a mňa veľmi teší, že sa k nám radi vraciate.
Viem, že niekedy sa vyskytnú chybičky krásy, ale verte mi, personál našej prevádzky robí všetko preto, aby ste boli spokojní a
cítili sa fajn. So začiatkom tohto podniku som si začal aj ja sám
viac všímať prácu čašníkov a kuchárov a zároveň som sa naučil
viac si týchto ľudí vážiť. Nikdy som si nevedel predstaviť, aké
je to náročné povolanie. Mám skutočne dobrý pocit, keď si
dám chutnú napenenú kávičku po špičkovom „goralskom tanieri“. Pri jedle vnímam originálny interiér od akademického
maliara Čižmárika, ktorý dokonale vniesol do nášho interiéru
„goralského ducha“ a zasadil nás tak do autentickej goralskej
tradície. Žijeme v krásnom podtatranskom regióne a niekedy
zabúdame na to, čo všetko nám poskytuje a aké máme šťastie,
že sme narodili práve tu. Z času na čas sa oplatí znovu trošku
uvažovať o rodnom kraji, o vymoženostiach, ktoré sa k nám
dostávajú, ale aj o správnom nasmerovaní našich ciest... Milí
zákazníci, na záver vám teda prajem, aby ste chvíle strávené
v Motoreste Goral vždy prežívali v pohode, dobrej nálade a
hlavne - pri dobrom jedle! My sa o to budeme snažiť!
Všetko dobré!
PaedDr. Ladislav Hrivko

JOZEF MAXIMILIÁN PETZVAL

VITAJTE V HISTORICKOM MESTE

SPIŠSKÁ BELÁ
HISTORICKÉ ZAUJÍMAVOSTI
Toto neveľké slovenské mestečko
môže mať pokojne prívlastok
„stredoveké“, keďže prvé písomné
doklady siahajú až do 13. storočia.

hy sme boli až 360 rokov. Až potom vznikla takzvaná spišská provincia 16 miest, ktorá trvala až do
roku 1876. Spišská Belá bola od 13.
storočia čisto nemeckým mestom a
zmienka o slovanských obyvateľoch
Vôbec prvý zachovaný doku- sa vyskytuje až v dokumentoch z 19
ment o meste je z roku 1263. storočia.
Táto písomnosť určuje hranicu chotára, ktorú odobril v tejto REMESLO A POLIA
listine uhorský kráľ Bela IV. Už v Azda tie charakterizujú najviac
roku 1271 bolo toto mestečko slo- život tejto obce, nakoľko nachádbodné a to vďaka mestským priv- zame mnohé zmienky o prospeilégiám, ktoré určitým mestám rujúcich remeselníkoch a poľnoudelil ďalší uhorský kráľ Štefan V. hospodároch. Napomohol tomu aj
Prvým známym richtárom mesta rozsiahly chotár, ktorý zahŕňal aj
bol Tylo a to v roku 1279. V roku atraktívne Belianske Tatry. Veľké
1412 sme sa stali jedným z miest, mestské trávnaté plochy položiktoré označil Žigmund Luxem- li základ pre úspešný chov oviec a
burský ako zálohu za pôžičku Vla- hovädzieho dobytka a mestské lesy
dislavovi II. Jagelovskému, aby tak boli zdrojom kvalitného dreva, s
získal peniaze na nákladnú vojnu ktorým sa dalo dlhodobo úspešne
s Benátkami. Súčasťou tejto zálo- obchodovať.

VYNÁLEZCA ZO SPIŠSKEJ BELEJ
JARMOKY A TRHY
Okrem riskantnej vojnovej zálohy,
do ktorej patrila aj Spišská Belá,
získalo mesto od Žigmunda Luxemburského aj pozitívnejšiu úlohu. Od roku 1535 sa v meste každú
nedeľu konali trhy, ktoré výrazne
prispievali k obchodnému významu
mesta. Neskôr sa tu konali aj
výročné jarmoky, ktorých sa organizovalo napokon až sedem za rok,
čo bolo trikrát viac ako u susedného
Kežmarku. Výhodná obchodná sila
mesta dopomohla ku vzniku remeselných cechov ako napríklad cech
mäsiarov, obuvníkov, krajčírov,
kováčov. Veľmi významné bolo pestovanie ľanu, ktorého kvalitu mohli
okúsiť zákazníci až v Turecku, na
Balkáne a, samozrejme, v celom
Uhorsku.

KAŠTIEĽ STRÁŽKY

DOMINANTA MESTA - SÍDLO VEĽKÉHO MALIARA
Mimoriadne pozoruhodné dielo
renesančnej architektúry je azda
najčastejšie spájané s menom významného maliara, ktorého povesť
je známa v celej Európe. Reč je o
Ladislavovi Mednyánszkom. Jeho
otec, barón Eduard, sa do kaštieľa
nasťahoval v roku 1862, vtedy mal
malý Ladislav ešte len desať rokov
a iste ani jeho otec netušil, že toto

slávne sídlo ešte viac preslávi umenie pod značkou Mednyánszky. Jeho
tvorivou doménou bola krajina,
ktorej zobrazovaniu sa nevenoval
len v Strážkach, ale užíval si svoje
ateliéry v parížskom Mantmartri či
vo Viedni. Svoje umelecké vzdelanie však nadobudol v Mníchove.
Kaštieľ, ktorý mu ponúkal nádherné scenérie Tatier, sa tak však

naveky stal jeho stálou expozíciou, a
tak umeleckého ducha tohto významného maliara nie je cítiť nikde
tak dobre ako práve na tomto mieste. Kaštieľ však má čo ponúknuť
aj ako samostatné historické miesto,
ktoré je ovenčené svojimi príbehmi
i históriou.

Toto mesto sa môže pochváliť aj
mimoriadne dôležitým vynálezcom, akým bol maestro Petzval.
Bol to zakladateľ modernej optiky.
Vďaka svojej fantastickej znalosti
matematiky a zručnosti v jemnom
obrábaní skla získal výborne predpoklady na prácu s fotografickou
optikou.

na modernú technológiu fotografovania. Kým pred Petzvalom trvala expozícia fotografie aj desiatky
minút, počas ktorej sa objekt nesmel
pohnúť, vďaka jeho vynálezu sa tento čas skrátil na menej ako minútu.
Svetlo tak preniklo na svetlocitlivý
materiál oveľa skôr a vo väčšom
množstve. Preto je tento významný
rodák Spišskej Belej považovaný
za zakladateľa modernej fotografie. Jeho múzeum môžete navštíviť
práve v Spišskej Belej, a to na Petzvalovej ulici!

Jeho vynález objektívov so
16-násobným zlepšením prenikania
svetla na materiál znamenal jeden z
najzásadnejších krokov v orientácii

OSOBNOSTI, KTORÉ NÁS NAVŠTÍVILI
KRSTNÝM OTCOM
BOL FENOMENÁLNY
SLOVENSKÝ HEREC
V lete roku 2004 sme uviedli tento motorest do života a začal tak
písať svoju históriu. Bolo však pre
nás veľmi dôležité, aby pri jeho otvorení stál človek, ktorý bude svojou osobnosťou umocňovať dojem
z tohto miesta. Pozvanie „pokrstiť“
tento salaš, či motorest prijal samotný Michal Dočolomanský, ikona
slovenského herectva. Žiaľ, dnes už
nie je medzi nami. Michal Dočolomanský je totiž rodeným Goralom!
Pochádza z neďalekej obce Niedzica,
ktorá sa nachádza bezprostredne za
severnou hranicou Slovenska, ktorá
je od motorestu vzdialená necelých
35 kilometrov. Ide o vyhľadávanú
turistickú oblasť.
STRELEC ZLATÉHO GÓLU
Medzi vzácnych hostí patrí i vážená

osobnosť svetového hokeja, pán Peter Bondra, ktorý je i osobným priateľom majiteľa motorestu. Ako iste
viete, Peter Bondra je členom siene
NHL a zaradil sa medzi najlepších
hokejistov sveta. V najkvalitnejšej hokejovej lige pokoril magickú
hranicu 500 gólov a odohral viac
ako 1000 zápasov. Je nám cťou, že
si pre trávenie svojho času vybral aj
tento motorest.
NEPOSTRÁDATEĽNÝ
SPEVÁK A HEREC
Ibi Maiga je azda najznámejším Afričanom v týchto končinách. Niet sa
čomu čudovať, Slovensko si dokonale obľúbil a predstavil sa nám svojimi skvelými piesňami v slovenčine
i v svojom rodnom jazyku. Iste si
ho pamätáte aj z filmu Fontána pre
Zuzanu. Pred nedávnom navštívil aj
náš motorest!

MAJSTERKA SVETA
V KULTURISTIKE
Popradčanka Janka Purdjaková je
desaťnásobnou majsterkou sveta v
kulturistike. Jej životný štýl a nevyhnutné kvalitné stravovanie motivuje aj nás, aby sme pre Vás prinášali
aj fit jedlá, ktoré sú, samozrejme,
zdravé a chutné. Janka Purdjaková
je najúspešnejšou Slovenkou na celosvetovom fóre a nepochybne sa
tak radí medzi významné osobnosti,
ktoré nás navštívili.
MINISTER
ZAHRANIČNÝCH VECÍ
Diplomat v krajinách ako Rusko,
Japonsko, Juhoslávia, Albánsko či
Macedónsko a napokon aj šéf rezortu zahraničia Miroslav Lajčák sa tiež
radí medzi našich hostí.

UROBTE SI VÝLET DO OKOLIA!
PIENINSKÝ NÁRODNÝ PARK
A SVETOZNÁMY SPLAV NA PLTIACH (35 KM)
Nádherne miesto, ktoré vás očarí skvelou atmosférou panenskej prírody. V aute nestrávite ani 30
minú a zakrátko vystúpite v srdci Pienin, v Červenom
Kláštore, kde na vás čaká mnoho zaujímavých miest
či atrakcií, z ktorých je azda najslávnejšou splav na
pltiach.

STE TU SPRÁVNE
UPROSTRED METROPOL

Spišská Belá
Spišská Belá
Spišská Belá
Spišská Belá
Spišská Belá
Spišská Belá
Spišská Belá

-

Moskva  .  .  .  .  .  .1590 km
Kyjev  .  .  .  .  .  .  . 930 km.
Minsk  .  .  .  .  .  .  . 902 km.
Varšava .  .  .  .  .  . 487 km.
Berlín  .  .  .  .  .  .  . 727 km.
Brusel  .  .  .  .  .  .  1433 km.
Paríž .  .  .  .  .  .  .  1603 km.

Spišský Belá
Spišská Belá
Spišská Belá
Spišská Belá
Spišská Belá
Spišská Belá
Spišská Belá

-

Viedeň .  .  .  .  .  .  . 422 km.
Barcelona .  .  .  .  2237 km.
Zürich .  .  .  .  .  .  1174 km.
Rím .  .  .  .  .  .  .  . 1530 km.
Budapešť  .  .  .  .  . 275 km.
Belehrad  .  .  .  .  . 639 km.
Bukurešť  .  .  .  .  . 991 km.

LEVOČA,
MESTO MAJSTRA PAVLA (35 KM)
Krásne starobylé námestie s kostolom svätého Jakuba,
v ktorom sa nachádza najvyšší gotický oltár na svete, ktorý zhotovil majster Pavol z Levoče. Mesto je aj
známym pútnickým miestom, ktoré navštívil aj svätý
Ján Pavol II.

KEŽMAROK,
LESNICA,
NAJBLIŽŠIE KRÁĽOVSKÉ MESTO (8 KM)
SLOVENSKÝ PRÍSTAV PLTÍ (35 KM)
Jeho hrad leží priamo v uliciach a je tak pre
Ak nasadnete na plť v Červenom Kláštore, zaručene návštevníkov ako na dlani. Významné chrámy, návás vysadia v prístave Lesnica, ktorý je jediným slov- mestie, ktoré má meštiansky charakter a zaujímavé
enským prístavom na Dunajci, v ktorom končia splav príbehy z mesta i hradu.
naše pltnícke spoločnosti. Lesnica je goralská dedinka, v ktorej vás radi povozia na koči či počastujú do- SLOVENSKÝ RAJ,
brými domácimi špecialitami.
NÁRODNÝ PARK (47 KM)
Ak patríte k milovníkom prírody a Pieniny už máte
SZCZAWNICA,
prejdené, neďaleko nájdete ďalší slovenský národný
POĽSKÉ KÚPEĽNÉ MESTO (50 KM)
park.
Po splave na pltiach sa môžete vybrať aj do Poľska, a to
pešo priamo do krásneho mestečka, v ktorom môžete SPIŠSKÝ HRAD,
okamžite spoznávať poľskú kultúru či srdečných a EURÓPSKA DOMINANTA (57 KM)
podnikavých Poliakov.
Najväčší hradný komplex na Slovensku a jeden za najväčších v Európe. Kolmé steny vysoké až 40 metrov
STARÁ ĽUBOVŇA,
robili tento hrad nedobytným. Históriu hradu písali
KRÁĽOVSKÉ MESTO
Matej Korvín, Čákovci, Turzovci, rod Zápoľských a
A SKANZEN GORALSKEJ DEDINY (27 KM)
mnohé iné slávne mená a rody. Vychutnajte si atmosStredoveký hrad ovenčený významnou históri- féru tohto jedinečného miesta.
ou ponúka nádherné komnaty, vežičky či tajomné
podzemné chodby, ktoré vierohodne reprezentujú VRBOV,
sídlo významných panovníkov. Hneď pod hradom TERMÁLNE KÚPALISKO (14 KM)
nájdete nádherný skanzen, v ktorom si vychutnáte Roky známe termálne kúpalisko s teplotou vody 26 do
skutočnú atmosféru dávnych dôb autentických slov- 38 stupňov, ktoré je otvorené celoročne.
enských dedín.
Vysoké Tatry, najvýznamnejší národný park (25 km)
Tie hádam ani netreba špeciálne predstavovať. Možno
VYŠNÉ RUŽBACHY,
stačí informácia, že od nás ich máte skutočne ako na
KÚPEĽNÉ MESTEČKO (18 KM)
dlani, tak neváhajte a pustite sa do objavovania krás
Letné kúpalisko, liečivá voda, prírodný kráter a skvelo tejto slovenskej hrdosti.
strávené letné i zimné dni, to všetko ponúka známa
kúpeľná destinácia.
POĽSKO,
NEĎALEKÉ VÝZNAMNÉ MIESTA
AQUA CITY POPRAD,
Neďaleko za hranicou je kráľovské mesto Krakov, sveRELAX A ZÁBAVA PRE CELÚ RODINU (23 KM) toznáma soľná baňa Vielička a pietne historické mieJeden z najkvalitnejších aquaparkov na Slovensku, sto Osvienčim, známe zo smutných udalostí druhej
ktorý ponúka komplexné rekreačné trávenie času, kde svetovej vojny.
množstvom atrakcií a možností vyplní váš čas zaujímavým spôsobom aj na niekoľko dní.

NÁŠ ŠÉFKUCHÁR

MIKI

TIP OD ŠÉFKUCHÁRA
Pečené bravčové rebrá
marinované v BBQ marináde

Vek: 35 rokov
Obľúbené jedlo: vyprážaný bravčový rezeň
Hobby: trávenie času s deťmi a manželkou

Dušou kuchyne je človek, ktorý pripravuje
jedlo s láskou a s chuťou, akoby si pripravoval
lahôdku sám pre seba! Taký má byť šéfkuchár
reštaurácie a, samozrejme, aj tej našej. Miki
bol síce pri tvorbe tohto článku na slovo veľmi
skromný, no jeho odbornosť sa v našom podniku veľmi cení!

PREČO SI SI VYBRAL
POVOLANIE KUCHÁRA?
Dáva mi to priestor na tvorenie. Ak vytvoríte
niečo pre ľudí - nejaké jedlo -, a hosť Vám dá
spätnú väzbu, či pozitívnu alebo negatívnu, tak
stále pracujete na sebe a zdokonaľujete sa.
ČO PRIPRAVUJEŠ PRE HOSTÍ NAJRADŠEJ?
Hádam každé jedlo, ktoré si hosť objedná a s
chuťou si na ňom ulahodí.
AKÝ JE V KUCHYNI KOLEKTÍV
A AKO TO MÁTE PODELENÉ?
Kolektív je prevažne ženský. Na zmene je hlavný
kuchár a pomocná kuchárka, ktorá robí prípravné
práce a múčne pokrmy, šaláty, dezerty. Ostatné
práce má na starosti hlavný kuchár.

CHUTNÁ NOVINKA
GORAL BURGER S HRANOLKAMI
Žemľa, 150 gramov hovädzieho mäsa, syr, slanina,
ľadový šalát, paradajka, kyslá uhorka, červená cibuľa,
BBQ, tatárska omáčka, hranolky
CENA: LEN 4,50 €
REBRÁ S BBQ A CESNAKOVÝM DIPOM
Rebrá 400 – 450 gramov, ľadový šalát,
BBQ a cesnakový dip
CENA: LEN 5,00 €

OBĽÚBENÉ PODUJATIA
MIKULÁŠ PRE RODINY S DEŤMI
Nádherná každoročná tradícia, ktorá patrí aj
u nás snáď medzi tie najobľúbenejšie. Motorest
navštívi mnoho rodín, ktoré sa spoločne potešia
z príchodu Mikuláša a jeho družiny, ktorá zabaví
detičky malým programom a rozdá deťom, ktoré
boli celý rok poslušné, sladké balíčky.

VALENTÍNSKY VEČER
Druhou veľkou akciou je Valentín, ktorý sa koná
vo februári. Každý rok pripravujeme pre našich
hostí špeciálne Valentínske menu, ktoré zahŕňa
predjedlo, hlavné jedlo, dezert a samozrejme dobré vínko. Podávame aj sladký darček, súťažíme
v tombole a tento rok pribudol aj bonus - fotografia, ktorú si hostia zobrali so sebou.

PREDSTAVUJEME MANAŽÉRKU
MIŠKA HRIVKOVÁ

„Nikdy neviete, ako malým úsmevom
a dobrým prístupom môžeme zmeniť deň.“

PREZRAĎ SVOJIM ZÁKAZNÍKOM NIEČO O SEBE.
ČO MÁŠ ZA SEBOU, AKÉ SÚ TVOJE HOBBY, ŽIVOTNÝ ŠTÝL?
Prajem všetkým našim návštevníkom dobrý deň! Nuž, ešte donedávna
som bola profesionálna športovkyňa, a tak som mala možnosť precestovať
mnoho krajín, čo mi v konečnom dôsledku otvorilo oči v rôznych smeroch. Aj počas školy som absolvovala študijné pobyty v Lisabone či Severnej
Karolíne (USA). Spoznávať krajiny, kultúru, alebo gastronómiu je pre mňa
jednou zo zásadných vecí, ktoré mi napomáhajú priblížiť sa zákazníkom
z rôznych kútov sveta, ktorí nás navštevujú, môžem im tak viac rozumieť, prispôsobiť naše služby a vychádzať v ústrety aj iným trendom, ako sú
tu u nás. Cestovanie, spoznávanie nových miest, ľudí, destinácií ma jednoducho baví, no k srdcu mi prirástol najmä šport. Či už je to beh, golf
alebo basketbal. Od malička ma moji rodičia učili disciplíne a šport vás
nielen veľa naučí, ale aj si pri ňom veľa zažijete. A životný štýl? Určite pohyb, zdravá strava a pozitívne myslenie.

O tom, že Salaš Goral patrí skutočne medzi podniky s rodinným duchom, hovorí aj fakt, že manažérkou je dcéra majiteľa,
Miška Hrivková, ktorá je na túto prácu vhodná nielen pre jej
motiváciou budovať rodinnú firmu a vytvárať príjemnú atmosféru a prostredie pre zákazníkov, ale s jej prácou korešponduje
i vzdelanie dosiahnuté na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
V krátkosti sme jej položili zopár otázok.

AKO VYZERÁ PRÁCA MANAŽÉRA TOHTO PODNIKU?
Práca manažéra je každý deň iná. Na začiatku dňa riešim každodennú
administratívu, kontakt s dodávateľmi, kontrolujem dodaný tovar a či je
prevádzka v poriadku. Cez obedy sa snažím byť v priestore medzi zákazníkmi, za barom ale aj v kuchyni a odstraňovať nedostatky. Poobede riešim
rôzne akcie, rezervácie, výzdobu salaša, keďže meníme výzdobu napr.
podľa ročného obdobia. V lete máme otvorenú aj terasu, s ktorou máme
do budúcna ešte ďalšie plány. Okrem tohto všetkého nesmiem zabudnúť na
svojich kolegov, pretože vychádzať s kolektívom je pre mňa jedna z priorít
v tomto odbore. Aby toho nebolo málo, nikdy neviete čo sa v daný deň
stane, či nepríde tovar, vypne server, cez ktorý chodia objednávky, ochorie
zamestnanec a pod. Práve toto sú veci, ktoré ma bavia na tejto práci, že to
nie je stereotyp, ale každý deň je niečím iný. Popri tom všetko by som sa
však veľmi chcela svojou dennou prácou aspoň čiastočne dotýkať športu
a tak sa ešte navyše venujem aj projektu značky KariTraa, kde ma oslovili
ako športovú inštruktorku pre urbantréningy po celom Slovensku.
ČO JE PODĽA TEBA NAJDÔLEŽITEJŠOU VECOU,
KTORÁ ZABEZPEČÍ ABY SA TVOJI ZÁKAZNÍCI CÍTILI DOBRE?
Určite správna atmosféra a prístup zamestnanca k naším hosťom. Pretože
nikdy neviete, ako malým úsmevom a dobrým prístupom môžeme zmeniť
deň svojmu zákazníkovi.

OBĽÚBENÁ CYKLOTRASA

SPIŠSKÁ BELÁ – TATRANSKÁ KOTLINA

V prevádzke je už od roku
2011 a predstavuje komfortnú
dráhu pre cyklistov, ktorí sa
prostredníctvom nej presunú
priamo do bezprostrednej
atmosféry tatranskej krajiny.
Trasa je dlhá 9 kilometrov a
začína pri Belianskom rybníku
za mestom. Pre športovcov je
pripravená dvojsmerná asfaltová plocha o šírke 3 metre, ktorá je vhodná taktiež
pre korčuliarov. Z hľadiska
náročnosti ide o rekreačnú
cyklotrasu, na ktorej nájdete
odpočívadlá, stojany s mapou,
lavičky i stoly na piknik.

PODUJATIA V MESTE SPIŠSKÁ BELÁ
(APRÍL – SEPTEMBER 2016)

SEPTEMBER:
01. 09. 2016 (štvrtok)
10. 09. 2016 (sobota)
11. 09. 2016 (nedeľa)
17. 09. 2016 (sobota)
21. 09. 2016 (streda)
24. 09. 2016 (sobota)
25. 09. 2016 (nedeľa)

Beliansky kapor – 48 hod. rybársky maratón
72. výročie SNP – spomienka
Belianska podkova - furmanské preteky (areál „Nižné lúky“)
Belltown fest – festival začínajúcich a amatérskych kapiel
Svätohubertská (poľovnícka) slávnosť
Prúdnička Cyrila Kováčika – regionálna detská hasičská súťaž
Belianska „25“ - cyklistické preteky Spišská Belá – Ždiar
Plenér fotografov – Petzvalova fotografia s výstavou fotografií
Slávnostný obrad uvítania detí do života a prijatie jubilantov
Spišský zemiakarský jarmok – 14. ročník
Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“

T

O

AUGUST:
12. - 14. 08. 2016
26. 08. 2016 (piatok)
27. 08. 2016 (sobota)

Memoriál M. Garaniča – otvorený futbalový turnaj pre amatérov
Belianske jedenástky – regionálna súťaž v kopaní jedenástok
Belá mix Volley Cup – volejbalový turnaj amatérskych družstiev
Hokejbalový turnaj mužov/chlapcov

TURISTICKÁ

M

JÚL:
09. 07. 2016 (sobota)
10. 07. 2016 (nedeľa)
16. – 17. 07. 2016

Dni Mesta Spišská Belá
Firemné športové dni zamestnancov firiem zo Sp. Belej a okolia
Železný hasič – silová súťaž hasičov
Súťaž vo varení gulášu + prezentácia spišskobelianskych spolkov
Beliansky škovránok - prezentácia detí z materských škôl
Regionálne hasičské preteky „O putovný pohár primátora mesta“
Slávnostný obrad uvítania detí do života a prijatie jubilantov
Junior cup – žiacky futbalový turnaj „O pohár primátora mesta“
Jánske blato – adrenalínová súťaž (v Strážkach)
Kaštieľne hry Strážky 2016
Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ocenenie najlepších žiakov základných škôl

L

JÚN:
03. – 05. 06. 2016
03. 06. 2016 (piatok)
04. 06. 2016 (sobota)
04. 06. 2016 (sobota)
05. 06. 2016 (sobota)
05. 06. 2016 (nedeľa)
15. 06. 2016 (streda)
17. 06. 2016 (piatok)
18. 06. 2016 (sobota)
25. – 26. 6. 2016
26. 06. 2016 (nedeľa)

Svätofloriánska (hasičská) slávnosť
Deň víťazstva nad fašizmom – spomienka
Rybárske preteky detí „Zlatý Blyskáč“ a Rybárske preteky dospelých
Deň matiek – kultúrne pásmo
Beliansky majáles
Cyklisticko-korčuliarske preteky detí
Challange day – Deň pohybu

A

MÁJ:
01. 05. 2016 (nedeľa)
06. 05. 2016 (piatok)
07. 05. 2016 (sobota)
08. 05. 2016 (nedeľa)
22. 05. 2016 (nedeľa)
22. 05. 2016 (nedeľa)

Veľkonočný volejbalový turnaj amatérskych družstiev
Obvodová súťaž „Beliansky slávik“ – súťaž v speve ľudových piesní
Obvodová súťaž „Zlatý kľúčik“ - súťaž v speve moderných piesní
Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“

O

R

APRÍL:
02. 04. 2016 (sobota)
08. 04. 2016 (piatok)
21. 04. 2016 (štvrtok)
24. 04. 2016 (nedeľa)

O
RE
S T U G

AKO NA TO?
Navštívte postupne Múzeum J. M.
Petzvala v Spišskej Belej, Belianskú
jaskyňu, Chatu Plesnivec, Kaštieľ
Strážky a Múzeum Dr. Michala
Greisigera, na každom mieste si urobte
fotografiu na ktorej budete len vy, ako
súťažiaci, následne po navštívení všetkých miest pripnite všetky fotografie na
jeden hárok, resp. vytlačte na jeden list
papiera a so svojím menom, adresou,
kontaktom a podpisom ho prineste priamo k nám. Okamžite získavate kávu
a chutné palacinky a zaradíme Vás do
losovania o hlavnú cenu, a to splav na
pltiach po rieke Dunajec.

SÚŤAŽ PRE DETI

NAKRESLI NÁM MOTOREST
Nezabudli sme ani na našich najmenších návštevníkov, ktorých radi
odmeníme za kresby, či maľby Motorestu Goral. Ak nám deti prinesú
svoje diela, na ktorých bude vonkajšok
či vnútro nášho motorestu okamžite
vyhrávajú rozprávkové CD a zaradíme
ich do losovania o celodenné lístky na
vstup do AquaCity Poprad.

