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Pracovné stretnutie zástupcov 
petičného výboru Za vytvára-
nie nových pracovných miest 
na území mesta rozšírením 
priemyselnej zóny Kežmarok 
s poslancami mestského zastu-
piteľstva, primátorom Štefanom 
Bieľakom a zástupcom vlastníkov 
pozemkov Štefanom Tomasom, sa 
uskutočnilo 9. októbra. Cieľom 
stretnutia bolo vypočuť si názory 
obidvoch strán k problému rozší-
renia priemyselného parku aj na 
územie Spišskej Belej (Strážok) 
smerom ku kaštieľu. Zástupcovia 
petičného výboru po obojstrannej 
výmene názorov požadovali opä-
tovné prehodnotenie rozhodnutia 
mestského zastupiteľstva z 13. 
septembra. Zástupca vlastní-
kov pozemkov Štefan Tomas 
okrem opätovného zdôvodnenia 
svojej žiadosti predniesol nový 
návrh, v ktorom prejavil ochotu 
ustúpiť zo svojich pôvodných 

Aktuálne o priemyselnom parku 
Kežmarok (Pradiareň)

požiadaviek a ako kompromis 
ponúkol, aby sa priemyselný 
park rozšíril len na tretinu pôvod-
ne plánovaného územia Strážok. 
Zástupcovia petičného výboru 
zároveň informovali poslancov 
mestského zastupiteľstva a pri-
mátora o petícii za vytváranie 
nových pracovných miest na 
území mesta, ktorú podpísalo viac 
ako 600 ľudí. Primátor informoval 
prítomných, že pokiaľ táto petícia 
bude oficiálne doručená mestu, 
je mestské zastupiteľstvo podľa 
zákona povinné sa ňou zaoberať 
(ako každou inou petíciou), a teda 
aj otázkou rozšírenia či nerozší-
renia priemyselného parku na 
územie Strážok. Po jeden a pol 
hodinovej intenzívnej diskusii sa 
stretnutie skončilo so záverom, 
že ak bude petícia doručená na 
mestský úrad, bude o nej mestské 
zastupiteľstvo rokovať na svojom 
najbližšom rokovaní.

Petícia za vytváranie nových 
pracovných miest v Spišskej 
Belej - za rozšírenie priemysel-
nej zóny Kežmarok (Pradiareň) 
na k. ú. Strážky bola doručená na 
Mestský úrad v Spišskej Belej 18. 
októbra. Podpísalo sa pod ňu 616 
občanov. V stanovisku petičného 
výboru sa žiada prehodnotiť roz-
hodnutie mestského zastupiteľstva 
z 13. septembra, pretože podľa pe-
tičného výboru nastali nové sku-
točnosti: Výstavbu priemyselnej 
zóny navrhujú uskutočniť už len 

Na úrad prišla petícia 
na parcele č. 390, t. j. tridsiatich 
percentách pôvodného územia, čo 
znamená, že pás stromovej ochran-
nej zelene sa posunie cca o 40 m 
ďalej od kaštieľa, ako bol pôvodne 
navrhnutý. Podľa petičného výboru 
diskusia, ktorá sa v meste uskutoč-
nila na základe petície naznačuje, 
že časť obyvateľov mesta je za 
rozšírenie tohto priemyselného 
parku. Vlastník pozemkov súhlasí 
s návrhom rozšírenia ochranného 
pásma kaštieľa Strážky (ako ho 
predložil pamiatkový úrad SR). 

Na mestský úrad bola 17. 
októbra doručená nová žiadosť 
o schválenie rozšírenia výstavby 
priemyselného parku na k. ú. 
Strážky. Konkrétne ide o žiadosť 
na súhlas k začatiu procesu obsta-
rania doplnku územného plánu 
mesta Spišská Belá. Túto žiadosť 
podala spoločnosť Žilinská de-
veloperská, s. r. o., Žilina, ktorá 

Ozval sa žilinský developér
zabezpečuje prípravu územia pre 
vstup zahraničných investorov. 
Žilinčania žiadajú prehodnotiť 
pôvodné rozhodnutie mestského 
zastupiteľstva v Spišskej Belej 
z 13. septembra. Petíciou ako 
aj žiadosťou sa bude mestské 
zastupiteľstvo zaoberať na svo-
jom zasadnutí 8. novembra (vo 
štvrtok). 

Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej na svojom zasadnutí 
4. októbra prerokovalo a rozhodlo 
nasledovne:

Na základe žiadosti doterajšieho 
nájomcu Mareka Mešara zo Spiš-
skej Belej nesúhlasilo s predajom 
budovy bývalej „VND“ s priľah-
lými pozemkami na Továrenskej 
ulici, ktoré dnes používa ako 
skladové priestory, nakoľko tento 
predaj nie je pre mesto nutný a eko-
nomicky výhodný. Nájomca tento 
objekt chcel kúpiť z dôvodu jeho 
rozšírenia (prístavby a nadstavby) 
a zriadenia športovo-oddychového 
centra, ktoré v meste chýba (pri 
zachovaní doterajšej prevádzky 
veľkoskladu ovocia - zeleniny). 
Avšak vzhľadom na účel, pre 
ktorý chcel nájomca tento objekt 
kúpiť, mestské zastupiteľstvo roz-
hodlo o tom, že mu v tomto areáli 
predá časť nevyužitého pozemku za 
kúpnu cenu podľa VZN mesta a za 
podmienok: 

1. účel využitia pozemku 
- výstavba samostatne stojaceho 
objektu - športovo-oddychového 

Z rokovania mestského zastupiteľstva
centra (fitnes centrum, squashové 
ihriská, sauna, a pod.);

2. zákaz prevodu vlastníckeho  
práva k tomuto pozemku počas 
5 rokov od nadobudnutia vlastníc-
keho práva;

3. výstavbu uvedeného športo-
vo-oddychového centra dokončiť 
do 31. 10. 2009;

4. pred podpisom kúpnej zmlu-
vy predložiť mestskému zastupi-
teľstvu na schválenie  projektovú  
štúdiu  tohto športovo-oddycho-
vého centra.

Mestské zastupiteľstvo v ďalšej 
časti schválilo využitie pozemkov 
v lokalite Šarpanec na výstavbu 
zóny rozvoja cestovného ruchu 
a vyhlásenie verejnej ponuky na 
hľadanie investora. Poslanci okrem 
toho prerokovali a schválili odpre-
daje pozemkov žiadateľom v meste 
a v k. ú. Lendak. Neschválili 3 žia-
dosti o kúpu pozemkov vo vlastníc-
tve mesta, odročili 2 žiadosti o kúpu 
pozemkov vo vlastníctve mesta 
a 2 žiadosti o odpredaj pozemkov 
v Tatranskej Kotline. Celkovo bolo 
prerokovaných 19 žiadostí. 

ANKETY 
Separovaný zber odpadov. Mesto pripravuje prehodnotenie súčasné-

ho systému separovaného zberu odpadov. Aké zmeny by ste navrhovali? 
• Park pri evanjelickom kostole. Mesto má zámer zrekonštruovať plochu 
parku pri evanjelickom kostole na Štefánikovej ulici. Čo by ste tam navrhli 
urobiť? • Zmeny v cestovnom poriadku. Železnice SR pripravujú zmeny 
v cestovnom poriadku osobnej železničnej dopravy. Aké zmeny by ste na-
vrhli? • Zóna Šarpanec. Čo si myslíte o vytvorení zóny cestovného ruchu 
Šarpanec a o hľadaní investora pre túto lokalitu? Svoje postrehy a návrhy 
nám priebežne zasielajte na mestský úrad mailom, poštou alebo osobne.  
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Historický 
kalendár mesta 

5. 11. 1772  V Spišskej 
Novej Vsi, beliansky richtár 
Daniel Haasz a ostatní richtári 
spolu so zástupcami 13 záloho-
vaných spišských miest vráte-
ných späť do Uhorska, zložili 
slávnostný sľub vernosti Márii 
Terézii v zastúpení spišského 
župana grófa Jána Csákyho.

8. 11. 1412 Uhorský kráľ 
Žigmund podpísal v Záhrebe 
zálohovú listinu poľskému 
kráľovi Vladislavovi II. Ja-
gelovskému o zálohovanie 13 
spišských miest (aj Spišskej 
Belej) a troch slobodných 
kráľovských miest (Stará Ľu-
bovňa, Podolínec, Hniezdne) 
Poľsku za finančnú pôžičku 
na vojnu proti Benátkam.

9. 11. 1774 Mária Terézia 
zriadila z bývalých zálohova-
ných spišských miest samo-
statnú Provinciu 16 spišských 
miest so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi. Pre nesúhlas Starej 
Ľubovne, Podolínca a Hniez-
dneho došlo k definitívnemu 
zriadeniu tejto provincie až 
5. 6. 1778 po nariadení Má-
rie Terézie o ich pričlenení 
k provincii.

21. 11. 1925 Uznesenie 
Obecnej rady Spišskej Belej 
o kúpe 555 ha pozemkov na 
lendackej Pálenici od grófa 
Hohenloheho, kúpna zmluva 
uzavretá 18. l2. 1925.

24.11.1906 V Jurgove sa 
narodil beliansky kňaz, ka-
nonik a spišský historik Jozef 
Vojtas.

29.11.1896 V Belianskej 
jaskyni bolo inštalované elek-
trické osvetlenie, ako v jednej 
z prvých v Európe.

Ďalšie diskusné fórum po-
slancov mestského zastupiteľstva 
a primátora mesta sa uskutočnilo 
18. októbra. Predmetom neverejnej 
pracovnej diskusie boli najmä re-
konštrukcia budovy centra voľného 
času - spracovanie projektovej do-
kumentácie (zobytnenie podkrovia 
- vytvorenie spoločenských priesto-
rov, nová strecha, nové vnútorné 
inžinierske siete, kompletná mo-
dernizácia vnútorných priestorov, 
zateplenie budovy zvonku, úprava 
vonkajšieho okolia budovy).

Poslanci predebatovali aj re-
konštrukciu budovy zdravotného 

Diskusné fórum strediska - spracovanie projek-
tovej dokumentácie (zriadenie 
nového poschodia - podkrovia, 
nová sedlová strecha, nové vnú-
torné inžinierske siete, zateplenie 
budovy zvonku, bezbariérový 
prístup - zriadenie výťahu, kom-
pletná modernizácia vnútorných 
priestorov) - vrátane úpravy okolia 
budovy, t. j. rozšírenie parkoviska 
pre potrebu zdravotného strediska 
aj pre potrebu klientov pošty, vy-
budovanie verejného osvetlenia 
okolo budovy a zriadenie malého 
detského ihriska pred budovou 
zdravotného strediska oproti par-
kovisku. Ďalej hovorili o zámere 
na výstavbu malej vodnej elektrár-

ne na rieke Biela (Vilbach) - v úse-
ku nad brodom na Slovenskú Ves 
(ide u katastrálne územie mesta 
Spišská Belá a zámer súkromnej 
spoločnosti z Popradu). Tiež sa 
diskutovalo o zámere na výstavbu 
výrobnej prevádzky spoločnosti 
Karloff - výrobca značkových 
liehovín (napr. Tatranský čaj 
a pod.) v lokalite nad Spišskou 
Belou v okolí poľnohospodár-
skeho družstva - cieľom zámeru 
je sústrediť celú prevádzku tejto 
spoločnosti aj so značkovou pre-
dajňou ich produktov. Na záver 
sa hovorilo o predbežnom návrhu 
investičných stavebných aktivít 
mesta v roku 2008.

Po dvoch kolách výberového 
konania na obsadenie 2 voľných 
miest príslušníka Mestskej polí-
cie v Spišskej Belej a na základe 
odporúčania osobitnej výbero-
vej komisie, primátor rozhodol 
o prijatí 2 nových príslušníkov. 
Spolu 16 uchádzačov muselo 
pred osobitnou komisiou najprv 
úspešne absolvovať ústny poho-
vor, následne sa všetci vybraní 
uchádzači podrobili fyzickým 
testom a psychotestom (kritéria 
pre prijatie sú určené novým or-
ganizačným poriadkom mestskej 
polície). Práve psychotesty boli 

Noví príslušníci mestskej polície 
pre mnohých záujemcov najväčšou 
prekážkou pre ich prijatie do radov 
mestskej polície. Na ich základe 
boli za nových príslušníkov, zatiaľ 
na skúšobnú dobu, od 15. októbra 
prijatí - p. Pacanovský z Kežmarku 
(23 rokov) a Miroslava Wožniako-
vá (rod. Zemjanková) zo Spišskej 
Belej (35 rokov). Noví príslušníci 
sú v súčasnosti v pozícii tzv. prí-
slušníka - čakateľa, pretože musia 
absolvovať trojmesačnú odbornú 
prípravu v rozsahu 420 hodín. Až 
po zložení skúšok odbornej spôso-
bilosti sa stanú riadnymi stálymi 
členmi mestskej polície. 

Upravený harmono-
gram zberu separo-
vaného odpadu 

15. 11. 2007 Plasty
16. 11. 2007 Papier, sklo
19. 11. 2007 Zelený odpad
29. 11. 2007 Plasty
30. 11. 2007 Papier, sklo
13. 12. 2007 Plasty
14. 12. 2007 Papier, sklo
27. 12. 2007 Plasty
28. 12. 2007 Papier, sklo

Mnohí obyvatelia Spišskej Be-
lej si v októbri všimli a s radosťou 
prijali aktivity, ktoré sa vykonali pre 
estetiku a obohatenie zelene. Vý-
sadba nových stromov, prevažne 
líp, sa na účet mesta uskutočnila 
najmä pred Obchodným domom. 
Niekoľko stromov sa však dosá-
dzalo aj v okolí cintorína i priamo 

Komu prekáža mestská zeleň?
v cintoríne, pred Sintrou, ale do-
sadba z dôvodu vyhynutého rast-
linného materiálu sa uskutočnila 
aj na sídlisku Mierová. Smutným 
faktom žiaľ ostáva, že medzi nami 
žije aj niekoľko občanov, ktorým 
mestská zeleň priam prekáža. Na 
cintoríne bolo zistené vypílenie 
jednej z mladých líp, ktoré tu boli 

vysadené pred dvoma rokmi a nie-
koľko ďalších nových stromov bolo 
otrávených pravdepodobne kyseli-
nou. Koncom septembra neznámy 
páchateľ zlomil mladý strom na 
ulici SNP pri autobusovej zastávke 
a necelý týždeň po novej októbrovej 
výsadbe pred Obchodným domom 
už niekomu jeden zo stromčekov 
prekážal natoľko, že to dal najavo 
jeho vytrhnutím zo zeme! Rôz-
ne formy devastácie životného 
prostredia sa prejavujú aj v okolí 
Spišskej Belej. Negatívne aktivity 
boli priebežne zmonitorované napr. 
v podobe ťažobných aktivít v hone 
s miestnym názvom Medvedisko 
(Pace), či tvorba čiernych skládok 
za rybníkom. Chceme opätovne 
apelovať na občanov, že obyva-
telia mesta, fyzické osoby, majú 
možnosť uložiť komunálny odpad 
do hmotnosti 500 kg bezplatne na 
riadenej skládke, ktorá je otvorená 
aj každú druhú (tzv. párnu) sobotu 
v čase od 8.00 do 14.00 h (inak je 
skládka otvorená pondelok až pia-
tok od 7.00 do 15.00 h). Stačí len 
predložiť občiansky preukaz, ako 
dôkaz o trvalom pobyte v meste. 
Na skládke je zberný dvor, kde je 
možné počas prevádzkovej doby 
bezplatne uložiť do osobitne urče-
ných kontajnerov - plasty, papier, 
sklo, v rámci zeleného odpadu 
napr. konáre stromov, ďalej tiež 
elektroodpady a iné nebezpečné 
odpady. 

Život je dnes uponáhľaný, 
náročný, ale aj tak by sme nemali 
zabúdať na tých, ktorí nám pripra-
vili podmienky pre život, ktorí nás 
vychovali, na všetkých tých, ktorí 
už začali žiť štvrtú etapu ľudského 
života, na ľudí starších ako my. 
V kinosále mesta sa 21. októbra 
konalo posedenie s kultúrnym 
programom, ktoré pripravila 
Spišská Belá pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším. Našich, nie 
len starších obyvateľov prišli 
svojim spevom a tancami potešiť 
deti z detského folklórneho súbo-
ru Belanček, zaspievali si spolu 

Október - mesiac úcty k starším
s ľudovou muzikou v podaní 
bývalých členov folklórneho sú-
boru Magura. Pekné básne odzneli 
v podaní Gabiky Ščigulinskej 
a Nikolky Kaňukovej. Jeden deň 
v roku si pripomíname zásluhy 
starších o náš dnešok, ale mali by 
sme si uvedomiť, že to starším 
nestačí, že im patrí naša úcta po 
celý rok. Úcta k starším by mala 
byť samozrejmosťou. Nájdime si 
čas na vľúdne slovo, úsmev pre 
starších stále, nie len počas toho-
to mesiaca. Kto sa naučí vážiť si 
šediny, nemusí sa báť, že zostane 
v starobe nepovšimnutý.

Mikulášske 
popoludnie 

Mesto Spišská Belá pozýva 
všetky deti na stretnutie s Miku-
lášom, ktoré sa uskutoční 5. de-
cembra 2007 od 16.30 h pred 
budovou mestského úradu. 
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Prepravná služba 
V našom meste funguje prepravná služba pre všetkých záujemcov 

- aj pre mobilných ZŤP - občanov, ktorí poberajú peňažný príspevok na 
prepravu podľa § 62 Zákona 195/1998 Z. z.) o sociálnej pomoci. Výho-
dou je odvoz z vášho domova, väčší komfort, pohodlie a bezpečnosť, 
úspora času. Preprava sa uskutočňuje osobným automobilom Škoda 
Octávia 1,9 TDi. Prepravná služba funguje v čase pondelok až piatok 
od 8.00 h do 16.00 h. Mimo týchto hodín na základe tel. objednávky. 
Volajte - 0915 866 506.

Projekt na zlepšenie separá-
cie odpadu

Mesto Spišská Belá poda-
lo projekt na získanie dotácie 
z Environmentálneho fondu na 
nákup zberných nádob a na zlep-
šenie separovaného zberu odpadu. 
Celkové náklady sú určené na 
2 710 000 Sk, z toho požadovaná 
dotácia je vo výške 2 574 000 Sk 
a vlastné zdroje z rozpočtu mesta 
vo výške 136 000 Sk. 

Cieľom projektu je zabezpe-
čiť lepšiu dostupnosť separácie 
odpadov pre obyvateľov mesta 
rozšírením tzv. separačných 
miest, lepšiu manipulovateľnosť 

Podali sme projekty so zbernými nádobami, zvýšenie 
prehľadnosti evidencie zberu 
separovaného odpadu, zvýšenie 
motivácie obyvateľov v rámci 
zberu umiestnením väčšieho 
počtu zberných nádob bližšie 
k domácnostiam. Aby sme zvýšili 
efektivitu systému zberu odpadov, 
je potrebné v meste vybaviť dva 
zberné dvory, a to v priestoroch 
Mestského podniku, s. r. o., 
Spišská Belá a v priestoroch are-
álu riadenej skládky odpadov po-
trebnými zbernými kontajnermi. 
Súčasťou zavedenia separovaného 
zberu je zabezpečenie súhrnne 
80 ks 1100 litrových kontajnerov 
na odpad typu - plasty, papier, sklo 
a už aj kovy. Nádoby na separáciu 

odpadov budú umiestnené v 20 
kovových prístreškoch. Ďalej je 
potrebné zabezpečiť 12 ks veľko-
objemových kontajnerov (s obje-
mom 7 m³) na zber jednotlivých 
zložiek odpadu (papier, plasty, 
sklo, zelený odpad), ktoré budú 
umiestnené v  2 zberných dvoroch 
a 2 ks osemstopových kontajnerov 
na umiestnenie nebezpečných 
odpadov, z ktorých každý je 
opatrený 600 l záchytnou vaňou 
a pozinkovaným záchytným roš-
tom. Na zhodnotenie biologicky 
rozložiteľného odpadu (zeleného 
odpadu) sa kúpi drvič - štiepkovač 
konárov, ktorý bude umiestnený 
v jednom so zberných dvorov 
a umožní zníženie množstva ze-
leného odpadu v kompostárni. 

Projekt na vybudovanie 
splaškovej kanalizácie pre IBV 
v Strážkach - Nad kaštieľom 

Spišská Belá podala projekt na 
získanie dotácie z Environmentál-
neho fondu na vybudovanie (roz-
šírenie) splaškovej kanalizácie pre 
IBV v Strážkach - Nad kaštieľom. 
Celkové náklady sú určené na 
3,3 mil. Sk, z toho požadovaná 

dotácia je v hodnote 2,8 mil. Sk 
a vlastné zdroje z rozpočtu mesta 
vo výške 138 000 Sk. Na tento 
účel už získalo mesto dotáciu 
574 000 Sk z ministerstva výstav-
by. Cieľom projektu je vybudovať 
417 metrov splaškovej kanalizácie 
a 165 m kanalizačných prípojok 
pre nové rodinné domy, ktoré sa 
už stavajú v tejto lokalite.

Projekt na reštaurovanie a pre-
miestnenie sochy Immaculaty 

Projekt na získanie dotácie 
z Ministerstva kultúry SR na 
zreštaurovanie a premiestnenie 
sochy Immaculaty, podalo mesto 
v uplynulých dňoch. Celkové 
náklady sú 720 tis. Sk, z toho 
požadovaná dotácia je vo výške 
648 tis. Sk a vlastné zdroje z roz-
počtu mesta 72 tis. Sk. Cieľom 
projektu v rámci druhej etapy re-
konštrukcie centra je premiestniť 
sochu Immaculaty na jej pôvodné 
miesto - do parku pri budove kina. 
V rámci toho projektu sa socha 
demontuje, zreštauruje a násled-
ne postaví na nové miesto. Tieto 
práce sa majú vykonať v čase od 
apríla do júla 2008. 

Nultý ročník Belianskeho 
turistického pochodu „babie“ leto 
síce obišlo, no milovníkov prírody 
a turistiky zlé počasie vonkoncom 
neodradilo. Takmer tridsať ľudí sa 
v skorých ranných hodinách roz-
hodlo zdolať do oblakov zahalené 
vrcholky Belianskych Tatier, no 
po zvážení na samotný hrebeň sa 
odhodlalo vystúpiť len niekoľko 
odvážlivcov. Druhá skupina pod 
vedením členov Belianskej jasky-
niarskej skupiny, sa počas pocho-
du na chatu Plesnivec dozvedela 
množstvo zaujímavých informácii 
o prírodných zaujímavostiach 
a osobnostiach nášho regiónu. 
Po príchode do areálu sanatória 

Beliansky turistický pochod 2007
v Tatranskej Kotline na účastníkov 
čakalo občerstvenie s kultúrnym 
programom (goralskou hudbou) 
a možnosťou pozrieť si amatérske 
filmy Belianskych jaskyniarov, pa-
raglidingových nadšencov i skalo-
lezcov. Premietanie malo veľký 
úspech. V podvečerných hodinách 
bol odhalený pamätný kameň pri 
príležitosti 100. výročia sprístup-
nenia chodníka hrebeňom Belian-
skych Tatier (kameň odhalili Ján 
Matava, Vladimír Fudaly, Bohuš 
Valiga a Štefan Bieľak - primátor 
mesta). Poďakovanie patrí všetkým 
zúčastneným a hlavne jaskyniarom, 
ktorí ochotne pomohli pri organizá-
cii tohto podujatia. Text pamätnej tabule:

1907 - 2007
Pri príležitosti 100. výročia

otvorenia chodníka
po hrebeni Belianskych Tatier.
S vďakou Adolfovi Gabrielovi.

Obyvatelia Spišskej Belej

Kto to bol Adolf Gabriel 
(1853 - 1930)?

Pochádzal zo statkárskej ro-
diny. S manželkou Amáliou mal 
9 detí. Patril medzi spišskobelian-
skych podnikateľov a nadšencov 
turistiky, bol členom Uhorského 
Karpatského spolku 

Do histórie sa zapísal ako je-
den z výrobcov známej Spišskej 

borovičky, zaslúžil sa o založe-
nie tabakovej továrne a výstavbu 
železnice do Spišskej Belej. Od 
r. 1880 bol členom mestskej rady 
v Spišskej Belej. V r.1883 sa za-
slúžil o založenie osady Tatranská 
Kotlina a postaral sa o výstavbu 
chodníkov sprístupňujúcich 
Beliansku jaskyňu. V r. 1907 
organizoval a financoval vý-
stavbu turistického chodníka po 
hrebeni Belianskych Tatier (tzv. 
hrebeňovku) - od Skalných vrát 
až po Kopské sedlo - dokonca 
sám manuálne pracoval na jeho 
výstavbe. Tento chodník bol 
nazvaný „Adolf Gabriel - Weg“ 
(cesta Adolfa Gabiela).• Účastníci pochodu na vysokohorskej chate Plesnivec.
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Pri príležitosti 200. výročia 
narodenia J. M. Petzvala Spišská 
Belá ako rodné mesto významné-
ho vynálezcu svetového formátu 
v spolupráci so Slovenským 
technickým múzeom v Košiciach 
pripravili týždeň venovaný J. M. 
Petzvalovi - pod názvom Petzva-
love dni. V stredu 17. októbra bola 
primátorom mesta Štefanom Bie-
ľakom a riaditeľom Slovenského 
technického múzea Eugenom 
Labaničom slávnostne odhalená 
pamätná tabuľa na budove mú-
zea, ktoré nesie jeho meno. Po 
jej odhalení sa v zasadačke mest-
ského úradu konala medzinárodná 
odborná konferencia o J. M. Pe-
tzvalovi a jeho prínose pre súčas-
nosť, ktorú pripravilo Slovenské 
technické múzeum. Konferencie 
sa zúčastnili a prispeli svojimi 
príspevkami hostia zo Slovenska, 
Rakúska (Technické múzeum vo 
Viedni), Maďarska (Technické 
múzeum v Budapešti) a Čiech 
(Technické múzeum Brno). Po 
skončení konferencie sa pozvaní 
hostia zúčastnili spoločenského 
večera v Sanatóriu v Tatranskej 
Kotline. 

Na druhý deň, vo štvrtok 18. 
októbra, bola pred Petzvalovým 
múzeom v Spišskej Belej sláv-
nostne do života uvedená kniha 
o J. M. Petzvalovi za účasti jej 
autora Milana Chomu z Kežmar-
ku a vydavateľa Jaroslava Šlebo-
du. O knihu bol veľký záujem 
rovnako ako aj o podpis autora, 
ktorý počas autogramiády viac 
než hodinu rozdával svoje veno-
vania. Zároveň predseda Zväzu 
slovenských fotografov Ľubomír 
Schmida odovzdal riaditeľovi 
technického múzea E. Labani-
čovi pamätný zlatý odznak, ako 
poďakovanie J .M. Petzvalovi. 

Petzvalove dni v Spišskej Belej
Návštevníci i hostia sa z prezen-
tácie pamätnej striebornej mince 
venovanej Petzvalovi v nominál-
nej hodnote 200 Sk, ktorú vydala 
Národná banka Slovenska dozve-
deli niečo o jej vzniku, hodnote 
a mali možnosť pozrieť si aj veľ-
mi zaujímavé odliatky víťazných 
výtvarných návrhov. Veľký záu-
jem bol aj o pamätnú pohľadnicu 
(ktorú vydalo mesto Spišská Belá) 
a o odtlačok špeciálne vyrobenej 
poštovej pečiatky vydanej Slo-
venskou poštou. Záujem bol aj 
o prehliadku expozície múzea, 
ktorá bola počas celého týždňa 
pre všetkých záujemcov bez-
platná. Všetci zúčastnení hostia 
svojimi príhovormi vyjadrili 
svoj obdiv mužovi, ktorý svoji-
mi vynálezmi a objavmi prispel 
k skvalitneniu nášho života a vecí, 
ktoré v dnešnej dobe považujeme 
za samozrejmosť.

 •
Pri príležitosti 200. výročia 

narodenia J. M. Petzvala mesto 
vyhlásilo regionálnu literárnu, 
fotografickú a výtvarnú súťaž. 
Zúčastnilo sa jej 7 škôl a niekoľ-
ko amatérskych umelcov ktorých 
oslovili témy: literárna súťaž 
„Fotografia ako kritické zrkadlo 
života okolo nás“, fotografic-
ká súťaž „Svet vo fotografii“, 
výtvarná súťaž „J. M. Petzval 
a rozvoj spoločnosti“. Vo štvrtok 
18. októbra primátor mesta počas 
inaugurácie knihy pred budovou 
múzea odovzdal ceny týmto mla-
dým talentom:

Literárna súťaž: 1. Anton 
Andráš - ZŠ na Štefánikovej 
ulici v Spišskej Belej, 2. Vla-
dimír Monček - Gymnázium 
P.O. Hviezdoslava v Kežmarku, 
3. Zuzana Dlugošová - CVČ 
v Spišskej Belej.

Fotografická súťaž: 1. Matúš 
Matava - Spišská Belá, 2. Daniel 
Dluhý - Gymnázium P. O. Hviez-
doslava v Kežmarku, 3. Martin 
Božík - Spišská Belá.

Výtvarná súťaž: 1. Ivana 
Fabiánová - ZUŠ Kežmarok, 
2. Edita Mláková - Gymnázium 
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, 
3. Olina Kurucová - ZŠ na Štefá-
nikovej ulici v Spišskej Belej. 

Od 1. do 30. novembra 2007 
budú všetky práce prihlásené do 
regionálnej súťaže vystavené 
v múzeu J. M. Petzvala.

•
Primátor mesta vyjadril oso-

bitne poďakovanie za ich prínos 
pri realizácii Petzvalových dní 
v Spišskej Belej Slovenskému 

technickému múzeu Košice, Slo-
venskej pošte, Národnej Banke 
Slovenska, všetkým prednášajú-
cim na odbornej konferencii.

•
Knihu o J. M. Petzvalovi máte 

možnosť kúpiť si za 120 Sk a pa-
mätnú pohľadnicu k 200. výročiu 
narodenia J. M. Petzvala za 7 Sk 
v Regionálnom turistickom infor-
mačnom centre a v Múzeu J. M. 
Petzvala. 

Naviac, pamätnú striebornú 
mincu v hodnote 450 Sk a poštovú 
obálku so známkou a špeciálnou 
poštovou pečiatkou v rôznych 
cenových hodnotách tiež zože-
niete v Regionálnom turistickom 
informačnom centre v Spišskej 
Belej.

V  Liptovskom Mikuláši sa 
11. až 14. októbra uskutočnil 
kontaktný seminár projektu 
Participácia mládeže v prostredí 
Euroregiónu Tatry, podporovaný 
Európskou úniou, ktorého sa 
zúčastnili aj štyria zástupcovia 
nášho mestského mládežníckeho 
parlamentu. Cieľom seminára 
bolo vyškolenie mládežníckych 
lídrov z liptovského, spišského 
a poľského tatranského regiónu 
pre aktívne zapojenie sa do života 
vo svojej obci či meste. 

Program pozostával zo sociálno-
-psychologického výcviku o efek-
tívnej komunikácii, z prezentácií 

Participácia mládeže 
v prostredí Euroregiónu Tatry 

úspešných projektov v programe 
EÚ Mládež v akcii a z dvojdňového 
workshopu zameraného na tvorbu 
vlastných a návrhu spoločného 
projektu, ktorý by boli schopní 
zrealizovať vo vlastnom bydlisku. 
Pre mládež boli pripravené aj oddy-
chové aktivity: účasť na hokejovom 
zápase Liptovský Mikuláš - Zvolen, 
bowling, jazdenie na motokárach, 
a pod. Prostredníctvom semináru sa 
aj mladým ľuďom zo Spišskej Be-
lej otvorila možnosť, zapojiť sa do 
pripravovaného programu Mládež 
v akcii a podporiť tak nielen spolu-
prácu, ale aj vzdelávanie a kultúru 
v celej Európe. 

• Tak ako Petzval, aj samotný krst knihy bol originálny:  Petzval bol 
známy tým, že počas profesorského pôsobenia na Viedenskej univerzite 
chodil do školy na prednášky koňmo. Aj na krst knihy prišiel teda mladý 
Petzval v dobovom oblečení, na koni a dal sa odfotografovať najstarším 
fotoaparátom z expozície múzea, spolu s autom knihy a jej vydavateľom 
ako odovzdávajú knihu primátorovi. 
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Základná škola Jozefa Maxi-
miliána Petzvala - takáto nová 
tabuľa na priečelí vzdelávacieho 
zariadenia na Moskovskej ulici 
v Spišskej Belej víta svojich 
zamestnancov, rodičov aj žia-
kov. Ministerstvo školstva SR 
schválilo prepožičanie tohto 
čestného názvu škole na základe 
výborných výchovno-vzdeláva-
cích výsledkov a pri príležitosti 
200. výročia narodenia chýrne-
ho spiššskobelianskeho rodáka, 
významného vynálezcu, fyzika, 
matematika, univerzitného profe-
sora J. M. Petzvala. Zriaďovaciu 
listinu a Petzvalov portrét, ktorý si 
v škole určite nájde čestné miesto, 
odovzdal novej riaditeľke Mgr. 
Anne Rothovej primátor JUDr. 
Štefan Bieľak na slávnostnej pre-
zentácii Petzvalovej osobnosti, 
ktorá bola súčasťou dvojdňových 
osláv zmeny názvu. Škola začne 
oficiálne používať nový názov od 
1. januára 2008.

Škola sa v týchto dňoch ob-
liekla do sviatočných šiat, aby na 
svojej pôde privítala vzácnych 
hostí - najvyšších predstaviteľov 
mesta, školského úradu, riaditeľov 
okolitých škôl i bývalých pra-
covníkov. Pani riaditeľka, ktorá 
otvorila slávnosť, vo svojom pre-
jave načrela do histórie školstva 

Škola oslavovala prepožičanie čestného názvu
v Spišskej Belej, datujúcej sa od 
roku 1705, v ktorom bola posta-
vená prvá škola pri rímsko-kato-
líckom kostole. Súčasná budova 
Základnej školy na Moskovskej 
ulici bola odovzdaná do užívania 
v roku 1960 a prešla, podľa slov 
Anny Rothovej, najmä v posled-
ných rokoch, mnohými zmenami. 
Mesto zabezpečilo plynofikáciu, 
rekonštrukciu strechy, výstavbu 
ihriska s umelým povrchom 
a osvetlením. Vďaka zapojeniu 
sa do projektov Infovek, Digi-
tálni Štúrovci, Otvorená škola 
a Vzdelávanie učiteľov v oblasti 
používania IKT sa vybudovali po-
čítačové učebne, špeciálna trieda 
so zabudovanou audiovizuálnou 
technikou, pribudla výpočtová 
technika, internet, edukačné 
programy, informačno-komuni-
kačná technológia.

Žiaci majú možnosť trénovať 
v školskom športovom stredis-
ku, pracovať v 30  krúžkoch, 
navštevovať jazykovú školu 
s moderným jazykovým labora-
tóriom, vzdelávať sa v  knižnici, 
prispievať do školského časopi-
su, zapájať sa do vedomostných, 
umeleckých a športových súťaží, 
žije sa v nej aktívne od skorého 
rána do večera.

Pozvaným hosťom, peda-

gógom a vybraným žiakom sa 
prihovorili aj primátor JUDr. 
Štefan Bieľak a Mgr. Milan 
Choma, dlhoročný učiteľ (pôso-
biaci aj v Spišskej Belej), autor 
nedávno krstenej monografie o J. 
M. Petzvalovi. Obaja vyzdvihli 
prínos tohto človeka, ktorý je pa-
radoxne známy viac vo svete ako 
doma a vyjadrili presvedčenie, že 
žiaci aj učitelia sa inšpirujú jeho 
životom a dielom a škola vycho-
vá pre Slovensko a Európu veľa 
vynikajúcich osobností.

Podujatie osviežil aj krátky 
kultúrny program, ktorý pre hostí 
pripravili žiaci. Citátom J. M. 
Petzvala ,,Podmanil som si svet-
lo, lebo na svete je ešte veľmi 
veľa tmy“ začalo spomienkové 
literárne pásmo, prelínajúce sa 
s vystúpeniami mladých hudob-
níkov, v ktorom si pripomenuli 
Petzvalovu životnú púť, ale há-
dam najväčší potlesk zožali malí 
tanečníci so svojou milou choreo-
grafiou. Po skončení programu 
boli všetci srdečne pozvaní na 
prehliadku expozície obrazového 
materiálu zo života nového pat-
róna školy, ktorá potrvá do konca 
októbra a powerpointovú prezen-
táciu spojenú s malou recepciou 
v audiovizuálnej učebni. Panovala 
tu radostná atmosféra. Hostia sa 

tešili zo stretnutia, využili mož-
nosť porozprávať sa, oprášiť 
spomienky na bývalých riadite-
ľov, učiteľov, žiakov, porovnať 
školský systém v minulosti so 
súčasným, predebatovať plány do 
budúcnosti. Oslavy udelenia čest-
ného názvu vyvrcholili v nasledu-
júci deň slávnostnou akadémiou 
v priestoroch telocvične. O dob-
rú náladu sa svojím vystúpením 
postarali školské recitátorské, 
spevácke a tanečné talenty pod 
vedením svojich učiteliek. Ako 
uviedla pani riaditeľka Mgr. 
Anna Rothová: ,,Uvedomujeme 
si, že udelením čestného názvu 
budeme jedinou ZŠ na Slovensku 
s menom takej významnej osob-
nosti, zvýši sa tým povedomie 
školy, zamestnancov i žiakov a to 
nás zaväzuje patriť k najlepším 
moderným otvoreným školám na 
Slovensku. Verím, že spoločne so 
súčasným pedagogickým kolektí-
vom budeme dosahovať kvalitné 
výchovno-vzdelávacie výsledky 
a tým potvrdíme oprávnenosť 
prepožičania čestného názvu.”

K úspešnému priebehu tejto 
akcie prispeli sponzori: reštaurá-
cia V mlyne - p. Rojko, Belianska 
vináreň - p. Grigľák, cukrárne Nos-
talgia - p. Čižík, Roal - p. Popovič, 
Ovomix - p. Ištocy, kvetinárstvo 
Gerbera - p. Hudačeková. 

Mgr. Ingrid VASJUKOVÁ 

Spoločenská kronika - september 2007
Narodili sa:
Marco Nebus, Veronika Hangurbadžová.
Životného jubilea sa dožívajú:
Michal Bederka 92 rokov, Ján Rezniček 80 rokov, Ján Krišanda 
80 rokov, František Chovanec 80 rokov, Ľudmila Jakubčáková 75 
rokov, Mária Adamjaková 70 rokov, Jozef Marek 70 rokov, Ružena 
Ďurišová 70 rokov.
Navždy nás opustili:
Ľudmila Neupauerová vo veku 77 rokov, Mária Hradická vo veku 
68 rokov, Anna Britaňáková vo veku 65 rokov, Peter Muško vo veku 
24 rokov, Ján Budzák vo veku 8 mesiacov.

• Mesto skončilo terénne úpravy okolia evanjelického kostola. 
Kamenná valúnová dlažba veľmi vkusne doplnila celkový pohľad na 
evanjelický kostol a jeho novú fasádu. Už len čo najskôr upraviť park, 
ktorý sa nachádza oproti a priľahlú záhradu, a prípadne inštalovať 
nočné osvetlenie kostola. 

Študenti 4. ročníka Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave 
spracovávajú návrh urbanistické-
ho riešenia časti územia Tatranskej 
Kotliny vo vlastníctve Sp. Belej, 
od tzv. Čardy po ľavej strane až 
po starý kameňolom. Primátor 
mesta oslovil Slovenskú technic-
kú univerzitu v Bratislave, fakultu 
architektúry, a ponúkol jej spolu-
prácu pri urbanistickom riešení 
spomenutej lokality. Na základe 
vzájomnej dohody budú študenti 

Pomôžu študenti architektúry 
fakulty architektúry riešiť urba-
nistické štúdie ako semestrálne 
práce. Predmetom riešenia bude 
lesopark od autobusovej zastávky 
na začiatku T. Kotliny až po sana-
tórium, samotné okolie sanatória, 
parkovisko pod jaskyňou a jeho 
okolie a územie až po starý ka-
meňolom. Cieľom tohto zámeru 
je najmä vyriešiť dlhotrvajúci 
problém s chýbajúcim objektom 
turistických služieb pri parkovisku 
pod jaskyňou a jeho rozšírenie. 
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• Ako dlho už pôsobíte vo funk-
cii riaditeľky MŠ? Pracovali ste 
i predtým v oblasti predškolskej 
výchovy?

- Na poste riaditeľky MŠ pô-
sobím už dlho - dvadsať rokov. 
Predtým som pracovala v MŠ na 
Továrenskej ulici. Učila som tiež 
v MŠ a ZŠ v Toporci.
• Kedy vznikla MŠ na Mierovej 
ulici?

- Otvorená bola 15. septem-
bra 1987 v rámci spoločného 
zariadenia jasle a materská škola. 
Boli to 2 oddelenia MŠ a 3 odde-
lenia jasiel. Neskôr sa materská 
škola a jasle zlúčili. Ich budovy 
boli postavené v akcii Z, takže 
všetko bolo nové a pripravené na 
prevádzku.
• Ako vnímate zmeny, ktoré 
nastali počas vášho pôsobenia 
v predškolskej výchove a aké 
sú podľa vás najväčšie problé-
my v tejto oblasti?

 - V predškolskej výchove som 
v posledných rokoch pocítila vý-
raznú zmenu najmä v súvislosti 
s trendom rušenia a zlučovania 
predškolských zariadení. Z tých 
troch, resp. štyroch MŠ, ktoré boli 
v našom meste, sa stala prakticky 
jedna MŠ, v ktorej máme 8 tried. 
Keď má učiteľka 28 detí, hoci má 
8-hodinový pracovný úväzok, 
musí sa na vyučovanie pripravo-
vať, takže 6 hodín musí byť plne 
sústredená na dieťa. V súvislosti 
s pripravovaným návrhom nového 
školského zákona sa dostáva do 
popredia otázka zníženia počtu 
detí v triedach. My by sme to 
iba privítali. Čím je menej detí, 
tým viac sa im môže učiteľka 
venovať.
• Koľko detí v súčasnosti 
navštevuje vaše zariadenie? 
Počet detí má u vás stúpajúci 
alebo klesajúci trend? 

- V súčasnosti je zaškolených 
180 detí, ale od nového roka ich 
máme zapísaných viac - budeme 
mať 191 detí. Deti prijímame 
priebežne, keď matky nastupujú 
z materskej dovolenky do zamest-
nania. Dnes však máme asi 16 žia-
dostí, ktorým bohužiaľ nebudeme 
môcť vyhovieť vzhľadom k tomu, 
že chýbajú priestory, vyšší počet 
detí už niet kde umiestniť.
• Koľko pracovníkov zamestná-
vate? Neuvažujete o  zvyšovaní, 
resp. znižovaní ich počtu?

- V súčasnosti máme 29 za-
mestnancov, z toho 18 učiteliek 
vrátane riaditeľky, zvyšnú časť 

Rozhovor s riaditeľkou materskej školy v Spišskej Belej Margitou Labisovou
tvorí prevádzkový personál a per-
sonál školskej jedálne. Znižova-
nie počtu zamestnancov určite 
neplánujeme. Pokiaľ bude počet 
detí taký aký je, tak to v žiadnom 
prípade nie je možné.
• Koľko detí pripadá na jednu 
učiteľku?

- U nás sú deti rozdelené podľa 
vekových kategórií. V jednej trie-
de máme 24 detí vo veku od 2 do 

niektoré plány, ktoré sme chceli 
financovať z projektov sa napo-
kon realizovali z prostriedkov 
mesta. A tak máme nové okná aj 
plynové vykurovanie. V školskej 
záhrade sme vybudovali nový are-
ál, novú triedu a teraz začíname 
modernizovať nábytok.
• Budova prešla čiastočnou re-
konštrukciou, plánujete v nej 
pokračovať?

• Povedzte nám niečo o aktivi-
tách, ktoré s deťmi robíte. Čo 
všetko im poskytujete?

- Teraz je obdobie rozvoja MŠ, 
sú rôzne aktivity, ktoré môžeme 
vyvíjať. Pomáha nám napr. ob-
čianske združenie Dukátik pri MŠ 
- folklórny súbor. Sme dosť dobre 
vybavená škola, či už učebnými 
pomôckami, pedagogickou alebo 
detskou literatúrou. Deti sa u nás 
učia už aj cudzie jazyky - anglic-
ký a nemecký. Zabezpečujeme 
pravidelné návštevy logopéda 
a psychológa. Spolupracujeme 
so ZUŠ, deti chodia na výtvarný 
odbor. Učiteľky pracujú v rôznych 
sekciách a priebežne sa vzdeláva-
jú, pracujú na sebe, aby dokázali 
plniť nároky, ktoré sa na nich 
kladú. Dnes sú deti zvyčajne počí-
tačovo gramotnejšie ako niektorí 
dospelí. Počítače zatiaľ nemáme, 
ale v budúcnosti by sme chceli 
zriadiť pre ne malú triedu. V tejto 
oblasti zatiaľ máme rezervy. 

Inak, v októbri Mesiaci úcty 
k starším, robia staršie oddelenia 
posedenia so starými rodičmi. 
Spolupracujeme s CVČ a zá-
kladnými školami - sú veľmi 
zhovievaví a vychádzajú nám 
v ústrety - najmä ZŠ Moskov-
ská. Spolupracujeme s matrikou 
pri uvítaní detí do života, tiež 
s klubom dôchodcov, s mestskou 
políciu napr. pri súťaži v ko-
lobežkovaní a bicyklovaní, či 
prehliadkach policajnej techniky 
a v oblasti ochrany prírody aj 
s poľovníkmi. 

Veľmi pekné akcie máme 
v kaštieli v Strážkach, kde cho-
dia deti maľovať. Nedávno nám 
poskytli miestnosti na prespanie, 
večer sme sa hrali a opekali, na 
druhý deň sme prišli peši do Spiš-
skej Belej, kde si deti vyzdvihli 
rodičia. Bol to pre ne nezabudnu-
teľný zážitok. Aj na konci školské-
ho roka robíme s deťmi opekačky. 
Vtedy si každá trieda pripraví ne-
jaké športové hry. Zúčastnili sme 
sa seminára o drogovej závislosti 
v Levoči, na ktorý sme pripravili 
výstavku. Tiež sme sa zúčastnili 
na Slovensko-poľských jarmoč-
ných dňoch, kde sme prvýkrát 
robili tvorivé dielne, piekli sme 
vianočné oblátky na stroji starom 
50 rokov.

Organizujeme rôzne divadelné 
predstavenia, ktoré robia profesio-
náli z Bratislavy. Teraz k nám prí-
de Katka Koščová s muzikálom 

3 rokov, v druhej tiež 24 vo veku 
od 3 do 4 rokov. Potom sú to 4 - 
5- ročné deti, aj tých je ich 24 a 5 
- 6-ročných detí je 28. Vo všetkých 
oddeleniach sú po dve učiteľky, 
iba v oddelení 2 - 3-ročných detí 
sú učiteľky tri, pretože deti sú 
v tomto veku menej samostatné. 
• Zaoberali ste sa prípravou 
projektov...

- Pripravovali sme určité pro-
jekty v spolupráci s mestom. Bol 
to Enviro projekt, projekt Varíme 
úsporne, bezpečne a zdravo, kto-
rý bol zameraný na revitalizáciu 
zariadenia školského stravovania 
a jeho materiálno-technologické 
a technické dovybavenie. Ďalej 
to bol projekt Poďme sa hrať, 
ktorého cieľom bolo komplexne 
riešiť súčasný nevyhovujúci 
stav detského ihriska. Tiež sme 
pripravovali projekt Školská 
infraštruktúra, v rámci ktorého 
sme chceli riešiť energetickú 
náročnosť prevádzky budovy - 
výmenu okien a dverí, vykurova-
cích telies v učebniach, zlepšenie 
hygienických podmienok. Ani 
jeden z týchto projektov nám 
však neprešiel, takže finančné 
prostriedky sme nezískali. Mys-
lím si, že čo sa týka Kežmarského 
okresu, resp. východného Sloven-
ska, tých projektov, ktoré prejdú 
je veľmi málo. Pomohlo nám 
však mesto Spišská Belá, takže 

- Chceli by sme zvýšiť kvalitu 
školy vybudovaním prístavby, 
v ktorej by bola umiestnená telo-
cvičňa a detská sauna. Chceli by 
sme tiež investovať do obnovy 
dvadsaťročného a veľmi opot-
rebovaného nábytku, vymeniť 
staré zariadenie školskej jedálne, 
vymaľovať, zatepliť budovu, na-
trieť strechu a urobiť novú fasádu. 
To je naša predstava do budúcnos-
ti, ale všetko závisí od peňazí a od 
zriaďovateľa. Nielen u nás, ale aj 
inde je to o peniazoch. Keď sú, 
pracuje sa dobre, keď nie sú, je 
to oveľa náročnejšie. Nie je to len 
o tom, že máme dostatok peňazí 
na literatúru a učebné pomôcky. 
My potrebujeme mať aj materiál 
na pracovnú, výtvarnú činnosť, 
aby sa v deťoch rozvíjala jemná 
aj hrubá motorika.
• Viete, čo vás asi čaká v bu-
dúcnosti?

- Dúfam, že len to dobré. 
Verím, že nedôjde k zrušeniu, 
prípadne zlúčeniu MŠ so ZŠ, 
a že aj prostredníctvom legisla-
tívnych úprav bude postavenie 
materských škôl v sústave škôl 
a školských zariadení fungovať 
ako 1. stupeň vzdelávania. Podľa 
mňa, mohlo by sa uzákoniť, aby 
deti nastupovali do materskej ško-
ly už vo veku 4 rokov. Niektoré sú 
veľmi dobre pripravené, ale iným 
ten rok pred vstupom ZŠ nestačí. (Pokračovanie na 7. strane)
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Spoločnosť Baliarne obchodu, 
a. s., Poprad, závod Spišská Belá 
je stabilnou firmou pôsobiacou v  
našom meste. Tento závod nám 
bližšie predstavil VINCENT 
SMREK, vedúci prevádzky 
v Spišskej Belej.

• Povedzte nám niečo o histórii 
tohto závodu... 

- Po znárodnení v roku 1948 
prešla budova bývalej „lekvár-
ky“ na Letnej ulici pod Baliarne 
obchodu Poprad ako prevádzka 
Spišská Belá. Pražili a balili sa tu 
nelúpané arašidy, kokos, koreňová 
zelenina. Vtedy sa vo veľkej mie-
re balilo ručne, no niektoré veci 
sa začínali baliť už aj strojom. 
Veľkú zásluhu na otvorení tejto 
prevádzky mal vtedajší predseda 
Majerčák - bol tútorom pre Ba-
liarne, ktoré sa tu aj vďaka nemu 
mohli etablovať. 

V roku 1975 bola veľká úroda 
cesnaku a firma zabalila 100 t 
sušeného cesnaku pre podnik Ze-
lenina. V roku 1987 sa začali baliť 
kornútky na zmrzlinu. V ďalších 
rokoch firma ponúkala ďalšie po-
traviny - suché plody, lieskovce, 
kešu, hrozienka, mandle - pod ná-
zvom Chutná zmes. V roku 2001 
sa začali baliť chipsy a na tento 
účel bola postavená aj kompletná 
baliarenská linka. 
• Čo je hlavným predmetom 
činnosti tohto závodu?

- Výrobný program je teraz 
- rovnako ako na začiatku - spätý 
predovšetkým s kávou a čajom. 

Predstavujeme... Baliarne obchodu, a. s., Poprad, závod Spišská Belá
Ostatné výrobky sa postupne 
obmieňali či dopĺňali. Sme spo-
ločnosť s výlučne slovenským 
kapitálom, ktorá presadzuje 
tradičné, už roky známe značky, 
no zároveň sústavne sledujeme 
nové trendy vývoja. V Spišskej 
Belej sú sklady všetkých surovín 
- skladuje sa tu aj káva pre Poprad, 
vyrábajú sa tu chipsy, spracúvajú 
suché plody a ovocné čaje, ktoré 
sú hlavným nosným programom. 
V Baliarňach obchodu, a. s., 
Poprad sa balí okolo 80 druhov 
čajov.
• Koľko ľudí dnes zamestná-
vate? Uvažujete o prípadnom 
zvyšovaní, alebo znižovaní 
počtu zamestnancov?

- V prevádzke Spišská Belá pra-
cuje 90 zamestnancov. V sezóne, 
ktorá trvá približne od októbra do 
marca, pretože v týchto zimných 
mesiacoch sú čaje vyhľadávané 
častejšie, zamestnávame ešte 15 
až 20 brigádnikov. Polovicu roka 
pracujeme na dve smeny a po-
lovicu na tri. Zvyšovanie alebo 
znižovanie počtu zamestnancov 
sa riadi podľa produkcie a tiež 
podľa dopytu. Nič nevyrábame 
na sklad. To čo dnes vyrobíme, 
ide zajtra do predaja.
• Aké investičné aktivity ste rea-
lizovali v posledných rokoch?

- Modernizácia je pre nás ab-
solútne záväznou vecou a je našou 
dennodennou otázkou. Disponu-
jeme najnovšími technológiami, 
ktoré je možné v baliarenskom 
priemysle zaobstarať. Firma 

investovala nemalé finančné 
prostriedky do moderných vý-
robných zariadení renomovaných 
značiek, ako sú Probat, Bosch, 
IMA a iné.
• Plánujete ešte nejaké ďalšie 
investície?

- Snažíme sa vždy pružne rea-
govať na požiadavky trhu a z toho 
vyplývajú aj naše investície do 
zariadení, či materiálov.
• Aké sú dnes najväčšie prob-
lémy v oblasti, v ktorej pôso-
bíte?

- Naším problémom je problém 
aj iných firiem, a to nedostatok 
financií v regióne a z toho vyplý-
vajúca nízka kúpna sila. Dotklo sa 
nás tiež zrušenie tabakovej továr-
ne - čím sa značne znížili príjmy 
obyvateľov Sp. Belej. Čo sa týka 
pravidiel Európskej únie - na tie 
sme plne pripravení. Najúspešnej-

ším v histórii Baliarní obchodu, 
a. s., Poprad bol rok 2004, a to 
po každej stránke. Práve v tomto 
roku spoločnosť obhájila certifi-
káty, ktoré sú zárukou vynikajúcej 
kvality výrobkov aj do budúcnos-
ti. Dostali sme nasledovné certi-
fikáty: STN EN ISO 9001:2000, 
STN EN ISO 14001:2004 a STN 
OHSAS 18001:1999.
• Čo by ste dodali na záver?

- Baliarne obchodu, a. s., 
Poprad sú dosiaľ najväčším 
spracovateľom kávy a čaju na 
Slovensku. Naším cieľom je čo 
najväčšia spokojnosť zákazníka, 
dosiahnutie čo najvyššej kvality 
a zároveň dodržiavanie európ-
skych štandardov vo všetkých 
oblastiach vrátane bezpečnosti 
a ekológie. Na jeho dosiahnutie 
využívame celé svoje know-how, 
technológie a investície.

Rozhovor s riaditeľkou materskej školy...
(Dokončenie z 6. strany)
Tri prasiatka. Onedlho k nám prí-
de na besedu hokejista z hokejo-
vého klubu v Kežmarku, oblečený 
v plnom hokejovom výstroji. Od r. 
1998 máme certifikát, o prijatí do 
národnej siete škôl podporujúcich 
zdravie. Realizujeme projekt 
Chceme dýchať čistý vzduch. 
Taktiež sme v projekte Bezpeč-
nosť pre predškolákov, potom je 
to Adamko hravo a zdravo. To sú 
nové projekty pre deti. 
• Čo by ste nám ešte povedali 
na záver?

- Práca s deťmi je veľmi pek-
ná, ale zároveň namáhavá, zod-
povedná a málo ocenená, nielen 
po finančnej stránke, ale myslím 
si, že aj morálne zo strany rodi-
čov. Niekedy by si toho učiteľky 
zaslúžili viac, keďže sa od nich 

vyžaduje veľmi vysoká pozor-
nosť a predvídavosť - musia mať 
oči všade, ale našťastie sa nám 
doposiaľ podarilo predchádzať 
úrazom. Počuli sme o nás mnohé 
pochvalné názory, že sme dobrou 
a modernou škôlkou. Počuli sme 
tiež vyjadrenie, že vo východoslo-
venskom kraji sme najkrajšou MŠ, 
že pôsobíme veľmi domácky, nie 
tak predpisovo, o čo sa skutočne 
usilujeme. Za dobré fungovanie 
MŠ vďačím svojim kolegyniam. 
Bez môjho pedagogického kolek-
tívu by som prakticky nedokázala 
nič, takže v nich mám podporu. 
Taktiež nesmiem zabudnúť na 
prevádzkových pracovníkov, či 
pracovníkov v školskej jedálni 
- môžem sa o nich vyjadriť len 
pochvalne. Sme dobrý a zohratý 
kolektív. 

Čo sme pre Vás pripravili
Divadelné predstavenie
v nedeľu, 11. novembra, o 18.00 h. sa bude konať divadelné pred-
stavenie hry od N. V. Gogoľa NOS v podaní popradského divadla 
COMEDIA. Satirické dielko Nos vypovedá gogoľovským „smie-
chom cez slzy“ o živote bezvýznamných a biednych ľudí vo svete. 
Vstup zdarma.

Koncert Honzy Nedvěda
V utorok, 13. novembra, o 18.00 h sa v kinosále mesta Spišská Belá 
bude konať koncert známeho folkového speváka Honzy Nedvěda so 
skupinou. Príďte si spolu s nimi zaspievať známe piesne a zaspomí-
nať si na časy „kdy jsme ještě uměly na zemi milovat a spát“ (citát 
z pesničky Honzy Nedvěda). Vstupné 220 Sk, predpredaj vstupeniek 
v Regionálnom turistickom informačnom centre v Spišskej Belej.

Starostlivosť o kojencov
CEDIMA (centrum pre deti a matky) a Centrum voľného času po-
zývajú mamičky, aj budúce mamičky na prednášku MUDr. Marty 
Kirschner o kojení, výžive, ošetrovaní, starostlivosti a o otázkach 
spojených s kojeneckým obdobím. Prednáška sa uskutoční 15. no-
vembra (štvrtok) o 15.00 h v CEDIM-e, Ul. zimná 47 (CVČ) 
v Spišskej Belej.
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Futbalová 12-hodinovka 
Pozývame vás na futbalový polmaratón, ktorý sa uskutoční 17. no-

vembra, v sobotu, na športovom ihrisku s umelou trávou na Moskovskej 
ulici. Počas dvanástich hodín budú proti sebe zápasiť dve družstvá 
s neobmedzeným počtom hráčov na súpiske.

Časový program: od 8.30 do 9.00 h - registrácia hráčov dvoch sú-
ťažných družstiev, o 9.00 h - začiatok 12 hodinového zápasu, o 21.00 
h - ukončenie zápasu.

Pre účastníkov futbalového maratónu bude pripravené občerstve-
nie. V prípade zlého počasia sa zápas odohrá v telocvični ZŠ na ulici 
Moskovskej. Štartovné 50 Sk.

Volejbal
 Výsledky zápasov 1. slovenskej volejbalovej ligy MUŽOV - sku-

pina Východ:
  7. 10. 2007 Bardejov - Spišská Belá  0:3, 2:3
 13. 10. 2007 Spišská Belá - Hriňová  2:3, 0:3
 20. 7. 2007 Sobrance - Spišská Belá   2:3, 0:3   
 27. 10. 2007 Spišská Belá - Novoť  3:1, 3:0
 3. 11. 2007 Detva - Spišská Belá 0:3, 1:3
 

Rozpis najbližších dvojzápasov: 
 10. 11. 2007 (sobota)  Spišská Belá - Dubová-Nemecká
 17. 11. 2007 (sobota)  Vranov - Spišská Belá
 24. 11. 2007 (sobota)  Šaca - Spišská Belá
 1. 12. 2007 (sobota)  Spišská Belá - Revúca
Všetky domáce zápasy bude hrať TJ VK SLAVOJ Spišská Belá 

v sobotu: 1. zápas o 15.00 a 2. zápas o 17.00 h. 

Basketbal
1. slovenská basketbalová liga - ŽENY - skupina VÝCHOD:
13. 10. 2007 MBK Spišská Belá - Michalovce  55:54
14. 10. 2007 MBK Spišská Belá - TYDAM Košice  54:60
27. 10. 2007 ŠŠK Abovia 96 Košice - MBK Spišská Belá 101:61
28. 10. 2007 Cassovia Košice „B“ - MBK Spišská Belá   93:66

Rozpis najbližších zápasov:
10. 11. 2007 (sobota) MBK Spišská Belá - ŠK KU Ružomberok
11. 11. 2007 (nedeľa) MBK Spišská Belá - MBK Lipt. Mikuláš
24. 11. 2007 (sobota) BK ´99 Prešov - MBK Spišská Belá 
25. 11. 2007 (nedeľa) BK Sabinov - MBK Spišská Belá 

Prekvapenia sa dočkali naj-
mladší futbalisti Spišskej Belej, 
ktorí nás úspešne reprezentujú 
v krajskej súťaži IV. ligy žiakov. 
Boli medzi tými, na ktorých sa 
usmialo šťastie pri žrebovaní 
súprav od firmy Takko Fashion. 
A aby toho nebolo málo, vyhrali 
hneď dve sady krásnych žlto-
-hnedých futbalových dresov. 
Poďakovanie patrí aj p. Štefanovi 

Žiaci v novom Čarnogurskému a p. Jánovi Galli-
kovi st., ktorí ich do tohto žrebo-
vania zapojili. Dresy im odovzdali 
pred domácim zápasom a aj táto 
skutočnosť ich určite motivovala 
k lepším futbalovým výkonom.

Do súťaže vypísanej firmou 
Takko sa zapojili aj deti z Centra 
voľného času a tak sa stalo, že sa 
na belianske deti usmialo šťastie 
aj dvuhýkrát. Sebastián Erich 
Schurdak a Vladimír Dlugoš pre 
svojich kamarátov získali súpravy 

futbalových dresov, ktoré si boli 
osobne prevziať v popradskej po-
bočke Takko Fashion (na snímke 
S. E. Schurdak pri preberaní ceny 
priamo v predajni Takko Poprad). 
Zápasy žiackych futbalových druž-
stiev Spišskej Belej tak už budú 
v nových dresoch a my veríme, 
že s nimi budú mať malí futbalisti 
ešte väčšiu chuť do hry. Prajeme im 
veľa pekných futbalových zážitkov 
a firme Takko ďakujeme za splne-
nie jedného detského sna.

Mestská futbalová liga v roku 
2007 sa skončila poslednými zá-
pasmi v piatok 26. októbra. V ten 
istý deň večer sa uskutočnilo 
slávnostné vyhodnotenie súťaže 
v Reštaurácii v Mlyne. Potrebné 
je poďakovať všetkým hráčom, 
ktorí sa zapojili do tohto ročníka 
ligy a osobitne Jánovi Gallikovi 
st. a Jánovi Pokrivčákovi za or-
ganizáciu ligy. 

Mestská futbalová 
liga 2007

Konečná tabuľka    
# Klub Z V R P Skóre Body
1 BALAMUTY 20 16 1 3 185 : 71 49
2 CPO MEXICO 20 15 1 4 196 : 88 46
3 JOVACAR 20 12 3 5 158 : 115 39
4 OLD BOYS 20 7 2 11 86 : 104 23
5 JOGA BONITO TEAM 20 3 1 16 89 : 209 10
6 GALACCTIKOS 20 3 0 17 92 : 219 9

Najlepší strelci ligy
# Hráč Klub Góly
1 Marek Podolinský BALAMUTY 49
2 Marek Milaňák JOVACAR 43
3 Matúš Hetuschy CPO MEXICO 43
4 Milan Strela CPO MEXICO 37
5 Ján Mešár CPO MEXICO 32

Futbalové súťaže
Dospelí:
Spišská Belá - Batizovce     2:1
Strážky - Bušovce       0:1
 
Dorast:
Mlynica - Spišská Belá      0:8
 
Žiaci:
Spi. St. Ves - Spišská Belá      1:2
Podhorany - Strážky       1:0
 
Dospelí:
Stráže - Sp. Belá     3:4
Šuňava - Strážky      12:0
 
Dospelí:
Spišská Belá - Levoča     2:2
Strážky - Spišská Teplica  3:0

Žiaci:
Vikartovce - Spišská Belá     1:2
Strážky - Mlynčeky    1:7

Dospelí:
Veľký Slávkov - Spišská Belá  

2:4

Kežmarská hokejbalová liga 
13. 10. 2007 - Fighters Spišská Belá - Tornádo Kežmarok 6:5 (po 
samost. nájazdoch)
27. 10. 2007 - HBC Kubachy Spišské Bystré - Fighters Spišská 
Belá 3:2 pp


