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Poslanci na zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva v Spišskej 
Belej, ktoré sa uskutočnilo 31.mája 
okrem iného schválili návrh 
nového organizačného poriadku 
mestskej polície (je zverejnený na 
www.spiskabela.sk). Tiež návrh 
na zmenu rozpočtu mesta v roku 
2007 (dôvodová správa, stanovis-
ko mesta a rozpis návrhu na zmenu 
rozpočtu mesta sú zverejnené na 
www.spiskabela.sk a úradnej 
tabuli pred mestským úradom), 
zmenu a doplnenie plánovaných 
investičných stavebných akcií 
v tomto roku, návrh projektovej 
štúdie na stavebné úpravy okolia 
mestského úradu (zverejnený na 
www.spiskabela.sk a na infor-
mačných tabuliach mesta), návrh 
na urbanistické riešenie fontány 
pred obchodným domom (zverej-

Z rokovania mestského zastupiteľstva 
nený na www.spiskabela.sk a na 
informačných tabuliach). 

Na vedomie vzali správu o sú-
časnom stave mestských lesov, 
informáciu o príprave certifiká-
cie mestských lesov, informáciu 
o nedostatku palivového dreva 
pre potreby obyvateľov mesta, 
informáciu o možností riešenia 
výstavby verejných WC (návrh 
na umiestnenie WC v priesto-
roch obchodného domu vedenie 
COOP Jednota, spotrebné družstvo 
Poprad, neprijalo, preto mesto pri-
pravuje alternatívne riešenie - za 
parkoviskom pri vjazde do areálu 
obchodného domu pre potreby zá-
sobovania) a informáciu o ponuke 
na získanie (hľadanie) investora 
pre zónu rozvoja cestovného ruchu 
Spišská Belá - Šarpanec (bližšie 
info na www.spiskabela.sk).

Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej na návrh primá-
tora schválilo zmenu a doplnenie 
plánovaných investičných akcií 
v tomto roku. Týka sa výstavby 
nového murovaného oplotenia na 
rozšírenej časti cintorína v Spiš-
skej Belej. Vzadu od železničnej 
stanice sa nahradí plechové 
oplotenie bývalého futbalového 
ihriska za nové. Na ul. 1. mája, 
od cintorína po križovatku k ZŠ 
Moskovská, ako ochrana pred 
zrážkovými vodami, ktoré po-
škodzujú rodinné domy budú osa-
dené cestné obrubníky. Opraví sa 
fasáda a vymenia okná na budove 
kina. Táto stavebná akcia bola je 

Zmeny v investičných akciách
náhradou za schválenú úpravu 
parku vedľa tejto budovy a pre-
miestnenie sochy Immaculaty. 

Z hľadiska postupu stavebných 
prác je prioritné najprv opraviť fa-
sádu a až potom okolie budovy. 
Samozrejme, v prípade zabez-
pečenia potrebných finančných 
prostriedkov sa tento rok urobí 
aj úprava spomenutého parku - 
verejného priestranstva. V rámci 
plánovaného rozširovania ka-
merového systému, pribudne 
pri cintoríne ďalšia kamera. Na 
Družstevnej ulici, v priestore 
medzi tehlovými bytovkami pri-
budne do konca augusta detské 
ihrisko. 

Mestský poľovnícky spolok 
„Poľana“ v Spišskej Belej spolu 
s mestom v rámci Dní mesta 
zorganizovali súťaž vo varení 
gulášu a  II. ročník poľovníckeho 
juniálesu. V sobotu 9. júna 2007 
areál Belianskych kúpeľov ožil 
návštevníkmi, ktorých prilákalo 
nielen novo zrekonštruovaná reš-
taurácia, ale aj rozmanitý program 
miestnych poľovníkov. Príjemné 
zákutia v tieni stromov sa na celé 
dopoludnie stali stanovišťami 
pre súťažné družstvá, ich suro-
viny a náradie na varenie tohto 
tradičného jedla. Z kotlíkov sa 
šírila príjemná vôňa, ktorá lákala 

Spišskobeliansky kotlík putuje
nedočkavcov z celého okolia. Ne-
chýbala dobrá nálada i snovanie 
záškodníckych plánov súperov, 
ktoré sa ako inak niesli v duchu 
recesie a zábavy. Guláše navare-
né z „prísne tajných“ ingrediencií 
družstiev hodnotila odborná po-
rota i nedočkaví návštevníci. Po 
dlhom ochutnávaní a zvažovaní 
porotcovia dospeli k záveru, že 
í chuťovo-vizuálny guláš najlep-
šie navaril tím AT Tatry Sp. Belá, 
divácku súťaž vyhral tím Luko 
z Kežmarku a putovný kotlík si 
odniesol tím Ilič (Ivan Heldák) 
z Belej, ktorého guláš bol naj-
rýchlejšie zjedený.

Prijatie jubilantov 
a novonarodených detí 

Na pozvanie primátora mesta sa 13. júna uskutočnilo slávnostné 
prijatie občanov, ktorí v tomto roku (v uplynulých 3 mesiacoch) 
oslávili svoje okrúhle životné jubileum - narodeniny (70, 75, 80, 85 
a viac  rokov). Jubilantom bola za sprievodu živej hudby po podpise do 
pamätnej knihy mesta odovzdaná kytička kvetov a pamätný telegram. 
V rovnaký deň popoludní primátor slávnostne prijal novonarodené deti 
a ich rodičov - nových obyvateľov nášho mesta. Prijatie sa uskutočnilo 
v obradnej sále mestského úradu. Rodičom detí bola odovzdaná kytička 
kvetov, pamätný telegram mesta a finančný dar. S pekným kultúrnym 
pásmom sa predstavili deti z MŠ na Mierovej ul. pod vedením pani 
učiteľky Čižíkovej.
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Historický 
kalendár mesta 

2. 7. 1964 Slávnostné otvo-
renie Múzea J.M.Petzvala 
v Spišskej Belej.

13. 7. 1701  Neúspešná 
a protiprávna akcia Kežmar-
ku proti Spišskej Belej na 
pripojenie tzv. Spoločných 
pasienkov v Belianskych 
Tatrách ku Kežmarku, pričom 
bola do Tatier odoslaná aj 
expedičná vojenská jednotka 
kežmarského rodáka kpt. Ja-
kuba Edlera von Kray, k boju 
s belianskymi obrancami však 
nedošlo, incident riešila Spiš-
ská Belá právnou cestou.

15. 7. 1251 Prvá známa 
písomná zmienka o Strážkach 
(Eur) v donačnej listine uhor-
ského kráľa Belu IV.

17. 7. 1543 Priateľská doho-
da Spišskej Belej a Kežmarku 
o zmene priebehu spoločných 
chotárnych hraníc v podhorí 
Tatier v prospech Kežmarku, 
súčasne Spišská Belá povolila 
pásť Kežmarku a Rakúsom na 
svojich pasienkoch (Weide-
nau) - vznik tzv. Spoločných 
pasienkov.

24. 7. 1872 Dohoda o rozde-
lení „Spoločných pasienkov“ 
v Belianskych Tatrách na tri 
rovnaké časti medzi Spišskú 
Belú, Kežmarok a Rakúsy 
(územie medzi sedlom Červe-
ná hlina a Kopským sedlom) 
s vytýčením nových hraníc 
a súčasne zmena chotárnych 
hraníc Spišskej Belej v Doli-
ne Siedmich prameňov v pro-
spech obce Rakúsy.

25. 7. 1892 Začiatok pre-
vádzky železnice Kežmarok 
- Spišská Belá, Horné ná-
dražie.

26. 7. Sviatok sv. Anny, 
patrónky rímskokatolíckeho 
kostola v Strážkach.

29. 7. 1891 Narodila sa 
barónka Margita Czóbelová, 
posledná majiteľka kaštieľa 
v Strážkach.

31. 7. 1910 Na Nižných 
lúkach v Spišskej Belej sa 
odohral prvý futbalový zápas 
medzi Spišskou Belou a Ma-
tejovcami.

V kinosále sa 11. a 12. júna 
uskutočnilo už tretie stretnutie 
pracovných skupín Podnika-
nie a investície, Kvalita života 
a ľudské zdroje, Cestovný ruch. 
Predmetom stretnutí bola pre-
zentácia výsledkov prieskumu 
obyvateľov mesta spolu so šta-
tistickým vyhodnotením dotazní-
kov, odsúhlasenie SWOT analýzy 
a profilu územia Sp. Belej ako 

Nad výsledkami prieskumu
aj pripomienkovanie návrhu akč-
ných plánov pracovných skupín. 
Ďakujeme všetkým obyvateľom 
mesta Spišská Belá, ktorí sa za-
tiaľ aktívne podieľajú na tvorbe 
tohoto dôležitého dokumentu. 
Sme presvedčení, že práve ich 
pripomienky budú mať pre tento 
dokument strategický význam. 
Ďalšie informácie nájdete v časti 
Pre verejnosť - PHSR 

V posledných dňoch bola do-
končená rekonštrukcia parkoviska 
pri obchodnom dome. Je treba 
ešte urobiť terénne úpravy a za-
ložiť trávniky a na jeseň vysadiť 
okolo parkoviska stromovú zeleň. 
Okrem toho bola na Továrenskej 
ulici dokončená rekonštrukcia 
mestskej komunikácie a tiež 
opravená cesta spájajúca ul. Kpt. 
Nálepku s ul. L. Svobodu. 

Parkovisko pri 
obchodnom dome 

dokončené

Na svojom rokovaní 31. mája 
zastupiteľstvo schválilo nový or-
ganizačný poriadok mestskej po-
lície v Spišskej Belej. Podľa neho 
sú mestskí policajti okrem iného 
povinní pravidelne sa počas roka 
zúčastňovať fyzickej a streleckej 
prípravy a raz ročne úspešne 
absolvovať previerky fyzickej 
zdatnosti a strelecké previerky, 
v prípade odôvodnenej potreby 
aj psychologické testy. 

Na základe uvedeného or-
ganizačného poriadku sú aj 
súčasní príslušníci mestskej 
polície povinní do konca augusta 
tohto roka absolvovať previerky 
fyzickej zdatnosti, strelecké 
previerky a tiež psychologické 
testy. V prípade opakovaných 

Nový organizačný poriadok mestskej polícieNový organizačný poriadok mestskej polície

neúspešných testov (previerok) 
bude s uvedeným príslušníkom 
ukončený pracovný pomer. Viac 
informácii nájdete na www.spis-
skabela.sk, v časti O samospráve 
- Mestská polícia. 

Postrehli ste, 
že...

v rámci postupného skráš-
ľovania mesta boli umiestnené 
na stĺpoch verejného osvetle-
nia v centre živé kvitnúce 
kvety (muškáty). Ak nepadnú 
za obeť vandalizmu, mesto 
v budúcom roku túto výzdobu 
rozšíri.

12. 7. 2007 Plasty, zeleň
13. 7. 2007 Papier, sklo
26. 7. 2007 Plasty, zeleň
27. 7. 2007 Papier, sklo
9. 8. 2007 Plasty, zeleň
10. 8. 2007 Papier, sklo
23. 8. 2007 Plasty, zeleň
24. 8. 2007 Papier, sklo
6. 9. 2007 Plasty, zeleň
7. 9. 2007 Papier, sklo
20. 9. 2007 Plasty, zeleň
21. 9. 2007 Papier, sklo
4. 10. 2007 Plasty, zeleň
5. 10. 2007 Papier, sklo

Harmonogram zberu 
separovaného odpadu 
v Spišskej Belej

V rámci systému separované-
ho zberu odpadu naše mesto už 
od minulého roku zaviedlo zber 
„zeleného“ odpadu (tráva, drob-
né konáre a podobný biologicky 
rozložiteľný odpad) - s možnos-
ťou uloženia tohto odpadu do 
veľkoobjemového kontajnera 
na mestskej skládke odpadov. 
Tento odpad je možné tam uložiť 
bezplatne počas prevádzkovej 
doby skládky. Následne mesto 
tento zelený odpad ukladá do 

Zber „zeleného odpadu“ aj inak
kompostoviska. Okrem tejto 
možnosti mesto skúšobne zavá-
dza od júla vrecový zber. Spolu 
so separovaným zberom plastov 
(v určený deň) sa budú zbierať aj 
vrecia so zeleným odpadom, ktoré 
budú umiestnené pred rodinnými 
domami. Igelitové vrecia na 
tento „zelený“ odpad však mesto 
nebude dodávať, zabezpečí si ich 
každý sám a nebudú sa vracať. 
Harmonogram zberu je uvedený 
v tabuľke.
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Vodenie psa 
(1) Vodiť psa mimo chovného 

priestoru alebo zariadenia na chov 
môže len osoba, ktorá je fyzicky 
a psychicky spôsobilá a schopná 
ho ovládať v každej situácii, 
pričom je povinná predchádzať 
tomu, aby pes útočil alebo iným 
spôsobom ohrozoval človeka 
alebo zvieratá, a zabraňovať 
vzniku škôd na majetku, prírode 
a životnom prostredí, ktoré by pes 
mohol spôsobiť.

(2) Vodiť nebezpečného psa 
mimo chovného priestoru alebo 
zariadenia na chov môže len 
osoba, ktorá je plne spôsobilá 
na právne úkony. Na verejnom 
priestranstve musí mať nebez-
pečný pes nasadený náhubok.

(3) Voľný pohyb psa na verej-
nom priestranstve je zakázaný . 
Voľný pohyb psa, okrem nebez-
pečných psov, je možný len
a)  mimo zastavaného územia 

mesta alebo 
b)  na miestach výslovne mestom 

určených a označených ako 
miesta určené na voľný pohyb 
psov.

Poznámka: verejným priestran-
stvom sú miesta, ktoré slúžia 
všetkým pri všeobecnom užívaní 
ako sú napr. cesty, chodníky, 
parky, ihriská, verejná zeleň, par-
koviská a ďalšie miesta verejne 
prístupne a použiteľné.

(4) Vstup so psom je zaká-
zaný:
a)  do priestorov škôl a školských 

zariadení, 
b)  na detské ihriská a pieskovis-

ká,
c)  do priestorov úradných budov 

a zariadení, obchodov, diva-
diel, kina, výstavísk, múzeí, 
galérií a iných športových 
a kultúrnych zariadení, 

d)  do priestorov športových za-
riadení a športovísk,

UPOZORNENIE pre majiteľov psov e)  do budovy zdravotného stre-
diska, 

f)  do reštaurácií, kaviarní, po-
hostinstiev, vinární a iných 
stravovacích a ubytovacích 
zariadení, ak sa pre tento zá-
kaz rozhodne prevádzkovateľ 
tohto zariadenia a vyznačí ho 
na viditeľnom mieste, 

g)  do iných priestorov budov 
a areálov, ktoré sú mestom 
určené a viditeľne označené 
zákazom vstupu so psom. 
(5) Na verejnom priestranstve 

musí byť každý pes vedený na 
vôdzke (okrem psov trpasličích 
plemien). Na verejnom priestran-
stve musí byť nebezpečný pes 
vedený na vôdzke a musí mať 
nasadený náhubok.

(6) Zákaz vstupu so psom sa 
nevzťahuje: 
a)  na psa používaného pri zá-

chranných, lokalizačných 
a likvidačných prácach pri 
plnení úloh civilnej ochrany 
podľa osobitného zákona,

b)  na vodiaceho psa. 
(7) Pri vodení psa ten, kto ve-

die psa, je povinný dodržať tieto 
pravidlá: 
a)  nesmie ponechať psa samé-

ho bez dozoru na verejnom 
priestranstve (napr. pred ob-
chodom), aj keď je uviazaný,

b)  dodržiavať zákazy a obmedze-
nie ustanovené týmto nariade-
ním, 

c)  je zakázané podnecovať psa na 
agresivitu proti inému zvieraťu 
alebo človeku,

d)  po celú dobu vodenia psa je 
povinný ten, kto psa vedie, sa 
správať tak, aby bol schopný 
zabrániť psovi v úteku a aby 
mal psa pod neustálym do-
hľadom. 
(8) Za psa vždy zodpovedá 

držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa 
vedie alebo nad psom vykonáva 
dohľad.

Primátor mesta upozorňuje 
všetkých majiteľov psov v mes-
te, že podľa zákona č. 282/2002 
Z. z. o podmienkach držania 
psov a podľa všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta č. 8/2004 
platí zákaz voľného pohybu psov 
na verejných priestranstvách 
a verejne dostupných miestach. 
Rovnako držiteľ psa je zodpo-
vedný za znečisťovanie verejne 
dostupných plôch extrementmi, 
resp. výkalmi psov. Držiteľ psa 
je povinný takýto odpad bezod-
kladne odpratať na svoje náklady 
a zároveň porušuje zákon, za čo 
mu môže byt uložená pokuta. 
Je tiež zakázané venčiť psov 
na miestach určených zákonom 
(napr. cintorín, školské dvory, 
detské ihriská a pieskoviská, iné 

obdobné priestranstvá a plochy) 
alebo miestach určených mes-
tom. Rovnako podľa uvedeného 
zákona venčiť psa môže len osoba 
schopná fyzicky ovládať psa naj-
mä vzhľadom na vek tejto osoby. 
Žiaľ, bežnou praxou v našom 
meste je vodenie psov najmä ma-
loletými osobami (malé deti), čo 
je nielenže v rozpore so zákonom, 
ale tiež nebezpečné pre samotného 
psa, pre osobu, ktorá psa vedie, 
ale tiež pre bezpečnosť ostatných 
ľudí (napr. aj pre vodičov vozidiel, 
a pod.). 

Na doplnenie uvádzame výňatok 
zo Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta č. 9/2004 o podmienkach dr-
žanie psov na území nášho mesta 
(celý text nariadenia je zverejnený 
na www.spisskabela.sk).

Daň z nehnuteľnosti,
ktorú platí mesto Spišská Belá iným obciam a mestám za svoje 
nehnuteľnosti na ich katastrálnych územiach za rok 2007
k.ú. Tatranská Lomnica
Pozemky:
Hospodárske lesy  2 331,76 Sk (sadzba podľa ocenenia)
Zastav. plochy  6 610,52 Sk
TTP  1 228,96 Sk
Ostatné plochy  17 398,36 Sk
Záhrady  35,14 Sk
Daň spolu za pozemky:  27 604,74 Sk

Stavby:
Fľak (budovy na agropodnikanie - nájomca - p. Eliáš  9 579,- Sk
Fľak (hospod. budova na agropodnikanie 
- nájomca - p. Eliáš)  9 000,- Sk
Hájenka Kardolína  788,- Sk
Hájenka Kardolína - hosp. budova  412,- Sk
Hájenka v Monkovej doline Ždiar  1 260,- Sk
Hájenka v Monkovej doline - Hosp. budova  540,- Sk
Chata Plesnivec  38 595,- Sk
Daň spolu za stavby 60 174,- Sk 
Spolu daň za k. ú. Tatranská Lomnica:  87 779,- Sk
k. ú. Lendak
Pozemky:
Hospodárske lesy  7 594,27 Sk (sadzba podľa ocenenia)
TTP  386,78 Sk
Zastav. plochy  120,82 Sk
Ostatné plochy  1 299,90 Sk
Daň spolu:  9 402,- Sk

Verejné poďakovanie
Primátor nášho mesta vyjadruje verejné poďakovanie všetkým 

pedagógom i ostatným zamestnancom škôl na území mesta za vy-
konanú prácu, vynaložené úsilie a úspešné zvládnutie školského 
roka 2006/2007. Zároveň primátor mesta vyjadruje poďakovanie 
odchádzajúcemu riaditeľovi Základnej školy na Moskovskej uli-
ci Bohdanovi Seredayovi, ktorý sa svojim tvorivým prístupom 
a pracovným nasadením výrazne pričinil o rozvoj tejto školy ako 
jej pedagóg, zástupca riaditeľa a riaditeľ. Ďakujeme a želáme veľa 
ďalších osobných i pracovných úspechov. 

Spoločenská kronika – máj 2007
Do radov obyvateľov mesta narodením pribudli:
Soňa Rojková, Samuel Petrík, Angelika Strišovská

Navždy nás opustili:
Ružena Majlenderová vo veku 81 rokov, Júlia Brejková vo veku 71 
rokov, Andrej Kapolka vo veku 58 rokov

Životného jubilea sa dožívajú:
Anna Štefaniaková 95 rokov, Anna Džadoňová 94 rokov, Pavla Hotová 
92 rokov, Karol Džadoň 80 rokov, Emília Vitkovská 75 rokov, Adela 
Girgašová 75 rokov, Alojz Lenkavský 75 rokov, Žofia Kubová 70 rokov, 
Rozália Labusová 70 rokov, Július Andráš 70 rokov
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Služby domácim i zahraničným turistom
Poloha Spišskej Belej je veľmi 

výhodná z hľadiska cestovného 
ruchu, pretože sa nachádza na 
križovatke ciest do Kežmarku 
a Popradu, St. Ľubovne a Pienin, 
Ždiaru a Poľska. K jeho prednos-
tiam patrí blízkosť Belianskych 
Tatier s atraktívnou Belianskou 
jaskyňou, chata Plesnivec, či starý 
kameňolom v T. Kotline. 

Mesto je nielen prestupnou 
stanicou, ale tiež zastávkou pre 
turistov, ktorí v Spišskej Belej 
a neďalekých Strážkach môžu ob-
divovať bohaté sakrálne pamiatky, 
múzeum J. M. Petzvala, či Dr. M. 
Greisigera. Aby turisti mali mož-

nosť získať komplexné informácie 
nielen o atrakciách mesta, ale aj 
okolia - bolo dňa 30. septembra 
2005 z grantových prostriedkov 
fondu Phare zriadené Regionálne 
turistické informačné centrum.

RTIC odvtedy privítalo už 
mnoho domácich i zahraničných 
turistov z rôznych krajín, ako sú: 
Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukra-
jina, Nemecko, Rakúsko, Francúz-
sko, Španielsko, V. Británia, Fínsko, 
Švédsko, Holandsko, Belgicko, 
Litva, Estónsko, Izrael, Japonsko, 
India, USA, Kanada a Brazília.

V ústrety vychádza aj domá-
cim, ktorí tu nájdu programy kín, 
informácie o dopravných spoje-
niach, ubytovacích a stravovacích 
zariadeniach, prírodných a kul-
túrnohistorických pamiatkach 
a  spoločenských podujatiach 

mesta i regiónu. Služby RTIC 
zahŕňajú tiež prijímanie a odosie-
lanie faxov, kopírovanie, viazanie 
dokumentov a hlásenie oznamov 
v mestskom rozhlase.

V ponuke je tiež široký výber 
máp, autoatlasov, informačných 
brožúr, pohľadníc a doplnkový 
tovar ako sú známky a kolky. Me-
dzi nimi dominuje nedávno vydaná 
monografia o Spišskej Belej, v kto-
rej sa možno dočítať viac o histórii 
mesta. Zberateľov určite poteší aj 
pamätná strieborná minca v nomi-
nálnej hodnote 200 Sk, ktorú mesto 
vydalo pri príležitosti 200. výročia 
narodenia J. M. Petzvala.

Regionálne informačné 
turistické centrum

Otvorené: Po - Pia: 9.00 - 17.00
Adresa: Petzvalova 18, 

059 01 Spišská Belá
Tel.: 052/468 05 17

e-mail: info@spisskabela.sk

Vedenie mesta a redakčná 
rada týchto novín zvažuje, že od 
augusta tohto roka v týchto novi-
nách zavedie pravidelnú rubriku 
- Inzercia pre obyvateľov mesta. 
Táto inzercia bude bezplatná 
a  obmedzená rozsahom. Vaše 
inzeráty zasielajte na adresu frid-
manska@spisskabela.sk, alebo 
osobne doručte do Regionálneho 
turistického informačného centra 
(vchod v budove kina) - kon-
taktná osoba Mgr. Fridmanská, 
tel. 4680 510. Redakčná rada si 
vyhradzuje právo na úpravu roz-
sahu inzerátu, prípadne právo na 
nezverejnenie inzerátu. 

Viete, že...
 13. júna sa uskutočnil verej-

ný hudobný koncert absolventov 
hudobného odboru Základnej 
umeleckej školy v Spišskej Belej 
a tiež výstava prác absolventov 
výtvarného odboru tejto školy. 

 22. júna sa v mestskom kine 
uskutočnila prednáška k ľudským 
právam: „Každý s každým, všetci 
rovní“. Žiakov oboch ZŠ v Spiš-
skej Belej a Špeciálnej základnej 
školy s problematikou ľudských 
práv a právneho vedomia oboz-
námil okresný prokurátor JUDr. 
Peter Danielčák.

 22. júna spoločnosť AT 
TATRY, s. r. o., Spišská Belá 
zorganizovala DEŇ POĽA 2007 
(už 4. ročník) - cieľom tejto ak-
cie bolo prezentovať doterajšie 
skúsenosti uvedenej spoločnosti 
pri pestovaní repky olejnej na 
rôznych odrodách (pokusoch), 
ako aj prezentácia ďalších firiem 
ponúkajúcich produkty potrebné 
na pestovanie uvedenej plodiny. 

 23. júna sa na Belianskom 
rybníku uskutočnila akcia pod 
názvom Jánske ohne 2007. Ponuka na inzerciu

Konto Jakubko
Základná škola Štefánikova 

v Sp. Belej, uskutočnila zbierku 
na konto „Jakubko“, ako pomoc 
v núdzi po výbuchu plynu v ro-
dinnom dome v Krompachoch. 
Iniciovali ju žiaci 8.B triedy. 
Vyzbieralo sa 8 002 Sk.

Deň narcisov
Základná škola na Štefániko-

vej ulici je zapojená do programu 
škôl podporujúcich zdravie. 
Tento rok sa škola už štvrtýkrát 
zúčastnila Dňa narcisov a bola 
veľmi úspešná. Žiaci dohroma-
dy vyzbierali 20 253 Sk. Akciu 
zorganizovali učiteľky Darina 
Kostková a Daniela Baksová

Mesto Spišská Belá má záu-
jem postupne obnoviť a opraviť 
historické hrobky a náhrobky na 
starom cintoríne v Spišskej Belej, 
ktoré sú vyhlásené za kultúrne 
pamiatky. Na tento zámer mesto 
podalo niekoľko projektov a je-
den z nich bol čiastočne úspešný. 

Oprava historických hrobiek na cintoríne 
Získali sme nenávratnú dotáciu 
z Prešovského samosprávneho 
kraja - z NEFO fondu vo výške 
150 000 Sk na realizáciu obnovy 
a opravy niektorých týchto hro-
biek - opravu vonkajších omietok, 
striech a ostatných vonkajších 
prvkov. Povinnosťou mesta je na 

tento zámer použiť okrem uvede-
ných financií aj vlastné prostried-
ky (z rozpočtu mesta), ktoré sú 
vyčlenené vo výške 70 000 Sk. 
Na kompletnú opravu všetkých 
hrobiek - kultúrnych pamiatok, 
budú ešte potrebné prostriedky 
vo výške asi 400 000 Sk. 

Dotácia 
pre knižnicu 

Mesto Spišská Belá získalo 
na základe podaného malého 
projektu nenávratnú dotáciu 
z Ministerstva kultúry SR vo 
výške 40 000 Sk. Táto dotácia je 
určená na nákup nového počítača 
a multifunkčného zariadenia 
(kopírka, tlačiareň, skener) pre 
potreby knižnice. 

Podnikateľský infoservis 
Nové podnikateľské prevádzky a služby otvorené v tomto roku v našom 
meste poskytujúce služby pre obyvateľov: 
1.  Záložňa DARINA - na Letnej č. 67
2.  Predajňa obuvi - na Zimnej č. 13 - nový majiteľ
3.  Bistro „M“ - na Záhradnej ulici v smere na Kúpeľnú ulicu
4.  Predajňa ORANGE - pri autobusovej zastávke - opätovne otvorená 

- nový majiteľ
5.  Predajňa stavebných materiálov z dreva (KRaF s. r. o.) - areál 

bývalých štátnych majetkov 
6.  Stávková kancelária NIKE, Petzvalova č. 14
7.  Stolárske a zámočnícke práce, Továrenská ulica (priemyselná zóna 

- smer k Pebeku) 
8.  Cukrárenská výroba (výroba a predaj zákuskov, cukrárenských 

výrobkov a pod.) - Zimná č. 49
9.  Predajňa rôzneho tovaru „Ľudovka“ - Hviezdoslavova č. 31
10.  Predajňa potravín (potraviny a mäso-údeniny) - Družstevná ulica

Delegácia nášho mesta vedená 
primátorom Š. Bieľakom navštívi-
la 1. až 3. júna poľské partnerské 
mesto Ožarow, kde sa konali Dni 
mesta. Počas návštevy sa zamest-
nanci mesta zúčastnili volejbalo-
vého turnaja, v ktorom si zmerali 
sily nielen s kolegami z Ožarowa, 
ale aj Kroščenka nad Dunajcom. 
a odniesli si z neho zaslúžené 
víťazstvo. O kultúrne zastúpenie 

Návšteva Ožarowa Spišskej Belej sa postarali zástup-
covia Základnej umeleckej školy. 
Na oplátku nás počas Dní mesta 
Spišská Belá, ktoré sa konali 
8. - 10. júna navštívila 13-členná 
delegácia Ožarowčanov, ktorí si 
prezreli turistické atrakcie regió-
nu. Na mestskom úrade sa s nimi 
uskutočnili aj neformálne rozho-
vory o možnej spolupráci medzi 
mestami, školami, športovými 
klubmi a inými spolkami, pričom 
sa neobišla ani téma práce s mlá-
dežou a cestovného ruchu. 

Výzva pre 
podnikateľov
V rámci nového formátu mest-
ských novín mesto plánuje zaviesť 
stálu rubriku o podnikateľoch pô-
sobiacich v našom meste. Vo forme 
rozhovoru - položených otázok 
a odpovedí má každý podnikateľ 
možnosť bezplatne sa prezentovať. 
V prípade záujmu kontaktujte Mgr. 
Fridmanskú, tel. 468 05 10 alebo 
Mgr. Hlaváčovú, tel. 468 05 17. 
Redakčná rada si vyhradzuje právo 
vybrať záujemcov (ak ich bude viac) 
a obmedziť rozsah týchto článkov. 
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Špeciálna základná škola 
v Spišskej Belej sa zapojila do pro-
jektu Ekopaky 2007 vyhláseného 
Slovenskou agentúrou životného 
prostredia v Banskej Bystrici.

Vypracovali sme vlastný pro-
jekt pod názvom OBAL (O - od-
pad, B - bezpečnosť, A - aktivita, 
L - láska k životnému prostrediu). 
Cieľom projektu bolo aktivitou 
žiakov, pedagógov, rodičov a rôz-
nych subjektov spolupracujúcich 
so školou, prispieť k zníženiu 
znečisťovania nášho prostredia 
nápojovými obalmi. Denne žiaci 
i zamestnanci dlhodobo zbierali 
a separovali viacvrstvové obaly 
a zabezpečili odvoz na recykláciu. 
Jednou z kľúčových myšlienok 
projektu bolo zamyslieť sa nad 
putovaním obalu výrobku po jeho 
použití. Počas triednických hodín 

Škola pre životné prostredie a škola pre budúcnosť
aj školskými médiami prebehla 
v škole akčná eko-kampaň. Ko-
lektívy tried súťažili v množstve 
vyzbieraných obalov, preto museli 
do zberu zapojiť aj svoje okolie. 
Teraz po ukončení projektu sa 
budú v agentúre SAŽP uchádzať 
o ocenenie svojho riešenia a zapo-
jenia sa do zberu. 

To, čo je pre nás odpadom, 
môže byť niekde inde hodnotná 
surovina. Jej opätovné využitie 
- recyklácia - šetrí prírodné 
zdroje, znižuje spotrebu energie 
a znižuje znečistenie prostredia 
v ktorom žijeme. 

Škola pre budúcnosť
Špeciálna základná škola 

v Spišskej Belej sa zapojila do 
grantového programu Školy pre 
budúcnosť, ktorý vyhlásilo Kon-

to Orange. Cieľom programu 
bolo podporiť pozitívne trendy vo 
vzdelávacom systéme a systema-
ticky rozvíjať tvorivý a humanitný 
prístup učiteľov. Aktívny a inicia-
tívny učitelia dostali príležitosť 
zrealizovať svoje nápady, ktoré 
oživia vyučovacie hodiny.  

Vypracovali sme dva projekty 
„Príbehy s hlinou” a „Neposlušné 
Y a kamarátka bodka” a obidva 
získali finančnú podporu. Reali-
zujeme ich od februára do mája 
2007 v priestoroch našej školy.

Projektom „Príbehy s hlinou” 
sme zmenili hodiny pracovného 
vyučovania na tvorivé dielne. Pa-
pier, nožnice, lep sme vymenili za 
hlinu. Školská dielňa sa stala ke-
ramickou dielňou, s aktuálne vy-
tvorenými vlastnými pravidlami. 
Hodiny vedie učiteľka Dagmar 
Chorogwická spolu s keramič-

V roku 2007 mesto schválilo 
a určilo Materskej škole na Mie-
rovej ulici (na základe jej požiada-
viek) do jej rozpočtu tieto výdavky 
na opravy a investície ako aj na ná-
kup vybavenia škôlky: Kompletné 
vybavenie jedného oddelenia 
novým vnútorným zariadením 
v hodnote 320 000 Sk. Týmto 
spôsobom sa každý rok bude 
modernizovať vybavenie jednot-
livých tried a teda každoročne sa 
nanovo vybaví aspoň 1 oddelenie. 
Na kúpu veľkoplošného vysáva-
ča určilo 35 000 Sk, na bežnú 

Čo plánujeme v materskej škole?
údržbu budovy 120 000 Sk, na 
učebné pomôcky 150 000 Sk, na 
rekonštrukciu a modernizáciu det-
ského ihriska v areáli 300 000 Sk, 
na kompletnú výmenu okien za 
plastové okná 1 500 000 Sk, na 
kúpu robota a ohrevnej stoličky 
pre kuchyňu 100 000 Sk. Naviac, 
mesto ešte v tomto roku plánuje 
v materskej škole vybudovať 
malú vstupnú halu pred terajším 
vchodom, ktorému chýba zádve-
rie. Zatiaľ však naň nie sú finančné 
prostriedky, ale mesto pracuje na 
ich zabezpečení.

nou Denisou Rišianovou. Do 
hliny žiaci modelujú svoje prí-
behy, s radosťami i starosťami. 
Fascinuje ich možnosť tvorenia, 
tvarovania a dotyku. Žiaci pre-
žívajú na vyučovacích hodinách 
veľkú zmenu.

Projekt „Neposlušné Y a ka-
marátka bodka” sme zamerali na 
netradičnú formu výučby vybra-
ných slov prostredníctvom tvori-
vých divergentných úloh, divadla 
a piesní. Tie podporujú tvorivosť 
detí, rozvoj vyjadrovacích schop-
ností, spolupráce, či schopnosť 
prezentovať sa pred ostatnými. 
Projekt sa realizuje na hodinách 
slovenského jazyka, ale aj hudob-
nej, výtvarnej a pracovnej výcho-
vy. Mgr. Štefánia Litvinská a Mgr. 
Mária Petríková svojou aktivitou 
menia doterajší prístup a spôsob 
výučby slovenského jazyka. 

PaedDr. Eva Selnekovičová, 
ŠZŠ Spišská Belá 

Jazyková škola 
Od 1. septembra tohto roka na základe žiadosti Mesta Spišská Belá 

a rozhodnutia Ministerstva školstva SR bude v našom meste fungovať 
jazyková škola pri Základnej škole na Moskovskej ulici. Prihlášky bolo 
potrebné podať do 25. júna. Z dôvodu krátkeho času na podanie prihlášok 
sa predlžuje termín na ich podanie do 30. augusta. Treba ich doručiť na 
adresu : Základná škola, Moskovská 20, Spišská Belá. Je možné prihlásiť sa 
na jazyk anglický, francúzsky, nemecký a poľský. Náhradný zápis sa usku-
toční 4. septembra o 14.00 h. v budove školy na Moskovskej ulici. Bližšie 
informácie získate na www.spisskabela.sk v časti Dôležité dokumenty.

Od 29. mája do 2. júna sa 
žiaci Základnej umeleckej školy 
v Spišskej Belej zúčastnili XVII. 
ročníka Medzinárodného festi-
valu detskej výtvarnej tvorivosti 
Farebný svet v poľskom Goleni-
owe, ktorý sa konal pod záštitou 
UNESCO. Počas týždenného 
pobytu, naplneného zaujímavým 
programom, nás deti reprezento-
vali kresbou a maľbou v plenéri. 
Vyvrcholením bola slávnostná 
vernisáž, na ktorej minister kul-

Úspech v zahraničí túry Poľskej republiky, direktor 
poľského kabinetu pre správu 
UNESCO odovzdal ceny. 

Do súťaže sa prihlásilo viac 
ako 9 000 prác z 18 krajín sveta. 
Srdečne blahoželáme Karmen 
Lackovej, za II. miesto a Miriam 
Zoričákovej a Jarke Vdovjakovej 
za III. miesto v kategórii grafika, 
Patrícii Zoričákovej a Kamilovi 
Krigovskému za III. miesto 
v kategórii maliarstvo v skupine 
od 4 do 7 rokov ako aj Romane 
Budzákovej za čestné uznanie.

Mgr. Katarína Labusová

Ocenenie najlepších žiakov škôl
Za prítomnosti riaditeľov a pedagógov základných škôl primátor 

mesta prijal 27. júna v obradnej sále mestského úradu najlepších žiakov 
všetkých ročníkov oboch základných škôl v školskom roku 2006-2007. 
Najlepší žiaci sa podpísali do pamätnej knihy mesta a  boli im odo-
vzdané vecné knižné ceny. O sprievodný kultúrny program sa postarali 
žiaci ZŠ na Štefánikovej ul.
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Boli sme pri tom, keď riadi-
teľka Tatranskej Galérie v Po-
prade Anna Ondrušeková, pri-
vítala všetkých zúčastnených pri 
otvorení 12. ročníka rozsiahleho 
projektu realizovaného v spolu-
práci s viacerými inštitúciami 
v priestoroch unikátnej Elektrár-
ne. Popri dielach profesionálnych 
umelcov, sú tu vystavené aj diela 
študentov VŠ a žiakov ZUŠ od-

Sen a Andersen... rážajúce veľkú tvorivosť a fantá-
ziu. Žiaci ZUŠ v Spišskej Belej 
so svojou inštaláciou - veľkým 
kašírovaným drakom s batiko-
vým bruchom, ktorý „zožral“ 
rytiera upútali nielen deti, ale aj 
dospelých. Sme radi, že aj naši 
mladí umelci a pedagógovia pri-
ložili ruku k dielu a zúčastnili sa 
tohto veľkolepého projektu. Jeho 
výsledok sa oplatí vidieť. Výsta-
va trvá do 31. augusta  a vrelo ju 
odporúčame.

Kalendár kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí

JÚL
   14. 7. (sobota) - BELÁ MIX VOLLEY CUP - volejbalový 

turnaj amatérskych zmiešaných družstiev + večerný program 
- na bývalom futbalovom ihrisku v Sp. Belej  

   22. 7. (nedeľa) - Belianske jedenástky - na bývalom futbalo-
vom ihrisku v Sp. Belej

   29. 7. (nedeľa) - Futbalový turnaj o Pohár primátora mesta 
- turnaj štyroch ligových družstiev - dospelých mužov na ihrisku 
v Strážkach 

   29. 7. (nedeľa o 15.00 hod.) - Annabál - v kaštieli v Strážkach 
- kultúrne pásmo

   Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta - súťaž v zručnos-
ti vodičov osobných automobilov určená pre širokú verejnosť 
(organizuje Automobilový klub Spišská Belá)

AUGUST
   4. 8. (sobota) - 125. výročie sprístupnenia jaskyne - odhalenie 

pamätnej tabule + sprievodný program v Tatranskej Kotline

  11. 8. (sobota) - Belá športuje a zabáva sa... - športový deň 
v našom meste pre všetkých

   18. 8. (sobota) - Jazda zručnosti - O pohár primátora mes-
ta - súťaž v zručnosti vodičov osobných automobilov určená 
pre širokú verejnosť (organizuje Automobilový klub Spišská 
Belá)

SEPTEMBER
   1. 9. (sobota) - BELLTOWN FEST - minifest začínajúcich 

hudobných skupín 

   3. - 9. 9. - 200. výročie narodenia J. M. Petzvala - Petzvalove 
dni - týždeň rôznych akcií 

   14. 9. (piatok) - Odhalenie pamätníka obetiam politicky 
prenasledovaným a obetiam komunizmu - spojený s ďalším 
programom 

   15. 9. (sobota) - Prúdnička Cyrila Kováčika - Detská regio-
nálna hasičská súťaž - na námestí 

   21. 9. (piatok) - Jaskyniarsky večer - na námestí (premietanie 
a pod.)

  22. 9. (sobota) - 5. Spišský zemiakársky jarmok 

    29. - 30. 9. - 21. ročník Medzinárodnej automobilovej orient. 
súťaže - O putovný pohár Slavomila Rusiňáka + ďalšie sprie-
vodné súťaže 

  Imatrikulácia prvákov základných škôl 

  Divadelné predstavenie pre deti                                

   Prijatie jubilantov a novonarodených detí - primátorom mesta 
v obradnej sieni mestského úradu

  Detská športová olympiáda - organizuje CVČ

OKTÓBER
   6. 10. (sobota) - Beliansky turistický pochod (Šarpanec - 

Plesnivec - T. Kotlina) - pre širokú verejnosť 

   21. 10. (nedeľa) - Mesiac úcty k starším - kultúrny program 
pre seniorov

   Verejný koncert žiakov ZUŠ Spišská Belá - kinosála mesta 

   Šarkaniáda - organizuje CVČ 

Petzvalove dni 
Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala 
Mesto Spišská Belá ako rodné mesto tohto významného vynálezcu 
svetového formátu uskutoční od 3. do 9. septembra súbor akcií 
pod názvom Petzvalove dni v Spišskej Belej. Pri tejto príležitosti 
mesto pripravuje:
   Vydanie knihy o J. M. Petzvalovi - v rozsahu cca 100 strán vo 

formáte A5 v náklade 2 000 ks
   Odbornú konferenciu o J. M. Petzvalovi a jeho prínose pre 

súčasnosť - v kinosále mesta Spišská Belá
   Vydanie pamätnej pohľadnice 
   Vydanie pamätnej medaile 
   Zmenu názvu Základnej školy na Moskovskej ulici na Základnú 

školu Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej spojenú so 
slávnostnou akadémiou 

   Výstava o živote a diele J. M. Petzvala - v priestoroch Základnej 
školy na Moskovskej ulici

   Týždeň bezplatného vstupu do múzea J. M. Petzvala 
   Odhalenie pamätnej tabule na budove múzea v Spišskej Belej 
   Po stopách J. M. Petzvala - návšteva Viedne a miest jeho pôso-

benia - odhalenie pamätnej tabule (v prípade získania finančných 
prostriedkov)

   Premietanie filmu o J. M. Petzvalovi - v kinosále mesta 
   Prezentácia pamätnej striebornej mince (v hodnote 200 Sk) - 

vydanej pri príležitosti k 200. výročia narodenia J. M. Petzvala 
- v spolupráci s NBS - v rámci konferencie v kinosále nášho 
mesta alebo v múzeu 

   Osadenie informačných panelov v centre mesta s označením 
„200. výročie narodenia J. M. Petzvala“ 

   Výtvarnú súťaž, literárnu súťaž a fotografickú súťaž na tému 200. 
výročie narodenia J. M. Petzvala - pre rôzne vekové kategórie 
+ verejná výstava týchto prác + vyhodnotenie najlepších prác 

   Uvedenie J. M. Petzvala do Siene osobností mesta Sp. Belá 

Mesto Spišská Belá má v plá-
ne pripraviť novú knihu o meste 
– „Spišská Belá vo fotografiách“. 
Chceme preto vyzvať občanov, 
u ktorých sa nájdu staršie, resp. 
staré fotografie z nášho mesta 
alebo súvisiace s našim mestom, 
aby ich priniesli do Regionálneho 

Spišská Belá vo fotografiách
turistického informačného centra 
(vchod sa nachádza z bočnej 
strany budovy bývalého kina). 
Fotografie budú po spracovaní 
ich majiteľom vrátené. Prispejte 
aj vy svojou troškou k prezentá-
cii nášho mesta. Za pomoc Vám 
vopred ďakujeme. 

Žiaci na Childrens Eurostar
Už po druhýkrát pripravilo CVČ v Kežmarku v spolupráci s Ume-

leckou agentúrou Gong Košice so známym spevákom detských piesní 
Vladom Železňákom spevácku súťaž Childrens Eurostar. Súťaž sa 
konala 16.júna v Kežmarskom amfiteátri. Zúčastnila sa jej aj Jana 
Palčová žiačka 7. ročníka zo ZŠ Štefánikova 19, pod vedením Mgr. 
B. Gotzmanovej a získala krásne druhé miesto.
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V sobotu 23. júna námestie 
pred mestským úradom ožilo 
športovým zápolením hráčov stre-
etballových amatérskych družstiev, 
ktoré si prišli zmerať sily v tomto 
už udomácnenom športe. Turnaja, 
ktorý trval viac ako 7 hodín, sa zú-
častnilo 24 družstiev a hralo sa v 4 
vekových kategóriách: kategória 
chlapcov do 15 rokov, v ktorej pr-
venstvo získalo družstvo „Betón“ 
z Kežmarku. V kategórii dievčat 
do 15 rokov, prvé miesto obsadilo 
družstvo „Žabky a. s.“ zo Spišskej 

Výberové konanie
 
Mesto Spišská Belá v snahe vybrať najvhodnejších záujemcov na 
nižšie uvedené miesto vyhlasuje opätovné výberové konanie na 
obsadenie 2 miest na pozíciu: 

príslušník mestskej polície v Spišskej Belej

Uchádzač musí spĺňať tieto predpoklady:
•  vek uchádzača - najmenej 21 rokov 
•   ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 

vzdelanie 
•   bezúhonnosť (ktorá sa preukazuje odpisom z registra trestov nie 

starším ako 3 mesiace )
•  výborný zdravotný stav (potvrdenie od lekára)/ 
•  zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie 
•  kreatívnosť a komunikačná schopnosť 
•   fyzická zdatnosť - telesná spôsobilosť (bude preukázaná absol-

vovaním vstupných fyzických testov) 
•   duševná spôsobilosť (bude preukázaná absolvovaním vstupných 

psychologických testov) 
•  vodičský preukaz skupiny B

Výhodou je
•  platný zbrojný preukaz 
•  odborné skúsenosti a prax v tejto oblasti 
•   už získaná odborná spôsobilosť príslušníka mestskej polície 

v zmysle zákona o obecnej polícii
•  skúsenosti psovoda alebo záujem o kynológiu 

K žiadosti je potrebné doložiť:
- profesijný životopis 
- doklady o dosiahnutom vzdelaní
- odpis z registra trestov 
- potvrdenie od svojho lekára o zdravotnom stave uchádzača a vhod-
nosti pre výkon práce príslušníka mestskej polície 
Podmienkou pre prijatie do zamestnania je úspešné absolvovanie 
vstupných fyzických testov, psychologických testov (náklady na 
psychotesty uhrádza si sám každý uchádzač), vstupnej lekárskej 
prehliadky a podmienkou pre výkon funkcie príslušníka mestskej 
polície je následné získanie odbornej spôsobilosti príslušníka 
mestskej polície. 
 
Žiadosti s uvedenými dokladmi v obálke s označením „Neotvárať 
výberové konanie - mestská polícia“ zasielajte na adresu: 

Mestský úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 
059 01 Spišská Belá.

Uzávierka prihlášok je 31. 7. 2007.

4. ročník Streetball Belá Cup-u
Belej. V kategórii mužov sa na 
prvej priečke umiestnilo družstvo 
„Besné psy“ z Popradu a v kategó-
rii žien prvenstvo získalo družstvo 
„Čaje“ zo Spišskej Belej. 

Víťazom gratulujeme. Poďa-
kovanie patrí členom (hráčom) 
volejbalového klubu Slavoj Spiš-
ská Belá za pomoc pri organizácii 
tohto turnaja. Poďakovanie patrí 
aj sponzorom tohto turnaja - spo-
ločnosti Pivovar Pilsberg Poprad, 
Slovkred Poprad a Motorestu 
Goral zo Spišskej Belej. 

Mesto Spišská Belá a FK TJ Slavoj Spišská Belá
Vás pozývajú na regionálna súťaž v kopaní jedenástok

Belianske jedenástky 2007
22. júla 2007 (nedeľa)

na bývalom futbalovom ihrisku v Spišskej Belej

Program podujatia: od 11.00 h. registrácia súťažiacich - od 12.00 
h. začiatok súťaže; cca 17.00 h. vyhlásenie výsledkov súťaže - po-
kračovanie voľnej zábavy.
Súťaž v troch kategóriách - muži, ženy, deti
Štartovné: muži 50 Sk, ženy 30 Sk, deti 20 Sk
Pre najlepších sú pripravené zaujímavé finančné odmeny, atrakcie 
pre deti i dospelých, posedenie pri živej hudbe...

Mesto Spišská Belá
primátor mesta

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 

riaditeľ Základnej školy 
Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej, 

Moskovská č. 20 

Kvalifikačné predpoklady uchádzača: 
•   odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/

1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických 
pracovníkov v znení neskorších predpisov

•  najmenej päť rokov pedagogickej praxe 
•   absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa 

osobitného predpisu
•   bezúhonnosť (ktorá sa preukazuje odpisom z registra trestov nie 

starším ako 3 mesiace až po výberovom konaní)
•  zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie, flexibilnosť a orga-

nizačné schopnosti 

K žiadosti je potrebné doložiť:
- profesijný životopis 
- doklady o dosiahnutom vzdelaní
- návrh koncepcie rozvoja základnej školy na ďalšie obdobie 

Žiadosti s uvedenými dokladmi v obálke s označením „Neotvárať 
- výberové konanie ZŠ“ zasielajte na adresu:

Mestský úrad v Spišskej Belej, 
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.

Termín podania žiadosti je do 2. 8. 2007. 
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Počas Dní mesta Spišská Belá 
sa v nedeľu 10. júna na námestí 
pred mestským úradom uskutočnil 
15. ročník regionálnej hasičskej 
súťaže družstiev „O putovný 
pohár primátora mesta“, ktorú 
zorganizovali domáci dobrovoľ-
ní hasiči spolu s mestom. Súťaže 
sa zúčastnilo 19 družstiev vrátane 
kolegov z poľského družobného 
mesta Szczawnica. V priebehu 
dopoludnia museli hasiči preuká-
zať, ako sú pripravení na požiarny 

Hasičské preteky útok s vodou. Súťažiaci mali iba 
jeden pokus, čo si vyžadovalo 
veľkú sústredenosť a bezchybnú 
tímovú prácu. 

V kategórii mužov zvíťazilo 
hasičské družstvo zo Žakoviec 
(získalo na jeden rok putovný po-
hár), druhé miesto patrilo Mlyn-
čekom a tretie miesto obsadili 
domáci hasiči. V kategórii žien 
sa súťaže zúčastnili len hasičky 
z Ľubice. Za bezchybný priebeh 
súťaže patrí poďakovanie miest-
nym hasičom a tiež sponzorovi 
Dušanovi Rojkovi zo Sp. Belej. 

Školská športová olympiáda 
V rámci akcie Dni mesta Spišská Belá sa 8. júna na športovom 

ihrisku pri Základnej škole na Moskovskej ulici pod záštitou primátora 
mesta uskutočnil 2. ročník športovej olympiády škôl v atletike. Tento 
ročník sa do olympiády zapojili nielen školy zo Spišskej Belej, ale aj zo 
Slovenskej Vsi a z Lendaku. Žiaci si zmerali sily v atletických disciplí-
nách beh 60 m, beh 800 m dievčatá / 1 000 m chlapci, skok do diaľky, 
vrh guľou a beh v štafete. Nebola núdza o kvalitné športové výkony, 
ktorým napomhlo pekné počasie a dobrá organizácia celého podujatia. 
Pre víťazov boli pripravené medaile a diplomy. Najúspešnejšou ško-
lou v bodovaní umiestnenia žiakov v jednotlivých disciplínách sa stala 
ZŠ Moskovká v Spišskej Belej. Poďakovanie patrí Základnej škole 
na Moskovskej ulici za výbornú prípravu a priebeh celého podujatia. 
Dúfame, že táto vydarená športová akcia sa stane tradíciou a súčasťou 
osláv dní mesta Spišská Belá.

Centrum voľného času v Spiš-
skej Belej v spolupráci s Mestom 
Spišská Belá usporiadalo 8. júna 
zaujímavú súťaž pod názvom 
„Jazda zručnosti na bicykloch“. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 
starší žiaci, mladší žiaci. Na drá-
he museli deti predviesť svoju ši-
kovnosť, stabilitu, ale aj rýchlosť 
(jazda cez pohyblivú prekážku, 
jazda vymedzeným priestorom, 
kruhový objazd, šprint, obrat, 
slalom). Zdolávanie prekážok 
nebolo problémom ani pre našich 
najmenších účastníkov.

Jazda zručnosti na bicykloch
Výsledky: staršia kategória 

- 1. Matej Dobeš, 2. Kristián 
Suchanovský, 3. Martin Budzák, 
mladšia kategória: 1. Adam 
Milaňák, 2. Silvester Britaňák, 
3. Marek Galovič. 

Ocenené bolo aj najúspešnej-
šie dievča Barbora Slodičáková 
a najmladší účastník Dominik 
Fudaly. Víťazom odovzdal ceny 
a diplomy primátor Š. Bieľak. 
Poďakovanie patrí M. Vojtaššáko-
vej, majiteľke Cukrárne Florida, 
ktorá každoročne sponzoruje deti 
zmrzlinou.

Na ihrisku s umelou trávou 
v Spišskej Belej sa 22. júna 
odohral žiacky futbalový turnaj 
o pohár primátora mesta Spišská 
Belá - JUNIOR CUP. Turnaja sa 
zúčastnilo šesť družstiev z oko-
litých základných škôl s týmito 
výsledkami: 
1. Spišská Belá CVČ - výber   
 13b  skóre 21:7
2 ZŠ Spišská Belá - Štefánikova   
 10b  skóre 13:8
3. ZŠ Veľká Lomnica   
 9b  skóre 16:14

Volejbalový klub Slavoj 
Spišská Belá Vás pozýva na 
otvorený volejbalový turnaj 
zmiešaných družstiev (3 muži + 
3 ženy) pod názvom Belá Mix 
Volley Cup 2007 (už 9. ročník), 
ktorý sa uskutoční 14. júla 2007 
(sobota) od 9.00 hod. na bývalom 

BELÁ MIX VOLLEY CUP 2007
futbalovom ihrisku pri cintoríne. 
Turnaja sa môžu zúčastniť aké-
koľvek amatérske družstvá. Hrať 
sa bude na štyroch ihriskách. Po 
skončení turnaja (cca 17.00 h.) 
bude pre všetkých pripravená voľ-
ná zábava so živou hudbou. Príďte 
sa zabaviť a oddýchnuť si! 

JUNIOR CUP 4. ZŠ Slovenská Ves   
 5b  skóre 5:10
5. ZŠ Podolínec  4b  skóre 6:13
6. ZŠ Spišská Belá - Moskovská  
 1b  skóre 6:15 

Najlepším hráčom turnaja 
sa stal: Marek Siska (Sp. Belá 
- CVČ - výber). 

Najlepší brankár: Ján Suchý 
(ZŠ - Štefánikova).

Ďakujeme za spoluprácu Mes-
tu Sp. Belá, CVČ Sp. Belá a TJ 
Slavoj Spišská Belá a Mestskému 
mládežníckemu parlamentu, ktorí 
sa aktívne podieľali na organizácii 
a priebehu celého turnaja. 

Mesto Spišská Belá má záujem 
postupne dobudovať areál viacú-
čelového športového ihriska na 
Tatranskej ulici. V rámci tohto 
zámeru mesto sa snaží získať aj 
iné finančné zdroje ako z rozpočtu 
mesta. Z tohto dôvodu mesto po-
dalo projekt na získanie nenávrat-
nej dotácie z Prešovského samo-
správneho kraja - z NEFO fondu 
a bolo úspešné, nakoľko získalo 
dotáciu vo výške 480 000 Sk na 

Grant na športové ihrisko 
dokončenie dostavby viacúče-
lového športového ihriska. Táto 
dotácia je určená na dokonče-
nie mantinelov okolo ihriska 
a ochranných sietí, a vybudova-
nie kompetného osvetlenia okolo 
celého ihriska. Povinnosťou mesta 
je na tento zámer použiť okrem 
uvedených financií aj vlastné 
prostriedky (z rozpočtu mesta) vo 
výške, o ktorej rozhodne mestské 
zastupiteľstvo. 


