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• Delegácia zo Sp. Belej vedená primátorom Štefanom Bieľakom si pripomenula 10. výročie
spolupráce s partnerským mestom Bruck v Nemecku.

• V areáli Nižné lúky v Spišskej Belej sa uskutočnil už 6. ročník furmanských pretekov s názvom Belianska podkova. Minuloročný víťaz Peter Chobor
z Pavloviec obhájil svoje prvenstvo.
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Spišskobeliansky spravodaj
• Na futbalovom ihrisku v Strážkach sa odohral priateľský futbalový
zápas „Slobodní proti ženatým“. Z
výhry sa napokon tešil tím Slobodných.

Viac fotografií
na Facebookovej
stránke mesta
Mesto Spišská Belá
• Pri Belianskom rybníku sa zmodernizovalo detské ihrisko. Naši
najmenší sa tak môžu tešiť z nového
kolotoča, hojdačiek a šmýkačky.

• Posledný augustový víkend sme v Spišskej Belej privítali delegáciu
z českého partnerského mesta Vysoké Mýto, ktorú viedol správca rímsko-katolíckej farnosti vo Vysokom Mýte Pavel Mistr.

• Mesto koncom júla ukončilo rekonštrukciu chodníka na ul. 1. mája. Okrem
nového chodníka zriadilo aj 11 nových parkovacích miest pred obchodnou
prevádzkou SINTRA a vymenilo aj dlažbu na chodníku.

• Mesto dalo zvýrazniť červenou farbou 13 priechodov pre chodcov na
dvoch štátnych cestách 1. triedy v našom meste.

• Pri Belianskom rybníku na začiatku cyklotrasy Spišská Belá -Tatranská
Kotlina, pribudla požičovňa bicyklov.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
v Sp. Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 28. 8. 2017
venovalo aj týmto témam:
Správa o plnení rozpočtu mesta
za 1. polrok 2017
• MsZ vzalo na vedomie monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta Spišská
Belá za 1. polrok 2017 (správa je zverejnená
na www.spisskabela.sk)
Dotácia na odstránenie veľkej
nelegálnej skládky odpadov
• MsZ vzalo na vedomie informáciu
o získanej dotácii z Environemtnálneho
fondu (zo štátneho rozpočtu) vo výške 48
tis. EUR na odstránenie nelegálnej skládky
odpadov pri rieke Biela (k.ú. Spišská Belá/
Lendak) na okraji chráneného územia NPR
Belianske lúky.
5. zmena rozpočtu mesta
• MsZ schválilo použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu mesta do
rozpočtu mesta vo výške 48 280,-EUR
a následne schválilo zmenu rozpočtu
mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2017
– navýšilo príjmy rozpočtu o sumu 165
483 EUR a výdavky o 153 432 EUR (t. j.
prebytok 12 051 EUR). Viac na www.spisskabela.sk.
PSK prispeje na výstavbu
hokejbalovej haly
• MsZ schválilo združenú investíciu
medzi Mestom Spišská Belá a Prešovským
samosprávnym krajom s názvom „Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej“.
Prešovský samosprávny kraj poskytne na
túto investíciu finančné prostriedky vo výške 100 000 EUR. Ďalšie informácie o tejto
podpore (formou združenej investície)
zverejníme v samostatnom článku.
Zámer o nadstavbe a prestavbe meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ulici č. 1
• MsZ vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o zámere nadstavby
a prestavby meštianskeho domu na
Hviezdoslavovej ulici č. 1 v Sp. Belej
za účelom riešenia havarijného stavu
strechy tohto domu a s cieľom možného
zriadenie mestských nájomných bytov
(bežného štandardu) financovaných cez
ŠFRB a Ministerstva DaV SR. Momentálne
sa spracuje projektová štúdia, na základe
ktorej sa určí ďalší postup, t. j. či bude možné splniť podmienky stanované štátom pre
zriadenie nájomných bytov v tomto dome
(cez ŠFRB).
Zámer výstavby ďalších mestských
nájomných bytov
• MsZ vzalo na vedomie informáciu

primátora mesta o zámere výstavby
mestských nájomných bytov v lokalite
pri Belianskych kúpeľoch v Spišskej Belej
(financovaných cez ŠFRB a MDaV SR.
Poslanci vzali na vedomie predložený
pracovný návrh štúdie umiestnenia týchto
bytových domov a možné urbanistické
riešenie týchto domov na danom území.
Poslanci zároveň schválili návrh na
majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva
k pozemkom od ich súkromných vlastníkov pre účely plánovanej výstavby týchto
nájomných bytov – a to formou odkúpenia
alebo zámeny pozemkov.
Zámer na zriadenie komunitného centra
• MsZ vzalo na vedomie zámer na zriadenie Komunitného centra v Spišskej Belej.
Cieľom je zriadiť miesto na stretávanie sa
rôznych skupín obyvateľstva. V súčasnosti sa zvažuje miesto, kde by toto centrum
malo byť zriadené, ako aj rozsah (veľkosť)
toho centra. Uvažuje sa nad 2 miestami
– zrekonštruovať a rozšíriť súčasné priestory klubu dôchodcov v záhrade v mestskej
knižnici alebo vybudovať nové centrum
v plánovanej mestskej (komunitnej) záhrade pri bývalej kolkárni. Vybudovanie
tohto centra by malo byť financované
z prostriedkov EÚ (až do výške 95 %
celkových nákladov).
Parkovanie na sídlisku
na Družstevnej ulici
• MsZ prerokovalo žiadosť vlastníkov
bytov z Družstevnej ulice č. 3 o úpravu
parkovania pri ich bytovom dome. Mesto
nesúhlasí s parciálnym (čiastočným) riešením probkému parkovania (napr. riadiť
3-4 miesta pred 1 bytovkou). MsZ odporúčalo, aby sa prijalo komplexné riešenie
parkovania na sídlisku na Družstevnej ulici
aj pri ostatných bytových domoch tak, aby
parkovanie bolo aj naďalej verejným. Na
návrh primátora mesta by sa už v roku
2018 malo začať s postupným budovaním
prvých parkovacích miest. Mesto dá na to
vopred vypracovať projektovú štúdiu.
Elokované pracovisko na Letnej č. 5
• MsZ súhlasilo s návrhom na zrušenie bývalého elokovaného pracoviska ZŠ
Milana Rastislava Štefánika v Sp. Belej na
Letnej č. 5 v Sp. Belej a zároveň schválilo
návrh na zriadenie nového elokovaného
pracoviska Materskej školy, Mierová 1,
Sp. Belá v novozrekonštruovanej budove
na Letnej č. 5 v Sp. Belej. Ide o formálnu
zákonnú povinnosť, ktorú musí schváliť
MsZ, ak má škôlka fungovať v priestoroch
na Letnej ulici č.5.
Pridelenie mestských nájomných bytov
• MsZ potvrdilo pridelenie dvojizbového bytu na Štefánikovej č. 18 v Sp. Belej
do nájmu Márii Bednárovej, trvale bytom

Petzvalova 28, Sp. Belá (výmena bytu).
• MsZ potvrdilo pridelenie trojizbového
bytu na Petzvalovej č. 28 v Spišskej Belej
do nájmu Martine Pisarčíkovej, trvale bytom
Spišská Belá, Zimná 7 – výmena bytu (doposiaľ bývajúcej na Štefánikovej č. 9).
• MsZ schválilo pridelenie trojizbového
bytu na Zimnej č. 46 v Spišskej Belej do nájmu Patrikovi Kostkovi, trvale bytom Spišská
Belá, Zimná 46 (výmena bytu).
• MsZ schválilo pridelenie dvojizbového bytu na Zimnej č. 46 v Spišskej Belej
do nájmu Simone Kurucovej, trvale bytom
Spišská Belá, Mierová 6.
• MsZ schválilo pridelenie dvojizbového bytu na Štefánikovej ulici č. 42 v
Spišskej Belej do nájmu Nikole Duchnitzkej,
trvale bytom Spišská Belá, Krátka 6 v prípade nezaplatenia dlhu doterajším nájomcom
Ivanou Hradickou, bytom Spišská Belá, Štefánikova 42 (ak sa byt uvoľní).
• MsZ schválilo pridelenie dvojizbového bytu na Petzvalovej č. 27 v Spišskej
Belej do nájmu Rudolfovi Rezničákovi, trvale
bytom Spišská Belá, Slnečná 72 v prípade
nezaplatenia dlhu doterajším nájomcom
Zuzanou Zastkovou, bytom Spišská Belá,
Petzvalova 27 (ak sa byt uvoľní).
• MsZ schválilo pridelenie jednoizbového bytu na Štefánikovej ulici č. 9 v Spišskej
Belej do nájmu Anne Hangurbadžovej, trvale bytom Spišská Belá, L. Novomeského č.
61 na dobu 1 roka.
Obchodné priestory
na Hviezdoslavovej č. 1
• MsZ schválilo prenájom nebytového
priestoru vo vlastníctve mesta na Hviezdoslavovej č. 1 v Spišskej Belej (doterajšia
prevádzka Chlieb-pečivo) nájomcovi Slavomírovi Kušionovi SK-MIX, s.r.o. Krátka
26, Spišská Belá za týchto podmienok:
1./ výška ročného nájomného: 25,00
EUR/m2 (podľa VZN mesta)
2./ doba nájmu neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou
3./ účel nájmu: v časti priestorov bude
pomocný sklad pre predajňu Fresh na
Hviezd. ulici č. 4 a zároveň časť priestorov
prenajme pre prevádzku Cukráreň Tropicana (so sídlom v Poprade)
4./ a za podmienky finančného vysporiadania sa s doterajším nájomcom.
Na základe verejnej výzvy boli doručené
4 ponuky o prenájom, avšak 1 z nich neakceptovala podmienky mesta. Z 3 troch
uchádzačov boli vybratí dvaja, ktorí si tento
obchodný priestor vzájomne rozdelia.
Predaje, kúpy, zámeny, prenájmy
pozemkov
1./ MsZ schválilo odkúpenie pozemkov
pod Belanským potokom za ulicou L. Novomeského v Spišskej Belej od vlastníkov
Jozefa Slodičáka a spol. o výmere 99 m2.
2./ MsZ schválilo zámenu pozemkov

medzi Valériou Králikovou, bytom Spišská
Belá, Slnečná 4 a Mestom Spišská Belá
(vysporiadanie pozemku na Hviezdoslavovej č. 7 a 8).
3./ MsZ schválilo zámer na predĺženie
doby prenájmu poľnohospodárskej pôdy
v k. ú. Strážky Jozefovi Kromkovi, Sp. Belá,
L. Medňanského 64 na dobu 5 rokov
4./ MsZ schválilo zámer na predaj časti
pozemku o výmere cca 400 m2 v k. ú. Sp.
Belá Emilovi Hangurbadžovi a jeho manž.,
bytom Hviezdoslavova 63, Spišská Belá
5./ MsZ schválilo zámer na prenájom
poľnohospodárskych pozemkov (po pozemkových úpravách) o výmere cca 199
ha v k. ú. Spišská Belá nájomcovi Poľnohospodárskemu družstvu „Tatry“ Spišská
Belá na dobu 10 rokov.
6./ MsZ schválilo zámenu pozemkov
v k. ú. Spišská Belá medzi Pavlom Hatalom,
Osloboditeľov 37, Spišská Belá a Mestom
Spišská Belá
7./ MsZ schválilo zámer na predaj
časti pozemku v k. ú. T. Lomnica (v Tatranskej Kotline) kupujúcim Slávko Mitráš
s manželkou, Železník 135 (pozemok pod
prístupovou komunikáciou k penziónu v ich
vlastníctve)
8./ MsZ schválilo zámer na predaj časti
pozemku v k. ú. Spišská Belá kupujúcemu
PharmDr. Andrejovi Slodičákovi, Osloboditeľov 26, Spišská Belá s manželkou
v rámci dovysporiadania pozemku pri
rodinnom dome na Greisigerovej ulici
v Spišskej Belej.
9./ MsZ schválilo zámenu pozemkov
medzi mestom Spišská Belá a Sintrou spol.
s.r.o. Bratislava z dôvodu vzájomného majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov
pod novým chodníkom pre peších a novým
parkoviskom na ul. 1. mája v Spišskej Belej
(pri predajni Sintry).
Rekonštrukcia inžinierskych sietí
na Novomeského ulici
• MsZ schválilo zámer rekonštrukcie
chodníkov a miestnej komunikácie na ulici
L. Novomeského v Spišskej Belej z dôvodu
rekonštrukcie inžinierskych sietí (elektrina,
telekomunikácie, verejné osvetlenie). Poslanci súhlasili s návrhom primátora, aby
sa po výmene inžin. sietí (potreba výmeny
aj verejného vodovodu a spláškovej kanalizácie) v roku 2018 kompletne zrekonštruovali chodníky (položením novej zámkovej
dlažby) a rekonštrukciou cesty (nové
obrubníky a nový asfaltový povrch). Takže
po výmene niektorých sietí sa v tomto roku
nebudú chodníky opravovať (asfaltovať) do
pôvodného stavu.
Stavebné aktivity mesta počas júla
a augusta
• MsZ vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o realizácii stavebných
aktivít mesta počas júla a augusta 2017.
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10. výročie partnerstva s nemeckým mestom Bruck
V dňoch 21. až 24. júla 2017
delegácia mesta Spišská Belá
navštívila nemecké partnerské mesto Bruck (pri Berlíne).
Dôvodom tejto návštevy bolo
spoločné pripomenutie si 10.
výročia podpísania partnerskej
zmluvy medzi oboma mestami
(22. júl 2007 v Spišskej Belej).
Prvé kroky k tejto spolupráci
urobili obyvatelia Brucku ešte
v roku 2004, keď navštívili svoje
rodné mesto Spišskú Belú, ktorú
v roku 1946 museli opustiť.
Delegáciu nášho mesta viedol
primátor mesta Štefan Bieľak za
účasti jeho zástupcu Jozefa Kunu, poslanca mestského zastupiteľstva Maroša Vaverčáka a
tlmočníka Dominika Čupku.
Nosnou časťou bohatého
3-dňového programu bolo
piatkové spoločenské stretnutie
s vedením mesta a obyvateľmi
Brucku, sobotná slávnosť k 10.
výročiu oficiálneho partnerstva
spojená s vysadením stromu
– lipy partnerstva, ako aj nedeľné služby božie v evanjelickom kostole v Brucku, kde sa
diskutovalo aj o možnosti spolupráce medzi oboma mestami
v duchovnej rovine. A popri

tom stretnutie so zástupcami
miestnych hasičov i miestnych
podnikateľov, návšteva Albína
Meschara (v jeho rodinnom
dome), či návšteva miestneho
cintorína – položenie kytice
na hrob nedávno zomrelého
primátora mesta Karla Heinza
Borgmanna. Primátor Štefan
Bieľak počas oficiálnej časti
osláv vo svojom príhovore
okrem iného povedal, že „Za
doterajšiu spoluprácu vďačíme

najmä bývalému primátorovi
K. H. Borgmannovi, bývalému
riaditeľovi úradu mesta Christianovi Grossmannovi, zástupcovi primátora a poslancovi
mesta MichealoviKlenkemu,
RollandoviHoffmanovi, Albínovi Mescharovi (inak čestnému občanovi Spišskej Belej),
Michalovi Demkovi a ďalším.
Myslím si, že nové vedenie
mesta s novým riaditeľom úradu Marcom Kohlerom je veľkým

predpokladom pre ešte lepšiu
vzájomnú spoluprácu.“
Počas týchto spoločných
stretnutí sa veľa diskutovalo
o doterajšej spolupráci, ako
aj o forme a obsahu budúcej
spolupráce. Obe strany sa dohodli na potrebe intenzívnejšej
spolupráce, ktorej základom by
mal byť každoročný plán spoločných aktivít, ktorý by sa mal
spoločne zostavovať i spoločne
vyhodnocovať.

Prvé zberné nádoby na bioodpad sú odovzdané
Mesto Spišská Belá koncom
júna informovalo obyvateľov
mesta o možnosti požiadať o
bezplatné poskytnutie novej
plastovej nádoby hnedej farby
na zber biologicky rozložiteľného odpadu (bioodpadu). Minulý
týždeň sa začalo s umiestňovaním prvých 60 ks nádob na zber
bioodpadu do rodinných domov,
podľa poradia prihlásených záujemcov. Nádoby sú priebežne
odovzdávané do domácností
aj opakovane (pri nezastihnutí)
oproti podpisu žiadateľa. Počet
záujemcov prevyšuje počet doteraz zakúpených nádob (60 ks).

Chceme preto požiadať obyvateľov o trpezlivosť pri prideľovaní
resp. distribúcii ďalších nádob
po ich zakúpení. Mesto Spišská
Belá realizuje nákup nádob z
vlastných zdrojov a plánuje nakúpiť ďalšie nádoby.
Nádoby na bioodpad sú určené na odpad z domových záhrad
(najmä pokosená tráva, kvety,
štiepka, piliny, lístie, odpad z
ovocia a zeleniny, či burina).
Neodporúčame umiestňovať do
týchto nádob živočíšny odpad
(najmä z hygienických dôvodov). Vyprázdňovanie týchto
nádob bude zabezpečovať Mest-

ský podnik Spišská Belá s.r.o. v
zmysle harmonogramu triedeného zberu sezónne (zber bioodpadu v tzv. “vegetačnom období”).
Obyvatelia, ktorí majú záujem o
takúto zbernú nádobu (aby nemuseli biooodpad uskladňovať v
plastových vreciach) a doposiaľ
neprejavili záujem, majú naďalej
možnosť kontaktovať mestský
úrad – Bc. Danielu Hudačekovú,
tel.: 052/4680508, osobne č. dverí
2 na prízemí mestského úradu,
alebo mailom hudacekova@spisskabela.sk. Tu je vedený zoznam
záujemcov aj tých, ktorým už
bola nádoba poskytnutá.

Pripravuje sa ďalší spoločný cezhraničný projekt na výstavbu
cyklotrás
V piatok 25. augusta 2017 sa
v kežmarskom Dome slovensko-poľskej spolupráce (v sídle
Euroregiónu Tatry) uskutočnilo
pracovné rokovanie zástupcov
slovenskej a poľskej časti Euroregiónu TATRY. Slovenskú
stranu zastupoval primátor
Kežmarku a predseda slovenskej Rady EUT Ján Ferenčák,
primátor Spišskej Belej Štefan
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Bieľak (predseda zhromaždenia
EZUS TATRY), Radka Krafčíková, poverená riadením kancelárie
EUT v Kežmarku a poľskú stranu
BoguslawWaksmundzki, predseda Rady EUT v Novom Targu,
Michal Stawiarski, riaditeľ kancelárie EUT a AgnieszkaPyzowska,
riaditeľka EZUS TATRY. Cieľom
stretnutia bolo dohodnutie spoločnej prípravy ďalšieho spoloč-

ného cezhraničného projektu
na výstavbu cyklotrás v rámci
projektu „Cesta okolo Tatier“ –
pracovne nazvaného ako 3.etapa
tohto projektu. Aj mesto Spišská
Belá sa plánuje zapojiť to tohto
projektu v rámci ktorého plánuje výstavbu 2 úsekov cyklotrás.
Prvý úsek v dĺžke 2,1 km má definitívne spojiť Spišskú Belú so
Strážkami (tzv. obchvat Spišskej

Belej). Druhý úsek je plánovaný
od súčasnej cyklotrasy (od vodojemu na Myšom vŕšku) v smere
ku rieke Biela, teda po hranicu s
obcou Slovenská Ves. Táto trasa
by podľa spracovanej projektovej štúdie mala raz pokračovať
cez Slovenskú Ves, Podhorany,
Toporec, Podolínec do Vyšných
Ružbách s následným napojením
na Starú Ľubovňu.
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Výmena inžinierskych sietí na
Novomeského ulici
Už koncom augusta začali
prebiehať stavebné práce aj na
Novomeského ulici v Spišskej
Belej. Východoslovenská distribúcia a.s. Košice (VSD) začala s
rekonštrukciou elektrickej NN
siete. Zároveň do toho istého
výkopu Slovak Telecom uloží
chráničku ako prípravu pre

AUGUST 2017

Prvá etapa Oprava fasády
zvonice je ukončená

optickú sieť. Mesto ako vlastník
verejného osvetlenia začal s pripokládkou kabeláže pre nové
verejné osvetlenie. Vlastníkov
rodinných domov chceme požiadať o trpezlivosť počas realizácie týchto stavebných prác,
ktoré im sťažia prístup k ich
domom.

Stretnutie partnerských miest
v poľskej Szczawnici
Od 10. do 13. augusta 2017 sa
v partnerskom poľskom meste
Szczawnica uskutočnilo stretnutie partnerských miest tohto
mesta. Vo štvrtok 10. augusta sa
na spoločnom večernom stretnutí stretli okrem hostiteľského
mesta Szczawnica zástupcovia
mesta OlivetoCitra (Taliansko),
Harkany (Maďarsko), Chmiel-

nik (Ukrajina) a Spišská Belá
(Slovensko). Naše mesto
zastupoval primátor mesta
Štefan Bieľak a jeho zástupca
Jozef Kuna, ktorí počas tohto
diskutovali s primátorom mesta Szczawnica aj o príprave
možných spoločných cezhraničných projektov v najbližšom
období.

Nové oplotenie medzi škôlkou
a evanjelickým kostolom
Mesto Spišská Belá v rámci
úpravy areálu Materskej školy
na Letnej ulici v súčasnosti realizuje výstavbu nového oplotenia
medzi záhradou evanjelického
kostola a areálom škôlky. Spodná časť plota bude tvorená betónovým múrikom a horná časť
priehľadným kovovým plotom.
Popri tom sa zároveň vybudujú

nové spevnené plochy s novým
verejným osvetlením. Tento
priestor pred budovou škôlky
bude po dokončení otvoreným
a verejne priechodným. V súčasnosti sa rovnako finišuje
aj dokončenie opravy fasády
škôlky. A teda všetko smeruje
k tomu, aby sa k 1. septembru
táto škôlka mohla otvoriť.

V polovici júla Mesto Spišská
Belá začalo s opravou fasády
mestskej renesančnej zvonice
na námestí pri radnici. Na túto
opravu mesto získalo štátnu dotáciu z Ministerstva kultúry SR

vo výške 29 tis. EUR. Z rozpočtu
mesta sa má použiť v tomto roku
suma 5 tis. EUR, takže celkom
sa tento rok má preinvestovať 34
tis. EUR. Avšak celkové náklady
na opravu celej fasády predstavujú sumu takmer 62 tis. EUR.
Preto poslanci odsúhlasili návrh
primátora mesta na opravu len
polovice fasády, presnejšie 2
kompletných stien, čo je technologicky možné a zvyšné dve
steny sa opravia až v budúcom
roku. Podľa primátora mesta
Štefana Bieľaka:„Nechceli sme
použiť chýbajúce financie vo
výške 33 tis. EUR z rozpočtu
mesta, keďže poskytnutá dotácia bola vo výške 29 tis. EUR
a v budúcom roku chceme
opätovne požiadať o dotáciu
z programu „Obnov si svoj
dom“ na dokončenie zvyšnej
časti fasády zvonice“. V prípade, že by v budúcom roku mesto
nezískalo uvedenú dotáciu, tak
opravu zvyšnej časti fasády
dofinancuje z rozpočtu mesta.
Technologický postup opravy
fasády odsúhlasili pamiatkari
na základe špeciálneho projekčného riešenia.
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Buďte informovaní o dianí
v meste – bezplatná SMS
služba pre Beľanov
Mesto Spišská Belá spustilo pre všetkých obyvateľov
mesta novú bezplatnú SMS
službu, vďaka ktorej budete
informovaní o najdôležitejších
informáciách z diania v meste – pozvánky na kultúrne
a športové podujatia v meste,
odstávka vody alebo elektriny
a iné dôležité informácie.
SMS službu si aktivuje priamo na webovej stránke mesta
www.spisskabela.sk v sekcii
občan - www.spisskabela.sk/

obcan/sms/. Do príslušnej kolonky uvediete Vaše meno, číslo
mobilného telefónu a po zaškrtnutí, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom
evidencie došlých SMS, kliknete
na „Zaregistruj“. V priebehu pár
sekúnd obdržíte SMS správu na
Vami uvedené telefónne číslo s
overovacím kódom. Ten následne zadáte do požadovanej
kolonky a kliknete na potvrdiť.
Službu si môžete kedykoľvek
bezplatne deaktivovať.

Detské ihrisko pri Belianskom
rybníku
Pri Belianskom rybníku (pri
rybárskom dome) sa zmodernizovalo existujúce staré detské
ihrisko.
Nový kolotoč, dve nové váhadlové hojdačky, dve nové pružinové hojdačky, malý domček
či šmýkačka pre najmenších
nahradili staré, už nebezpečné
prvky. Modernizáciu zrealizovalo Občianske združenie „Moje
mesto Spišská Belá“ v spolupráci
so zamestnancami mesta i nezamestnanými z aktivačných prác
a ďalšími dobrovoľníkmi. Tento
projekt bol realizovaný aj v rám-

ci tzv. participatívneho rozpočtu
nášho mesta pre rok 2017 (je to jeden z 8 podporených projektov).
Zároveň tento projekt podporil aj
Prešovský samosprávny kraj zo
svojho rozpočtu v rámci jeho dotačného systému a dofinacovalo
ho mesto Spišská Belá zo svojho
rozpočtu. Tak nech čo najdlhšie
slúži našim najmenším.Z participatívneho rozpočtu sa na to
získala suma 2 000 EUR. Tento
projekt podporil aj Prešovský
samosprávny kraj sumou 1 500
EUR v rámci jeho dotačného
systému.

Výstavba polyfunkčných objektov za obchodným domom
Začiatkom tohto leta začala
výstavba 6 polyfunkčných
objektov medzi obchodným domom a bytovkami na sídlisku
na Mierovej ulici. Ide o privátnu
investíciu, ktorú síce koordinuje
mesto, ale investormi sú súkromní vlastníci šiestich pozemkov:
1./ Džadoňová Marcela, L.
Medňanského 62, Spišská Belá
2./ Novoroľníková Silvia,
Ing., Záhradná 8, Spišská Belá
3./ Matavová Františka, Mgr.,
Popradská 39, Spišská Belá
4./ Zemčák Radoslav, Ing.,
Nová 33, Spišská Belá
5./ Šatala Pavel, Mierová 7,
Spišská Belá
6./ zmena oproti pôvodnému

Oprava
oplotenia
(múra)
na starom
cintoríne
Začiatkom augusta sa
dokončili stavebné práce na
oprave vnútornej časti cintorínskeho múra na starom
cintorína v úseku od hlavnej
brány po nový cintorín – starú márnicu. Oprava múra
bude v najbližších dňoch
ďalej pokračovať opravou
zelenej hrobky Lersch, ktorá
je súčasťou tohto múra. Následne opravou vnútornej
časti múra od vstupnej brány smerom k železnici. Za
doposiaľ prevedené práce
ďakujeme živnostníkovi Janovi Hoholovi zo Sp. Belej.
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stavu: nový vlastník – SLAVDENT II. s.r.o., Štefánikova 455/
42, Spišská Belá (Dr. Slafkovská)
– stomatologická ambulancia na
prízemí a na poschodí bytová
jednotka – nástupca po Ľudovítovi Krempaskom s manž..
Do konca tohto roka by mali
byť ukončené min. tzv. hrubé
stavby a dokončenie (kolaudácia) stavieb v budúcom roku.
Na jar budúceho roka mesto
prikročí k stavebnej úprave okolia týchto objektov – k výstavbe
chodníkov, k rekonštrukcii časti
existujúcej miestnej cesty a výstavbe časti novej cesty, výstavbe
parkovacích miest a k rozšíreniu
verejného osvetlenia.
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Rekonštrukcia sietí na ul. 1. mája Začala výstavba rodinných
domov na novej Okružnej ulici
V priebehu júla začala výstavba inžinierskych sietí ako
aj prvých rodinných domov
v novej lokalite v Spišskej Belej
– na novej Okružnej ulici (pri
TESCU). V rámci územného konania bola povolená výstavba 48
rodinných domov. Príprava celej
lokality na výstavbu rodinných
domov je súkromnou investíciou
vrátane výstavby inžinierskych

14. augusta 2017 začali plánované stavebné práce na ul.
1. mája od č. 29 až po Novú
ulicu (pred rodinnými domami
s nepárnymi číslami). Východoslovenská distribúcia a.s. Košice
(VSD) začala rekonštrukciu ich
elektrickej NN siete – vzdušné
vedenie sa nahradí novým podzemným vedením (existujúce
betónové stĺpy sa odstránia).
Zároveň do toho istého výkopu
Slovak Telecom uloží chráničku
ako prípravu pre optickú sieť
a mesto uloží kábel pre verejné
osvetlenie a následne osadí nové

stĺpy verejného osvetlenia, na
ktoré preloží existujúce svietidlá. Uvedené výkopové práce
sa realizujú stredom chodníka
so zámkovou dlažbou, nakoľko
nebolo možné iné trasovanie
výkopu (vzhľadom na už iné
existujúce siete).
Po uložení všetkých nových káblov a chráničiek bude
chodník vrátený do pôvodného
stavu – zhutní sa štrkové lôžko a
spätne sa uloží zámková dlažba.
Obyvateľov tejto časti ulice prosíme o trpezlivosť počas týchto
stavebných prác.

Dokončenie chodníka na Ul.
1. mája a parkoviska pri Sintre
Mesto koncom júla ukončilo
rekonštrukciu chodníka na ul. 1.
mája. Okrem nového chodníka
zriadilo aj 11 nových parkovacích miest pred obchodnou
prevádzkou SINTRA. Vymenilo
aj dlažbu na chodníku pred samotnou prevádzkou. Stavebné
práce realizoval Mestský podnik
Spišská Belá s.r.o. Mesto zároveň
pred Sintrou osadilo novú infor-

mačnú tabuľu, lavičky, či stojany
na bicykle. A tiež boli dosadené
chýbajúce nové stromy - lipy.
Slovak Telecom urobil v tomto
chodníku prípravu na novú
optickú sieť. Spôsob riešenia
úpravy chodníka musia oceniť
najmä motoristi, keďže pred
každým domom je zriadené
min. 1 parkovacie miesto pre
osobné auto.

Obnova priechodov pre chodcov
Pred niekoľkými dňami
boli v našom meste obnovené
priechody pre chodcov na
štátnej ceste 1. triedy č. 66
a 77. Nastriekanie priechodov
bielou farbou na týchto cestách
je povinnosťou štátu, ktorý to
financuje zo štátnych zdrojov.
Avšak v prípade zvýraznenia
priechodov červenou farbou
(aj keď je to na štátnej ceste)
financuje mesto zo svojho
rozpočtu – štát tento pre nich
„nadštandard“ nefinancuje, nakoľko to sa nepovažuje za nevyhnutné riešenie priechodov pre

chodcov. Mesto dalo zvýrazniť
červenou farbou 13 priechodov
pre chodcov na dvoch štátnych
cestách 1. triedy v našom meste (11 v priamo v Sp. Belej a 2
priechody v Strážkach). A popri
tom dalo mesto obnoviť aj vodorovné dopravné značenie
na mestskej komunikácii pri
OMV. Priechody pre chodcov
na ostatných mestských cestách
obnovuje mesto na svoje náklady postupne vo vlastnej réžii
ľuďmi pracujúcimi na menších
obecných službách (len za cenu
nákupu špeciálnej farby).

sietí a miestnej komunikácie.
Mesto nefinancuje túto výstavbu
zo svojho rozpočtu, len poskytlo
potrebnú súčinnosť pri príprave a povoľovaní tejto výstavby.
Stavebný úrad mesta už vydal
niekoľko stavebných povolení
na výstavbu rodinných domov,
ktoré sa už dnes realizujú. Viac
informácii nájdete na www.spisskabela.sk.

Požičovňa bicyklov pri
Belianskom rybníku
Pri Belianskom rybníku (pri
parkovisku) na začiatku cyklotrasy (Spišská Belá -Tatranská
Kotlina) vznikla nová služba
– požičovňa bicyklov. Mesto

prenajalo pozemok pod touto
požičovňou Martinovi Siskovi
(zo Spišskej Belej), ktorý je jej
prevádzkovateľom na dobu
počas letnej sezóny.

Stavebné práce aj na Kúpeľnej
ulici
21. augusta 2017 začali
stavebné práce na Kúpeľnej
ulici od č. 15 po Novú ulicu
(pred domami s nepárnymi
číslami). Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad
zrekonštruuje súčasný verejný
vodovod tak, že do chodníka
osadí nové vodovodné potrubie. Zároveň do tohto chodníka
Slovak Telecom uloží chráničku
ako prípravu pre optickú sieť.
A po týchto zemných prácach
bude nasledovať rekonštrukcia
chodníka – osadením nových

obrubníkov a položením betónovej dlažby s úpravou tzv.
zelených (trávnikových) pásov.
Obyvateľov na tejto časti ulice
prosíme o trpezlivosť počas
týchto stavebných prác.
Z dôvodu rekonštrukcie
vodovodu Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad
vyzýva obyvateľov tejto ulice,
aby zvážili výmenu svojich
vodovodných prípojok popri
rekonštrukcii tohto vodovodu.
Vodovodné prípojky sú podľa
zákona vo vlastníctve odberateľa, teda vlastníkov
domov. Niektoré
súčasné prípojky
majú aj viac ako 50
rokov (ak neboli neskôr individuálne
zrekonštruované).
Podmienky,
za
akých vodárenská
spoločnosť vám
môže vymeniť túto
prípojku, nájdete
na www.spisskabela.sk. Každého
odberateľa na tejto
ulici osobne navštívi zamestnanec PVS
a.s. s poskytnutím
ďalších informácii.
Obyvateľov tejto
časti ulice prosíme
o trpezlivosť počas
týchto stavebných
prác.
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Belianska jaskyňa je otvorená pre verejnosť už 135 rokov
6. augusta 2017 uplynulo
už 135 rokov od slávnostného
sprístupnenia Belianskej jaskyne verejnosti. Jaskyňa bola
pritom známa zlatokopom
už roku 1826, o čom svedčia
uhľom písané mená a dátumy
na jej stenách. Až objavná cesta
Júliusa Husza a Jána Britza,
obyvateľov Spišskej Belej dňa
5.8.1881 bola úspešná. Na ďalších objavoch sa podieľali aj
ďalší obyvatelia Spišskej Belej
– A. Kaltstein a I. Verbovský.
Verejnosti ju sprístupnili 7. 8.
1882 a elektricky osvetlili 1896
ako jednu z prvých jaskýň na
svete.
Belianska jaskyňa je jedinou
sprístupnenou jaskyňou vo
Vysokých Tatrách a patrí medzi
najviac navštevované sprístupnené jaskyne na Slovensku.
Dĺžka jaskyne je 3 829 metrov s výškovým rozdielom 168
m. Do vstupných častí, prístup-

ných prerazeným tunelom, ústia
komínové priestory vedúce od
horného, pôvodného vchodu,
situovaného 82 m nad terajším
vchodom. Výstupné a zostupné časti prehliadkovej trasy,
podmienené medzivrstevnými
plochami vápencov, stúpajú od
Rázcestia a miestami sú rozšírené rútením do dómovitých
a sieňovitých priestorov (Zrú-

tený dóm, Dóm trosiek). Na
viacerých úsekoch sa zachovali
oválne tvary vodnej modelácie
(Rúrovitý dóm, Dlhá chodba,
Priepasťová chodba). Značnú
vertikálnu členitosť jaskyne
dotvárajú priepasti (Hladová
priepasť, Peklo) a komíny.
Upútajú sintrové vodopády (Vysoký dóm, Dóm SNP,
Vodopádový dóm, Hudobná

sieň) a pagodovité stalagmity
(Palmová sieň). Bohato sú zastúpené aj iné formy sintrovej
výplne (Galéria, Klenotnica,
Biela sieň). Teplota vzduchu je
5,0 až 6,3 °C, relatívna vlhkosť
90 až 97 %.
V jaskyni sa zistilo 7 druhov
netopierov. Dominantný je
netopier obyčajný (Myotismyotis). Zriedkavejšie sa vyskytujú
netopier fúzatý (Myotismystacinus), netopier Brandtov
(Myotisbrandtii) a netopier
brvitý (Myotisemarginatus).
Z drobných bezstavovcov v jazierkach žije hlbinovka Bathynellanatans.
V posledných rokoch sa jaskyňa využíva na ozdravovacie
speleoklimatické pobyty. V súčasnosti je sprístupnených vyše
1 000 m s prevýšením +125 m.
Viac informácií nájdete
na: www.ssj.sk/sk/jaskyna/
2-belianska-jaskyna

Zmena dopravy a parkovania na Štefánikovej ulici
Mesto Spišská Belá pripravuje zavedenie dlhšie avizovanej zmeny dopravného riešenia
a parkovania na Štefánikovej
ulici.
Ide o úsek od základnej školy po most pri „školskej družine“ (t. j. od č. 19 po č. 37), ale aj
úsek od hasičskej zbrojnice po
základnú školu. Na základe pri-

pomienok obyvateľov tejto ulice
sa definitívne riešenie upravilo
tak, že parkovanie bude vymedzené na pravej strane cesty
(bližšie k domom) a na tomto
úseku cesty bude zavedená
jednosmerná premávka (jednosmerka) v smere od školy
ku školskej družine. Rovnako
jednosmerka bude od hasič-

skej zbrojnice po most (oproti
základnej škole), takže od základnej školy sa nebude môcť
jazdiť smerom k hasičskej
zbrojnici.
Obyvatelia bývajúci na Štefánikovej ulici od č. 20 po č. 37
budú mať pred svojim domom
(pred vjazdom – pred bránou)
vyčlenené miesto, kde nebude

možné verejne parkovať, aby
sa vlastníci domov mohli dostať do svojich domov (tieto
miesta budú označené krížom
na ceste). Na týchto miestach
však budú môcť zaparkovať
tí, ktorí bývajú v týchto domoch. K tejto zmene dopravy
a parkovania dôjde do konca
augusta 2017.

Výmena oplotenia areálu hokejového ihriska
Mesto zrealizovalo plánovanú výmenu oplotenia na hokejovom ihrisku na Tatranskej
ulici. Výmena tohto oplotenia
bola nevyhnutná, nakoľko doterajšie oplotenie bolo v zlom
technickom stave, umožňovalo
neobmedzený vstup do areálu
ihriska a zároveň bolo nízke, čo
spôsobovalo, že loptičky z ihriska
prechádzali na miestnu komunikáciu a do záhrad oproti stojacim
rodinným domom. Nové oplotenie bude 5 metrov vysoké – od
zeme 2 metre vysoké kovové
oplotenie a nad ním 3 metre
vysoká ochranná sieť. Zároveň
sa osadí nová brána s menšou
bránkou, aby sa areál ihriska
mohol každý večer uzamykať.
Tento rok je naplánovaná výmena časti oplotenia od Tatranskej
ulice v dĺžke cca 80 m.
V súvislosti s rozhodnutím
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mesta Spišská Belá umožniť
kežmarským hokejbalistom počas najbližších 2 rokov odohrať
hokejbalovú extraligu mužov
na ihrisku v Spišskej Belej
vzišla zo strany kežmarských
hokejbalistov požiadavka na
zmenšenie hracej plochy ihriska
(z doterajších 60 × 30 m na 52 x

26m) spojená s výmenou mantinelov a na úpravu súčasného
povrchu ihriska. Keďže návrh
mesta Kežmarok na zapožičanie kežmarských mantinelov
na uvedené dva roky nie je pre
mesto Spišská Belá prijateľný
(po dvoch rokoch sa mantinely
musia vrátiť mestu Kežmarok a

naše ihrisko zostane bez mantinelov), primátori oboch miest sa
v krátkej dobe opätovne stretnú,
aby našli reálnejšie spoločné
riešenie, ktoré však nemôže
byť na účet mesta Spišská Belá,
keďže sa prioritne rieši problém
kežmarského hokejbalu. Mesto
Spišská Belá je pripravené pomôcť hokejbalu v našom regióne (už včera sa uskutočnil prvý
tréning kežmarských hokejbalistov na ihrisku v Spišskej Belej,
keďže v Kežmarku nemôžu
trénovať), ale nemôže to byť
na úkor nášho mesta. Naviac
mesto Spišská Belá pripravuje
výstavbu novej hokejbalovej
haly, takže neplánuje pre potrebu belianskych hokejbalistov
zmenšovať hraciu plochu a
teda meniť mantinely na súčasnom hokejovom ihrisku (aj keď
to raz bude nevyhnutné).
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Spoločným hlasovaním za detské ihrisko, outdoorové ﬁtness
centrum a komunitnú záhradu
Mesto Spišská Belá sa zapojilo nového projektu Nadácie COOP Jednota, ktorý
je zameraný na podporu
lokálnych komunít. Cieľom
projektu je podnecovanie a
podpora rozvoja miestnych
a regionálnych iniciatív a
podpora účasti občanov na
miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb
ako sú komunitné záhrady,
altánky a prístrešky, ihriská,
výsadbou a udržiavaním zelene či propagáciou tradícií
Slovenska a pod. Spišská
Belá sa takto zapojila hneď s
tromi vlastnými projektami,
za ktoré môžete zahlasovať
v belianskej predajni COOP
Jednota. Víťazný projekt
bude podporený finančnou
čiastkou 6 000 €.

Hlasovanie bude prebiehať
na predajniach COOP Jednota
v termíne od 1. 8. 2017 do 30. 9.
2017. Za každý zrealizovaný
nákup v hodnote 5 € získate
1 žetón, ktorým zahlasujete za
projekt, ktorý chcete podporiť. Žetón zákazník obdrží pri
pokladni a vhodí ho do urny
určenej na hlasovanie.
Mesto Spišská Belá sa uchádza o grant v hodnote 6 000 € v
týchto projektoch:
Vybudovanie detského ihriska v Strážkach – Mestu Spišská
Belá záleží na bezpečnosti občanov, návštevníkov a chceme vytvoriť plnohodnotný, bezpečný
priestor pre rodiny s deťmi, kde
by mohli rozvíjať svoje športové
a pohybové aktivity a zmysluplne tráviť voľný čas. Hlavným

cieľom projektu je vybudovať
toto detské ihrisko pre rodiny
s deťmi, ktorým chýba v danej
lokalite bezpečný priestor na
trávenie voľného času s deťmi.
Komunitná záhrada v Dennom centre pre seniorov v Spišskej Belej – Hlavnou myšlienkou je využiť existujúcu záhradu
Denného centra pre seniorov v
Spišskej Belej a vybudovať v nej
altánok s posedením a vytvoriť
okrasno-funkčnú záhradu,
v ktorej budú návštevníkom
chvíle oddychovať bylinky,
kvety, či skalky.
Posilňovňa na čerstvom
vzduchu – outdoorové fitness
centrum na Belianskom rybníku – Hlavnou myšlienkou
je využiť verejné priestranstvo
Belianskeho rybníka a zmeniť
ho na ešte atraktívnejšiu viacú-

čelovú rekreačnú zónu a to aj
vybudovaním outdoorového
fitness centra pre všetky vekové kategórie na čerstvom
vzduchu.
Viac informácií o týchto
projektoch nájdete na: https:
//coop.sk/sk/program-podpory-lokalnych-komunit
ĎAKUJEME ZA VAŠE
HLASY!
Finančné prostriedky určené
na projekt Program podpory
lokálnych komunít poskytnú
partneri projektu: RAJO, a.s.,
Unilever Slovensko, spol.
s.r.o. HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., COOP
Jednota Slovensko, spotrebné družstvo prostredníctvom
nadácie Nadácia COOP
Jednota.

Aj ZUŠ-ka bude mať nový vzhľad Voľby do VÚC 4. november 2017
V sobotu 4. novembra 2017
sa uskutočnia voľby do orgánov
vyšších územných celkov – tzv.
krajské voľby. To znamená, že
aj v Prešovskom kraji budeme
voliť predsedu kraja a poslancom zastupiteľstva Prešovského
kraja. Toto zastupiteľstvo bude
mať opätovne 62 poslancov, pričom poslanci sa volia za každý
okres. V Prešovskom kraji je 13
okresov a počet poslancov pre
každý okres je určený počtom
obyvateľov daného okresu.

V okrese Kežmarok sa bude
voliť (tak ako doposiaľ) 5 poslancov.
Pre tieto nadchádzajúce
voľby nastala jedna zásadná
zmena: predsedu a poslancov
si budeme voliť len pre toto volebné obdobie na dobu 5 rokov
oproti štandardným 4 rokom
(z dôvodu zjednotenie termínu
volieb do VÚC s komunálnymi
voľbami v roku 2022).
Viac informácii o voľbách
nájdete na: www.minv.sk

• Budova Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej na
Zimnej ulici dostane nový
vzhľad. Mesto Spišská Belá
ako zriaďovateľ poskytlo škole účelovo viazané finančné
prostriedky vo výške 12-tisíc
eur z rozpočtu mesta. Za tieto
financie si škola opraví fasádu
z prednej strany budovy (zo
Zimnej ulice) a vymenia sa
vstupné dvere za nové, ktoré
budú replikou tých pôvodných dverí. Samotná oprava
fasády bude pod dohľadom
krajského pamiatkového
úradu. Stavebné práce by sa
mali zrealizovať do začiatku
nového školského roka.
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Stavebné práce na časti Novej ulice
14. augusta 2017 začali stavebné práce na Novej ulici od
č. 22 po Kúpeľnú ulicu.
Východoslovenská distribúcia a.s. Košice (VSD)
začala rekonštrukciu ich elektrickej nízkonapäťovej siete

– vzdušné vedenie sa nahradí
novým podzemným vedením
(existujúce betónové stĺpy sa
odstránia). Zároveň do toho
istého výkopu Slovak Telecom
uloží chráničku ako prípravu
pre optickú sieť a mesto uloží

kábel pre verejné osvetlenie
a následne osadí nové stĺpy
verejného osvetlenia, na ktoré
preloží existujúce svietidlá.
A po týchto zemných prácach bude nasledovať rekonštrukcia chodníka. Počíta sa s

osadením nových obrubníkov
a položením betónovej dlažby
s úpravou tzv. zelených (trávnikových) pásov. Obyvateľov
na tejto časti ulice prosíme
o trpezlivosť počas týchto stavebných prác.

SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ SP. BELEJ
Mnohí z nás nevedia, aké druhy a formy sociálnych služieb
existujú. Nemajú vedomosť o ich nároku, ani kto ich v našom okolí
poskytuje. Podľa platnej legislatívy má každý z nás, kto sa ocitol
v nepriaznivej sociálnej situácii právo na pomoc, ak si nevie pomôcť
sám a nevie mu pomôcť ani jeho rodina, či niekto blízky, po splnení určitých zákonných podmienok. Mesto Spišská Belá poskytuje
alebo zabezpečuje v rozsahu zákona tieto sociálne služby svojim
obyvateľom (osobám s trvalým pobytom v meste):
Opatrovateľská služba v Zariadení opatrovateľskej služby
(Popradská 11, Spišská Belá-Strážky):
- pobytová forma sociálnej služby
Poskytuje:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
• sociálne poradenstvo
• sociálnu rehabilitáciu
• 24-hod. opatrovateľskú a ošetrovateľskú činnosť
• ubytovanie
• stravovanie
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
• utvára podmienky na úschovu cenných veci
Kontakt:
osobne:
ZOS, Popradská 11, Spišská Belá-Strážky
e-mail:
zos@spisskabela.sk
telefonicky: 052/459 15 39
osobne:
Mesto Spišská Belá, Petzvalová 18, Spišská Belá,
Ing. Anna Mlaková, kanc. č. 1
e-mail:
mlakova@spisskabela.sk
telefonicky: 052/468 05 18
Opatrovateľská služba - poskytovaná v byte
(zabezpečuje ju mesto a Spišská katolícka charita)
- terénna forma sociálnej služby priamo v prirodzenom prostredí
opatrovanej osoby
Poskytuje sa fyzickej osobe:
a) odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.
b) odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych
aktivitách
Kontakt:
osobne:
Mesto Spišská Belá, Petzvalová 18, Spišská Belá,
Ing. Anna Mlaková, kanc. č. 1
e-mail:
mlakova@spisskabela.sk
telefonicky: 052/468 05 18
Denný stacionár – prevádzkuje ho Rímskokatolícky farský
úrad, Hviezdoslavova 27, Spišská Belá
- ambulantná forma sociálnej služby
Poskytuje:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby ak jej
stupeň odkázanosti je najmenej III.
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• sociálne poradenstvo
• sociálna rehabilitácia
• stravovanie
- zabezpečuje:
• rozvoj pracovných zručností
• záujmová činnosť
Kontakt:
osobne:
Rímskokatolícky farský úrad, Hviezdoslavova 27,
Spišská Belá
telefonicky: 0903 496 327 – Metod Kováčik
Denné centrum - Hviezdoslavova 21, Spišská Belá
- ambulantná, terénna forma sociálnej služby
• poskytuje sociálne poradenstvo
• abezpečuje záujmovú činnosť
Kontakt:
Mariana Mačáková, vedúca centra, tel. 0917 083 696
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu - Face club,
Petzvalová 16, Spišská Belá
- ambulantná, terénna forma sociálnej služby
Poskytuje:
• sociálne poradenstvo
• sociálnu rehabilitáciu
• preventívna aktivita
Zabezpečuje:
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
• pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie
dieťaťa do a zo školského zariadenia
• záujmovú činnosť
Kontakt:
osobne:
Mesto Spišská Belá, Petzvalová 16, Sp. Belá
e-mail:
faceclub@spisskabela.sk
telefonicky: 0907 438 865 Miriam Bachledová - zodpovedná
vedúca Face clubu
Prepravná služba (poskytuje ju mesto)
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s
ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým
zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine
alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Kontakt:
osobne:

Mesto Spišská Belá, Petzvalová 18, Spišská Belá,
Ing. Anna Mlaková, kanc. č. 1
e-mail:
mlakova@spisskabela.sk
telefonicky: 052/468 05 18
V prípade, že máte záujem o poskytovanie niektorej z vyššie
uvedených služieb a máte trvalý pobyt na území mesta, je potrebné požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
(osobitne pre každý druh sociálnej služby).
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Začala sa rekonštrukcia
vodovodu na Kúpeľnej ulici

21. augusta 2017 začali stavebné práce na Kúpeľnej ulici
v Spišskej Belej. Podtatranská
vodárenská spoločnosť a.s.
Poprad začala s rekonštrukciou verejného vodovodu v jej
vlastníctve. Stavebné práce pre
ňu realizuje jej zhotoviteľ – spoločnosť ARPROG Poprad a.s.
Z dôvodu tejto rekonštrukcie
vodovodu Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad
vyzvala obyvateľov tejto ulice,

aby si zvážili výmenu svojich
vodovodných prípojok popri
rekonštrukcii tohto vodovodu.
V prípade nejakých otázok
alebo pripomienok kontaktujte
zástupcu PVS a.s. – Ing. Jána
Poliaka (0915 807 119) alebo
Mestský úrad v Spišskej Belej
(stavebný úrad) – 052/4680 513
(alebo 4680 511). Obyvateľov na
tejto časti ulice prosíme o trpezlivosť počas týchto stavebných
prác.

Finančná podpora zo SFZ na
futbalový štadión v Sp. Belej
Slovenský futbalový zväz
získal finančnú podporu na základe rozhodnutia vlády SR zo
štátneho rozpočtu na modernizáciu futbalovej infraštruktúry
na celom Slovensku. Mesto Spišská Belá v rámci tohto projektu
SFZ s názvom “Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry” podalo žiadosť
na SFZ na získanie finančného príspevku na dokončenie
niektorých stavebných prác na
futbalovom štadióne v Spišskej
Belej (to, čo sa nezrealizovalo pri
výstavbe štadióna v roku 2012).
Výkonný výbor SFZ na základe
odporúčania pracovnej skupiny
schválil zoznam úspešných žiadateľov o finančný príspevok

vrátane výšky finančných príspevkov na jednotlivé projekty.
Mesto Spišská Belá získalo od
SFZ dotáciu vo výške 20 000
EUR (žiadalo 21 000 EUR). Náklady projektu sú odhadované
vo výške 28 tis. EUR, z toho
povinné spolufinancovanie
z rozpočtu mesta vo výške 25
%, teda 7 tis. EUR. V rámci
tohto projektu sa na futbalovom
štadióne dokončí chýbajúce plechové oplotenie okolo štadióna
(z dvoch strán o dĺžke cca 120
metrov) v rovnakom prevedení
ako je oplotenie pred parkoviskom a rovnako sa upraví aj
povrch na futbalovej tribúne.
Práce by sa mali zrealizovať
ešte do konca tohto roka.

Spoločenská kronika
V JÚLI 2017
• narodili sa: Dávid Forgáč, Barbora Mešárová, René Pajer,
Dajana Polhošová, Jonáš Zibura.
• navždy nás opustili: Pavol Kačmarčík vo veku 56 rokov.
• životného jubilea sa dožili: Mária Romanová - 97 rokov,
Anna Marušinská - 96 rokov, František Pavličko - 90 rokov,
Anna Pavliková - 75 rokov, Miroslav Bekeš - 70 rokov, Božena
Bieľaková - 70 rokov, Ján Kolodzej - 70 rokov, Rudolf Labis - 70
rokov, ErvinLauf - 70 rokov, Ondrej Susa - 70 rokov, Ján Zibura
- 70 rokov.

AUGUST 2017

Štátny príspevok na zateplenie
rodinného domu
Záujemcovia o príspevok na zateplenie rodinného domu môžu
podávať svoje žiadosti. Majitelia domov, starších ako desať rokov,
ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na tento účel
až 8 800 eur. „Verím, že do tretej výzvy sa zapojí čo najviac ľudí,
ktorí si tak budú môcť zatepliť svoj rodinný dom a znížiť si náklady
svojej domácnosti na energie,“ povedal minister Á. Érsek.
Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať od 1.
augusta 2017 do 31. októbra 2017, alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený
pre 500 žiadostí. Príspevok bude možné poskytnúť do výšky 40 %
oprávnených nákladov, najviac však do výšky 8 800 eur. Informácie o
podmienkach poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu
sú dostupné na www.zatepluj.sk.
Do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je
možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné
čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom a podpora
sa týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou podlahovou
plochou do 300 m2.

Centrum voľného času,
Zimná 47, Spišská Belá
Ponuka záujmových útvarov
na školský rok 2017/2018
XFutbal - predprípravka (1)
XFutbal - predprípravka (2)
XFutbal - prípravka U10
XFutbal - prípravka U11
XFutbal - mladší žiaci U13
XFutbal - starší žiaci U15
XFutbal - mladší dorast
XFutbal - starší dorast
XHokejbal U 8
XHokejbal U10
XHokejbal U12
XHokejbal U14
XHokejbal U16
XHokejbal U19
XVolejbal mini
XVolejbal midi
XBedminton (1. - 9. roč.)
XRelaxačné plávanie
XStolný tenis (1. - 9. roč.)
XFlorbal (chlapci 5. - 9. roč.)
XFlorbal (dievčatá 5. - 9. roč.)
XFlorbal (chlapci 5. - 9. roč.)
XŽabky – tanečno pohybové hry (4 – 6 ročné deti)
XŠportové hry (5. - 9. roč.)
XŠportové hry (1. - 4. roč. )
XŠportové hry (1. - 4. roč. )
XSpevácko-pohybový
XLezecký (1. - 9. roč.)
XHasičský (5. - 9. roč.)
XMažoretky
XTenis
XPoľovnícky
Prihlášky si môžete stiahnuť z webovej stránky mesta, www.spisskabela.sk prípadne vyzdvihnúť na MsÚ kancelária CVČ, číslo dverí 15,
alebo priamo u vedúcich záujmových útvarov.
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Začalo sa zatepľovanie budov ZŠ M. R. Štefánika
Mesto Spišská Belá začalo
realizáciu projektu zateplenia
troch budov vrátane telocvične
Základnej školy M. R. Štefánika
na Štefánikovej ulici v Spišskej
Belej. Projekt sa týka zateplenia obvodového plášťa troch
budov:
1.) predná budova (vrátane
novej prístavby) na Štefánikovej 19,
2.) zadná budova vrátane
telocvične a kotolne na Štefánikovej 19,
3.) budova na Štefánikovej
39 (školská družina so školskou

jedálňou).
A práve posledná menovaná budova sa začala v týchto
dňoch zatepľovať ako prvá.
Všetky tri budovy by mali byť
zateplené do konca októbra
tohto roka. Na toto zateplenie sa
mestu podarilo získať dotáciu
zo štátneho rozpočtu vo výške
140 tis. EUR.
Celkové náklady sú po verejnom obstarávaní naplánované
na takmer 152 tisíc EUR, pričom spolufinancovanie z rozpočtu mesta je naplánované vo
výške 12 tis. EUR.

Novomeského ulica – rekonštrukcia len inžinierskych sietí
alebo celej ulice?
Koncom augusta začali
stavebné práce aj na celej Novomeského ulici v Spišskej Belej.
Východoslovenská distribúcia
a.s. Košice (VSD) realizuje rekonštrukciu ich elektrickej NN
siete – staré podzemné vedenie
bolo kapacitne a technicky nevyhovujúce, preto sa nahradí
novým podzemným vedením.
Zároveň do toho istého výkopu
Slovak Telecom uloží chráničku
ako prípravu pre optickú sieť.
Mesto ako vlastník verejného
osvetlenia vybuduje úplne nové
verejné osvetlenie na tejto ulici,
čiže nová kabeláž, nové stĺpy a
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nové svietidlá. Zatiaľ platí pôvodný zámer, podľa ktorého
po týchto zemných prácach
by mala nasledovať len spätná
úprava existujúceho asfaltového chodníka, ktorú mali
financovať energetici (VSD).
Po obhliadke tejto ulice, stavu
asfaltových chodníkov i samotnej cesty a tiež vzhľadom na
rozsah stavebných prác a väčší
rozsah rozkopania chodníkov
primátor mesta chce predložiť
poslancom mesta návrh na
iné riešenie: VSD by neurobila
spätnú úpravu chodníkov, ale
by sa tieto chodníky komplex-

ne zrekonštruovali ako na iných
uliciach – osadením nových
obrubníkov a položením novej
betónovej (zámkovej) dlažby.
Rekonštrukciu chodníkov by
urobili mesto na svoje náklady,
pričom od VSD by získalo tú
finančnú sumu, ktorá by sa
mala použiť na spätnú úpravu
chodníkov (asfaltovaním výkopu). Zároveň mesto uvažuje,
že by na budúci rok finančne
naplánovalo aj nový asfaltový
povrch aj na celú cestu na tejto ulici, čo by si vyžiadalo aj
osadiť nové cestné obrubníky.
Vzhľadom na to je nutné pre-

veriť stav verejného vodovodu a
spláškovej kanalizácie, ktoré sa
nachádzajú v ceste a čiastočne aj
v chodníku. Mesto už požiadalo vodárenskú spoločnosť PVS
a.s. Poprad o preverenie stavu
tohto vodovodu a kanalizácie
a nutnosti ich rekonštrukcie
pred samotnou rekonštrukciou
cesty a chodníkov. To znamená
komplexne zrekonštruovať
celý verejný priestor na tejto
ulici. Samozrejme, že takýto
rozsah rekonštrukcie mesto
nemá naplánovaný v rozpočte
pre tento rok a ani z časového
hľadiska sa to nemôže stihnúť
do konca tohto roka. A teda ak
sa poslanci priklonia k tomuto
komplexnému riešeniu, tak to
bude znamenať to, že sa rekonštrukcia tejto ulice začne tento
rok, ale dokončí sa až v budúcom roku. V tomto roku by sa
položila do zeme nová elektrická sieť, príprava na optickú
sieť a nové verejné osvetlenie.
Výkopy v chodníkoch by sa
zhutnili a vyštrkovali. Ale rekonštrukcia chodníkov (nová
dlažba) a zároveň i samotnej
cesty (nový asfalt) by sa urobila v budúcom roku a v prípade
potreby aj rekonštrukcia vodovodu a spláškovej kanalizácie (v
réžii PVS a.s. Poprad).
A teda je na zvážaní poslancov mesta, či sa priklonia ku
komplexnému riešeniu, ktorého
realizácia bude finančne omnoho náročnejšia, bude trvať dlhší
čas a na niekoľko mesiacov zníži
ľuďom komfort bývania na tejto
ulici. Ale následne po ukončení
prác to bude stáť za to.
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Spišská Belá v štyroch
ročných obdobiach

Fotos

AUGUST 2017

úťaž

(pri príležitosti 210. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala)
Vyhlasovateľ súťaže:

Mesto Spišská Belá (mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá) v spolupráci
s Múzeom Jozefa Maximilána Petzvala v Spišskej Belej

Dôvod vyhlásenia súťaže: zozbieranie fotografií pre vydanie novej knihy Spišská Belá
vo fotografiách, (ktoré sa plánuje v roku 2018) s cieľom
zachytiť Spišskú Belú a život v nej v 4 rôznych
ročných obdobiach.
Témy fotografií:

Spišská Belá a život v nej (mesto a ľudia) v 4 ročných obdobiach – z rôznych pohľadov
– architektúra, príroda, kultúra, šport,
ľudia, a atď..

Súťaž bude mať 4 hodno ace (tema cké) kolá:
1. kolo – Spišská Belá v lete
2. kolo – Spišská Belá v jeseni
3. kolo – Spišská Belá v zime
4. kolo – Spišská Belá na jar
Do súťaže je možné zaslať farebné alebo čiernobiele fotografie. Jeden
súťažiaci môže do každého kola prihlásiť max. 10 fotografií.
Účastníci súťaže:

súťaž je otvorená - pre amatérskych ako aj
profesionálnych fotografov. Súťažiaci musí byť
starší ako 15 rokov a do súťaže môže súťažiaci
predložiť len svoju fotografiu, resp. fotografiu, ku ktorej
disponuje autorskými právami, resp. písomným súhlasom jej
autora

Vyhodnotenie a odmeny:
V každom kole sa ocení 5 najlepších fotografií a autorom týchto fotografií sa vypla finančná odmena:
za 1. miesto – 30 EUR, za 2. miesto – 25 EUR, za 3. miesto – 20 EUR,za 4. miesto – 15 EUR, za 5. miesto – 10 EUR.
V každom kole je možné udeliť osobitnú cenu primátora mesta – autorovi fotografie sa uhradí finančná odmena 20 EUR.
Termíny:
1. kolo – Spišská Belá v lete – zaslať fotografie do 15. 9. 2017 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 30. 9. 2017
2. kolo – Spišská Belá v jeseni – zaslať fotografie do 15. 12. 2017 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 31. 12. 2017
3. kolo – Spišská Belá v zime – zaslať fotografie do 15. 3. 2018 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 31. 3. 2018
4. kolo – Spišská Belá na jar – zaslať fotografie do 15. 6. 2018 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 30. 6. 2018
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie odmien sa uskutoční po každom kole v múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej.
Výsledky jednotlivých kôl budú zverejnené na webovej stránke mesta Spišská Belá.
Autorské práva:
Súťažiaci (autori fotografií) zapojením sa do tejto súťaže – zaslaním fotografie na nižšie uvedenú adresu súhlasia so
zverejnením ich fotografie a súhlasia s bezodplatným použi m ich fotografie v pripravovanej knihe o Spišskej Belej.
Odmenení autori zároveň súhlasia s neobmedzeným (opakovaným) bezodplatným použi m ich fotografie pre potreby
propagácie mesta.
Adresa pre doručenie fotografií:
Fotografie je potrebné zaslať mailom na adresu: marta.grivalska@spisskabela.sks uvedením mena súťažiaceho a jeho
mailového a telefonického kontaktu alebo osobne odovzdaním na USB kľúči v Regionálnom turistickom informačnom
centre (Petzvalova17, Spišská Belá) s uvedením mena súťažiaceho a jeho mailového a telefonického kontaktu.
V prípade otázok kontaktujte:
Mgr. Martu Grivalskú alebo Veroniku Ivančákovú (v Regionálnom turistickom informačnom centre)
tel.: 052/468 05 10.
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8. ročník Belianskeho kapra
11. augusta 2017 odštartovala
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej
Belej už 8. ročník rybárskeho
48- hodinového maratónu Beliansky kapor, ktorý sa konal
na Belianskom rybníku.
Maratónu sa zúčastnilo 12
dvojčlenných družstiev s nasledujúcimi výsledkami:
1. miesto: Britaňák Denis,
Ohálek – 52,73 kg/12 ks
2. miesto: Pitoňák Tomáš,
Kaňuch Jozef – 32,35 kg/6 ks
3. miesto:Renner Vladimír,
Šilon Martin – 21,41 kg /8 ks

Najväčší úlovok: Hukel, Konček – 10,00 kg
Najväčší počet ulovených
rýb: Britaňák, Ohálek – 12 ks
Celkový počet ulovených
rýb: 43 ks
Celkové množstvo ulovených
rýb: 169,91 kg
Všetky ryby boli následne
vrátené naspäť do vody. Ďakujeme účastníkom za ich účasť
a tešíme sa na ďalší ročník!
Ďakujeme aj sponzorom podujatia: Rybárik – Poprad, Mesto
Spišská Belá, FOREL-LR, Richtarčik Ľuboslav.

15. Spišský zemiakarský jarmok v Spišskej Belej

23. septembra 2017
Súťaž o najväčší zemiak
(súťaž pre širokú verejnosť)
Propozície súťaže
Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Spišská Belá
(Mestský úrad, Petzvalova 18).
Súťažiaci: súťaž je určená pre širokú verejnosť – t. j. zapojiť
sa do nej môže každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
Podmienky účasti:
1.) súťažným exponátom môže byť zdravá, umytá, osušená
zemiaková hľuza, vložená do igelitového vrecka spolu
s menom a adresou súťažiaceho.
2.) odovzdať najneskôr v deň konania jarmoku (23. 9. 2017)
do 12.00 hod. súťažný exponát – zemiak organizátorom
jarmoku (t. j. vo výstavnom stánku družstva SLOVSOLANUM Spišská Belá). Súťažný exponát – zemiak je
možné odovzdať aj pred dňom konania jarmoku – v Regionálnom turistickom informačnom centre v Spišskej
Belej (budova kina) v čase jeho prevádzkovej doby u p.
Mgr. Marty Grivalskej.
Hodnotiace kritériá:
Hodnotí sa hmotnosť zemiaka (v gramoch) a pri rovnakej
hmotnosti objem zemiaka (súťažného exponátu).
Vyhodnotenie súťaže zabezpečuje: družstvo SLOVSOLANUM Spišská Belá. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude
v deň konania jarmoku cca. po 15.00 h v rámci kultúrneho
programu.
Pre držiteľa najväčšieho zemiaka je pripravená zaujímavá
„naturálna“ odmena.
Viac informácii:
Mgr. Marta Grivalská, tel. 468 05 10,
marta.grivalska@spisskabela.sk.
14

Zo života J. M. Petzvala

Pred 210 rokmi sa v Spišskej Belej narodil svetoznámy vynálezca,
fyzik a matematik Jozef Maximilián Petzval (6. januára 1807). Pri
tejto príležitosti vám počas celého roka 2017 prinášame prostredníctvom fotografií pohľad na jeho pútavý život a dielo. Viac o tejto
fascinujúcej osobnosti sa dozviete na stránkach Mesta Spišská Belá
www.spisskabela.sk alebo priamo v Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej
Belej.
Národná banka Slovenska vyhlásila v septembri 2005 verejnú
anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince
nominálnej hodnoty 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala. Súťaže sa zúčastnilo jedenásť autorov a predložili do nej pätnásť diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie
výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila na zasadnutí
v januári 2006. Na realizáciu bol schválený návrh Karola Ličku, ktorý
v súťaži získal prvú cenu. Na návrhu komisia ocenila kompozičný
súlad medzi averzom a reverzom a najmä vhodne zvolené motívy,
veľmi dobre charakterizujúce osobnosť a dielo Jozefa Maximiliána
Petzvala.
Na líci mince uprostred mincového poľa je zobrazený dagerotypický prístroj s objektívom vyrobeným podľa Petzvalových výpočtov a v pozadí schéma optickej sústavy objektívu. Názov štátu
Slovenská republika je v opise pri hornom okraji mince a vpravo
pri jej spodnom okraji je letopočet razby 2007. Vpravo od statívu
fotografického prístroja sa nachádza štátny znak, vľavo nominálna
hodnota mince 200 Sk. Značka Mincovne Kremnica a štylizované
iniciálky autora výtvarného návrhu Karola Lička sú umiestnené nad
letopočtom razby. Na rube mince je zobrazený portrét Jozefa Maximiliána Petzvala s časťou schémy objektívu, v ktorej je umiestený
matematický vzorec. Pri hornom okraji mince sú mená a priezvisko
Jozef Maximilián Petzval a pri spodnom okraji sú letopočty jeho
narodenia a úmrtia 1807 – 1891.
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Materská škola na Letnej ulici sa otvorí až 11. septembra
Mesto Spišská Belá ako
zriaďovateľ Materskej školy
v Spišskej Belej oznamuje rodičom detí, ktoré majú od 4. septembra 2017 začať navštevovať
materskú školu na elokovanom
pracovisku na Letnej ulici
(v novozrekonštruovanej budove), že táto prevádzka sa otvorí
až v pondelok 11. septembra
2017 namiesto pôvodne plánovaného termínu 4. septembra.
V naliehavých prípadoch, ak je

nevyhnutné dieťa umiestniť do
materskej školy skôr, je potrebné
kontaktovať riaditeľstvo materskej školy o možnosti dočasného umiestnenia dieťaťa v iných
pracoviskách materskej školy.
Dôvodom uvedeného časového posunu je posunutie lehoty
dokončenia stavebných prác
zo strany zhotoviteľa stavby
a následné posunutie administratívnej kolaudácie stavby až
na 4. septembra 2017.

Historický kalendár
V SEPTEMBRI si pripomenieme
• 10. 9. 1912 zomrel v Spišskej Belej Dr. Michal Greisiger, beliansky lekár, archeológ a prírodovedec.
• 17. 9. 1891 zomrel vo Viedni beliansky rodák Jozef Maximilián
Peztval, významný fyzik, matematik a vynálezca.
• 29. 9. 1919 bol v Spišskej Belej bol zriadený plebiscitný komisariát v budove tabakovej továrne (laktáreň) pre zabezpečenie
konania plebiscitu na spornom území Spiša medzi Poľskom a Československom, ktorý sa však nakoniec nekonal a časť územia Spiša
bola pričlenená k Poľsku.
• Z 30. 9. 1263 pochádza prvá známa písomná zmienka o Spišskej
Belej (Bela) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV.
• 30. 9. 1667 zvýšil poľský kráľ Ján II. Kazimír zvýšil v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov (jarmokov)
z dvoch na tri.
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Voľné pracovné miesto na mestskom úrade
Mesto Spišská Belá hľadá odborného zamestnanca
mestského úradu na pracovnú pozíciu

zamestnanec oddelenia investičnej výstavby mesta
Minimálne predpoklady:
minimálne stredoškolské vzdelanie stavebného alebo iného
technického zamerania
prax v stavebnom odbore aspoň 5 rokov
vodičské oprávnenie B, ovládanie PC, bezúhonnosť
V prípade záujmu žiadosť zašlite na adresu mestského
úradu v termíne do 30. 9. 2017.
Viac informácií u Ing. Petra Nováka, tel.: 0905 594 635.
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Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk
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Hokejbalová hala – navrhované projektové riešenie
Mesto Spišská Belá pokračuje v príprave výstavby
hokejbalovej (športovej) haly,
ktorá vyrastie pri novom futbalovom štadióne, s ktorým
bude stavebne prepojená. Projektanti sa s mestom zhodli na
konečnom projektovom riešení
haly. A teda okrem samotnej
hracej plochy s mantinelmi
súčasťou haly bude na prízemí
6 šatní so sprchami, toalety
pre verejnosť a malá kaviareň
(bufetová časť). Na poschodí
2 miestnosti pre trénerov,
väčšia zasadačka, miestnosť

pre rozhodcov i priestor pre
posilňovňu a regeneráciu. Na
poschodí je navrhované aj
ubytovanie pre cca 18 osôb. Samotná hala bude vykurovaná
plynovými žiaričmi a navrhované je moderné a úsporné LED
osvetlenie hracej plochy. Skelet
haly bude montovaný – základ
z oceľovej konštrukcie a steny
a strecha zo sendvičových PUR
panelov. Tzv. zázemie haly (ako
prístavba ku konštrukcii haly)
bude murované. Zatiaľ nedoriešeným však ešte zostáva
samotný povrch hracej plochy

Sp. Belá už aj na Instagrame
Aktuálne i historické fotografie Spišskej Belej nájdete od teraz
aj na Instagrame! Naša radnica
sa v snahe prinášať obyvateľom
mesta Spišská Belá čo najaktuálnejšie a najzaujímavejšie informácie, prispôsobuje súčasným
moderným trendom a odteraz
budeme pre vás dostupní aj na
ďalšej sociálnej sieti.
Spišská Belá spustila pre
všetkých v mesiaci júl profil na
sociálnej sieti Instagram. Popri
ostatných médiách nášho mesta a teda dynamickej a aktualitami nasýtenej webovej stránke
www.spisskabela.sk, mestských
novinách Spišskobeliansky
spravodaj, mestskom rozhlase
a interaktívnej Facebook-ovej
stránke mesta Mesto Spišská
Belá, teraz nájdete informácie o
Spišskej Belej v podobe fotografií a videí aj na sociálnej stránke
Instagram.

V aplikácii Instagram vyhľadajte profil spisskabela, kliknite
na sledovať a majte k dispozícii
prehľad o aktualitách i histórii
mesta. Instagram mesta Spišská Belá s názvom spisskabela
nájdete aj na tomto linku:
https://www.instagram.com/
spisskabela/
Takže sledujte nás a “heštegujte” s nami, nech o @spisskabela, resp. #spisskabela vedia po
celom svete!
Ponuka hashtagov, ktoré
sú späté s našim mestom, je
nevyčerpateľná: #spisskabela
#since1263 #srdcombelančan
#vysoketatry #malebnemesto
#belianskyrybnik #belianskacyklotrasa #beliansketatry
#jmpetzval
#mednansky
#kastielstrazky #muzeumgreisigera #hokejbal #zemiakarskyjarmok ….. a mnoho ďalších, čo
poviete?

(jej materiálové prevedenie),
nakoľko snahou je nájsť taký
povrch, ktorý bude vhodný
najmä pre hokejbal, ale zároveň
aj pre iné športy. Navrhované
projekčné riešenie haly nájdete
aj v rovnomennom článku na
www.spisskabela.sk.V súčasnosti mesto pripravuje začatie
územného konania pre túto
stavbu a po jeho ukončení
bude nasledovať stavebné konanie na vydanie stavebného
povolenia. Medzitým mesto už
v priebehu septembra vyhlási
verejné obstarávanie (verejnú

ª

súťaž) na zhotoviteľa tejto stavby. Realizácia výstavby haly sa
predpokladá na viaceré etapy
– prioritou je urobiť hrubú
stavbu a uviesť do prevádzky
samotnú hraciu plochu a následne postupne podľa finančných možností mesta dokončiť
ďalšie priestory a vybavenie
haly. Vzhľadom na zdĺhavý
proces verejného obstarávania
sa dnes nevie určiť presný
začiatok výstavby tejto haly,
teda či to bude ešte v tomto
roku alebo sa to presunie na jar
budúceho roku.

ª

Viac aktuálnych
informácií
získate na
www.spisskabela.sk

V Strážkach: slobodní verzus
ženatí
Dňa 23. júla 2017 sa v Strážkach na futbalovom ihrisku
odohral priateľský futbalový
zápas Slobodní proti ženatým.
Dve futbalové 11-tky odohrali zápas, ktorý bol v oboch
polčasoch vyrovnaný, preto
rozhodca musel zápas predĺžiť a keďže ani to nepomohlo,
tak nakoniec rozhodli penalty.

Konečný výsledok bol 4:3 pre
slobodných. Najviac pochvaly
od hráčov dostal brankár slobodných Jaro Koščák. Okrem
futbalu bolo na ihrisku i mimo
neho mnoho zábavy. Podľa zúčastnených sa v Strážkach založila nová tradícia a už teraz sa
tešia o rok na ďalší ročník tohto
zápasu.

Víťazom furmanských pretekov sa stal opäť Peter Chobor
Dňa 26. augusta 2017 sa
uskutočnil v areáli Nižné lúky
v Spišskej Belej už 6. ročník
furmanských pretekov pod názvom Belianska podkova.
Organizátormi podujatia boli
Mesto Spišská Belá a Spolok
priateľov koní zo Spišskej Belej,
zastúpený Michalom Šelepom,
ktorému zároveň patrí poďakovanie za vynikajúci celkový
priebeh podujatia. Pretekov sa
zúčastnilo 6 posádok z Len-

daku, Pavloviec, Hranovnice,
Hanušoviec a Hniezdneho.
Súťažiaci si merali svoje sily v
štyroch disciplínach – slalom s
furmanským vozom, manipulácia z drevom a silová disciplína.
Celé preteky prebiehali pod
dohľadom odborných rozhodcov Jozefa Michnu a Jaroslava
Petrenku.
Okrem koní bol pre všetky
vekové skupiny zabezpečený
celodenný program so zaují-

mavými hudobnými vystúpeniami a zábavou. Ocenenia
najlepším furmanom odovzdal
primátor mesta Štefan Bieľak
spolu s ďalšími organizátormi.
Konečné poradie:
1. Peter Chobor, Pavlovce
2. Pavol Valluš, Hranovnica
3. Ján Nebus, Lendak
4. Peter Pardus, Hniezdne
5. Jozef Sulinský, Hanušovce
6. Tomáš Pavelčík, Hniezdne

ĎAKUJEME aj sponzorom
tohto podujatia: Mesto Spišská
Belá, PDP Kežmarok, Royal
Golden Group – Poprad, Cafe
Grande – Spišská Belá, Potraviny E. Griglák – Spišská Belá,
KRaF s. r. o. – Spišská Belá, PD
Tatry – Spišská Belá, Remeslá
Belá spol. s.r.o., p. Pajer – Spišská
Belá, Ovomix, p. Ištócy – Spišská Belá, Kovospol, p. Blaško
– Kežmarok, Michal Krempaský
– Krížová Ves.
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• Začiatkom augusta sa dokončili stavebné práce na oprave vnútornej
časti cintorínskeho múra na starom cintorína v úseku od hlavnej brány
po nový cintorín. Na fotografii vľavo cintorínsky múr pred opravou a
vpravo po oprave.
• V piatok 4. augusta mali pred Motorestom GORAL v Spišskej Belej svoje
stretnutie milovníci historických vozidiel. Široká verejnosť mala aj vďaka
aktivite vedenia motorestu možnosť aspoň na chvíľu zhliadnuť týchto
krásnych veteránov.

• Belianski dobrovoľní hasiči sa tešia z ďalších svojich úspechov. V mesiaci
august sa im podarilo získať až päť víťazných trofejí. S časom 16,11 sek.
sa umiestnili najprv na 1. mieste v hasičskej súťaži vo Vojňanoch, ktorá
sa konala 13. augusta a o týždeň neskôr 18. augusta získali bronz v nočnej
hasičskej súťaži v Matiašovciach s časom 16,10 sek. V Kráľovej Lehote sa
uskutočnila 26. augusta silová hasičská súťaž Železný hasič, z ktorej si
striebro v kategórii ženy domov odniesla Simona Mlynarczyková, členka
DHZ Spišská Belá. Simone Mlynarczykovej sa v tento deň podaril dvojnásobný úspech, keď zároveň získala 1. miesto v stáčaní hadice C. Rovnako
26. augusta obsadil náš beliansky tím v nočnej hasičskej súťaži v Spišskej
Sobote 2. miesto. GRATULUJEME a želáme mnoho ďalších úspechov!

Harmonogram vývozu
triedeného odpadu









• Vytrvalí rybári súťažili začiatkom augusta už po 8. krát na 48-hodinovom
rybárskom maratóne v love kapra na Belianskom rybníku.
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