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Ochrana pre lesnými požiarmi
Po kalamite vo Vysokých Tatrách, ktorú zapríčinila veterná smršť, došlo aj v oblasti poţiarnej bezpečnosti v tejto
lokalite k podstatnému nárastu poţiarov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, ktoré vyvrcholili zatiaľ najväčším
a najrozsiahlejším poţiarom na prelome mesiaca júl a august tohto roka. Človek je svojim nerozváţnym a bezohľadným
správaním schopný poškodeným lesom zasadiť ďalší ťaţký úder, akým poţiar jednoznačne je. Z uvedeného vyplýva ďalšie
nebezpečenstvo a to hlavne pri pouţívaní otvoreného ohňa, spaľovaní horľavých látok a fajčenia. V období sucha je veľmi
dôleţité dbať na dodrţiavanie predpisov o ochrane pred poţiarmi a to predovšetkým nevypaľovať suché porasty a nezakladať
oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. Zo strany všetkých občanov je potrebné rešpektovať absolútny zákaz
vypaľovania suchých porastov a kladenia ohňov mimo vyznačených miest. Všetci fajčiari by si tieţ mali uvedomiť
nebezpečenstvo svojho konania, ak odhodia horiacu zápalku alebo neuhasený ohorok cigarety do suchej trávy alebo iného
porastu. Rodičia by nemali zabúdať na zodpovednosť za konanie svojich detí, ak sa hrajú v prírode bez dozoru dospelých.
Váţení spoluobčania, preto by ste mali dbať na to, aby nedochádzalo ku zbytočným poţiarom z našej nedbanlivosti. Tým
chránime naše lesy, majetok nás všetkých.
Čo nás „stoja“ školy v našom meste v r. 2005?
Základná škola Moskovská
- príjmy v r. 2005 – 14.357.000,-Sk
- náklady v r. 2005 – mzdové – 10.799.000,-Sk
- prevádzkové – 3.558.000,-Sk
Základná škola Štefánikova
- príjmy v r. 2005 – 11.678.000,-Sk
- náklady v r. 2005 – mzdové – 9.355.000,-Sk
- prevádzkové – 2.323.000,-Sk
Materská škola na Mierovej ulici
- príjmy 2005 – 6.145.000,-Sk
- náklady 2005 – mzdové – 5.350.000,-Sk
- prevádzkové – 795.000,-Sk
Základná umelecká škola
- príjmy 2005 – 7.547.000,-Sk
- náklady 2005 – mzdové – 6.406.000,-Sk
- prevádzkové – 1.141.000,-Sk
Centrum voľného času
- príjmy 2005 – 1.475.000,-Sk
- náklady 2005 – mzdové – 1.005.000,-Sk
- prevádzkové – 470.000,-Sk
Školský klub pri ZŠ Moskovská
- príjmy 2005 – 363.000,-Sk
- náklady 2005 – mzdové – 323.000,-Sk
- prevádzkové – 40.000,-Sk
Školský klub pri ZŠ Štefánikova
- príjmy 2005 – 206.000,-Sk
- náklady 2005 – mzdové – 199.000,-Sk
- prevádzkové – 7.000,-Sk
Školská jedáleň pri ZŠ Štefánikova
- príjmy 2005 – 807.000,-Sk
- náklady 2005 – mzdové – 585.000,-Sk
- prevádzkové – 222.000,-Sk
Školská jedáleň pri MŠ Mierová
- príjmy 2005 – 1.658.000,-Sk
- náklady 2005 – mzdové – 1.027.000,-Sk
- prevádzkové – 361.000,-Sk
Nový bezdrôtový mestský rozhlas
Po uskutočnení výberového konania Mesto Spišská Belá pripravuje v období od augusta do novembra 2005 výstavbu nového
bezdrôtového mestského rozhlasu v našom meste. Tento rozhlas nahradí doposiaľ zastaraný, na mnohých miestach
nefunkčný súčasný drôtový mestský rozhlas. Navrhovaný bezdrôtový rozhlas umoţní dostupnosť hlasitosti hlásení do

všetkých častí mesta, moţnosť vstupu do tohto systému kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta určeným osobám. Tento rozhlas
zároveň bude plniť funkciu varovného systému obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí s modulom, ktorý
v budúcnosti umoţní aj určitým štátnym subjektom (napr. hasičom, armáde, civilnej ochrane) vstup do tohto systému (t.j.
hlásenie v mestskom rozhlase) prostredníctvom telefónnu (napr. z mobilu). Zároveň dôjde k odstráneniu súčasných stĺpov
a drôtov, nakoľko zariadenia (potrebné komponenty) tohto nového rozhlasu budú umiestnené na stĺpoch verejného
osvetlenia, čím dôjde aj k skrášleniu mesta. Celkové náklady sa odhadujú do výšky 1,8 mil. Sk a mesto ich uhradí z vlastných
rozpočtových prostriedkov schválených v rozpočte mesta.
Prevádzka kameňolomu v Tatranskej Kotline
Mesto Spišská Belá je vlastníkom pozemkov v Tatranskej Kotline, na ktorých sa nachádza kameňolom, ktorý v súčasnosti
prevádzkuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.. Do septembra 2004 bolo nájomcom a prevádzkovateľom tohto lomu
Poľnohospodárske druţstvo v Spišskej Belej. Mestský podnik zahájil ťaţbu v tomto lome v zmysle plánu likvidácie lomu od
novembra 2004. Odbytová cena 200,-Sk/m3 vyťaţenej suroviny zodpovedá kvalite a konkurenčnej cene. Nakládka je
účtovaná samostatne a je v rozsahu od 50-70 Sk/m3 v závislosti od druhu nakladača. Mestský podnik sa v ročnom pláne
zaviazal odbytovať 5000 m3 dolomitného vápenca.
Ukazovatele: od 1.11 -31.12.2004 bol vyťaţený lomový kameň v mnoţstve 2440 m3 a v čase od 1.1 -30.6.2005 v mnoţstvo
4731 m3. Mestský podnik si zároveň z predaného kameňa vytvára rezervný fond na budúce uzavretie tohto lomu (jeho
rekultiváciu) a ten činí v r. 2004 – 48.800,– Sk a z prvého polroku 2005 - 94.624,– Sk. Prevádzkovanie tohto lome je pre
Mestský podnik prínosom, nakoľko je jeho ziskovou činnosťou.
Športové ihrisko pri „novej“ škole
Na základe vypracovaného projektu mesto získalo grant z Ministerstva školstva SR v rámci projektov na podporu „športu pre
všetkých“ vo výške 200.000,-Sk na rekonštrukciu športového ihriska pri Základnej škole na Moskovskej ulici. Rozpočtové
náklady kompletnú rekonštrukciu tohto ihriska s umelou trávou sa odhadujú niekoľko násobne vyššie a mesto ich aj
poţadovalo, avšak zo štátneho rozpočtu získalo len uvedenú sumu. Za uvedené finančné prostriedky sa pravdepodobne
opravia obrubníky okolo ihriska, vybuduje oplotenie okolo ihriska, osadia sa nové basketbalové koše. Tieto práce sa
zrealizujú v septembri tohto roka.
Momentálne výmena vodovodných prípojok
V súčasnej dobe sa začalo s výmenou vodovodných prípojok na Hviezdoslavovej ulici od č. 1 po č. 26 v Spišskej Belej. Túto
výmenu prípojok realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad (nie mesto) v rámci jej investičných aktivít
z vlastných finančných prostriedkov ako súčasť pripravovanej rekonštrukcie centra mesta (konkrétne chodníka na
Hviezdoslavovej ulici). Výmena potrvá do začiatku septembra. Následne bude na tejto ulici mesto realizovať výmenu
kabeláţe verejného osvetlenia vrátane montáţe nových svietidiel a súčasne by sa mala vybudovať aj nová mestská daţďová
kanalizácia na tejto časti ulice. Následne by sa mala uskutočniť výmena zemných rozvodov (kabeláţe) telekomunikačnej
siete, ktorú bude realizovať Slovak Telecom. Aţ následne sa bude na tejto časti ulice rekonštruovať chodník a vjazdy
k domom poloţením novej dlaţby.
Zasadnutie vládneho výboru pre obnovu Tatier
Dňa 15.augusta sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Vládneho výboru pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier, ktorému predsedal
predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda za účasti ďalších ministrov. Týchto zasadnutí sa zúčastňuje aj primátor nášho mesta,
ktorý v tomto výbore zastupuje zdruţenie tatranských a podtatranských obcí. Predmetom rokovania posledného zasadnutia
tohto výboru bolo schválenie doplnenia projektu protipoţiarnej ochrany a dokúpenie novej poţiarnej techniky pre
popradských hasičov.
Rokovalo regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí
Dňa 19. augusta sa uskutočnilo zasadnutie Regionálneho zdruţenia tatranských a podtatranských obcí pod vedením
primátora nášho mesta. Predmetom rokovania bola aktuálna situácia vo Vysokých Tatrách, návrh na rozdelenie finančných
prostriedkov vo výške 216 mil. Sk poskytnutých EÚ z fondu Solidarita (o ich pouţití však bude rozhodovať vláda SR),
spoločné regionálne rozvojové aktivity, otázky financovania miest a obcí, školstva a matrík, voľby do vyšších územných
celkov a ďalšie aktuálne otázky.
Rekonštrukcia chodníka na ulici 1. mája
V súčasných dňoch sme začali s rekonštrukciou chodníka na ulici 1. mája v časti od domu č. 1 po po č. 25. V rámci tejto
rekonštrukcie sa osadia nové obrubníky, poloţí sa nová dlaţba. Zároveň po posúdení stavu stromov na tejto časti ulice (je ich
tam 12 kusov a ide o menej hodnotné stromy – najmä jarabiny, ktoré sú v zlom zdravotnom stave a zároveň spôsobujú
znečisťovanie chodníka) sa tieto stromy vyrúbu, avšak vysadí sa 20 nových stromov – šľachtených líp (obdobne ako pred
cintorínom), čím sa vytvorí nová uličná alej (stromoradie). Výsadba týchto nových stromov sa uskutoční aţ koncom októbra.
Na takto upravenom chodníku sa osadia lavičky a odpadkové koše. Pri rekonštrukcii tohto chodníka však dôjde k jeho
zvýšeniu oproti ceste a teda tieţ v porovnaní s výškou vstupov a vjazdov k domom a bytovkám na tejto ulici. To znamená, ţe
majitelia týchto domov a bytov si budú musieť následne upraviť výšku svojich vstupov a vjazdov.
Exteriérové mapy o Belianskych Tatrách
Pred pár dňami boli v našom meste osadené veľké vonkajšie mapy Belianskych Tatier a okolia (rozmery 3 m x 1,5 m). Ide
o realizáciu projektu „Vitajte v Belianskych Tatrách“, ktorý pripravilo a realizuje naše mesto v rámci aktivít a opatrení na
podporu cestovného ruchu. Ide o projekt financovaný aj z fondov EÚ (75 % nákladov je hradených z EÚ). Jedna z máp je pri
obchodnom dome, ďalšia na parkovisku pri kaštieli v Stráţkach a jedna zatiaľ ešte nie je umiestnená. Tri mapy sú umiestené
v Ţdiari a jedna mapa v Tatranskej Kotline pri sanatóriu.
Výmena verejného osvetlenie v centre mesta
Po uskutočnení výberového konania Mesto Spišská Belá pripravuje v období od augusta do novembra 2005 postupnú
výmenu verejného osvetlenia v centre mesta na Hviezdoslavovej ulici od č. 1 po č. 27, na Zimnej ulici od č. 1 po č. 34 , ul.

SNP od kriţovatky po ul. 1. mája. Súčasné stĺpy verejného osvetlenia sa nahradia novými stĺpmi – svietidlami (v rámci
schválených prvkov mestskej architektúry), ktoré sú uţ na niektorých miestach v našom meste umiestnené (napr. pri
cintoríne). Zároveň sa tieţ dobuduje chýbajúce osvetlenie na niektorých ďalších lokalitách.
Stavebné úpravy v našom meste pokračujú ...
Mesto Spišská Belá v súčasnosti pripravuje na mesiac september aj
1./ rekonštrukciu autobusovej zástavky (nástupišťa v Spišskej Belej v smere na Keţmarok (potrebné sú ešte povolenia
krajského pamiatkového úradu a krajského úradu cestnej dopravy v Prešove)
2./ rekonštrukciu mestského domu na Hviezdoslavovej ulici č. 1 (výmena okien, dverí a oprava fasády)
3./ oprava fasády mestského domu na Zimnej ulici č. 8
4./ oprava fasády budovy mestskej kniţnice
5./ odvodňovací kanál za Slnečnou ulicou pri záhradkách na „Mileroch“
Právoplatne vyhlásená pamiatková zóna
Dňa 25.7.2005 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Pamiatkového úradu SR o vyhlásení pamiatkovej zóny v centre nášho
mesta. V rámci uvedeného konania boli len čiastočne akceptované pripomienky mesta týkajúce sa hranice pamiatkovej zóny
v dolnej časti mesta (ul. Letná a Slnečná). V rámci uvedeného územia mesta je pri všetkých stavebných a aj iných aktivitách
nutné rešpektovať ustanovenia zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Mapa pamiatkovej zóny mesta je
k dispozícii na nahliadnutie na mestskom úrade (na oddelení výstavby).
Oprava štátnej cesty na Krížovú Ves a na Slovenskú Ves
V predchádzajúcich dňoch sa v našom meste uskutočnila oprava štátnej cesty na Kríţovú Ves (Slnečný ulica) a na Slovenskú
Ves (Továrenská ulica) úpravou povrchu týchto ciest pouţitím novej technológie. Túto opravu uskutočnil v rámci svojich
investičných aktivít VÚC Prešov, ktorý je správcom a vlastníkom týchto štátnych ciest II. a III. triedy (uvedené komunikácie
nie sú mestskými cestami).
Pýtate sa . . .
Na sídlisku na Mierovej ulici v našom meste prebieha rekonštrukcia detského ihriska. Pýtate sa, či sa tam tieţ postaví
športové ihrisko – športová plocha, ako sa pôvodne uvaţovalo. Nie, samostatné športové ihrisko sa na tomto sídlisku stavať
nebude. Avšak mesto plánuje doplniť ďalšiu zeleň na tomto sídlisku – výsadbou nových okrasných drevín a stromov. Najskôr
však v budúcom roku.
Výberové konanie - školský úrad

V našom meste by od septembra mal fungovať školský úrad ako štátny orgán s 1 zamestnancom,
financovaný zo štátneho rozpočtu (ale ako súčasť mestského úradu). Úlohou tohto úradu je odborne
a metodicky riadiť a usmerňovať školy a školské zariadenia v našom meste. Zriadenie tohto úradu je
súčasťou štátnych reforiem v oblasti školstva. Preto Mesto Spišská Belá vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie miesta odborného zamestnanca tohto školského úradu. Uchádzač musí spĺňať tieto
predpoklady:

 odbornú a pedagogickú spôsobilosť poţadovanú pre učiteľa základnej školy 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
 bezúhonnosť /ktorá sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace /
 zodpovednosť, samostatné rozhodovanie, vysoké pracovné nasadenie
K ţiadosti je potrebné doloţiť profesijný ţivotopis, doklady o dosiahnutom odbornom vzdelaní a súhlas uchádzača na
pouţitie osobných údajov pre potreby výberového konania.
Ţiadosti s uvedenými dokladmi zasielajte na adresu: Mestský úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.
Uzávierka prihlášok je 23.augusta 2005.
Voľné pracovné miesto – v ZOS Strážky
Mesto Spišská Belá prijme do zamestnania zdravotnú sestru do Zariadenia opatrovateľskej sluţby v Spišskej Belej Stráţkach. Podmienkou je ukončená stredná zdravotnícka škola, bezúhonnosť, vzťah k práci so staršími ľuďmi. Prihlášky
zasielajte na mestský úrad v Spišskej Belej v termíne do 25.8.2005. Bliţšie informácie na tel. č. 4680504, 4680511 alebo
priamo v ZOS Stráţky.
Pripravujeme ďalší jarmok ...
Mesto Spišská Belá v spolupráci so Zemiakárskym zväzom SR, AT TATRY s.r.o. Spišská Belá, Slovsolanum Spišská Belá,
UKSUP HOS Spišská Belá, VŠUZ a.s. Veľká Lomnica, PD TATRY Spišská Belá aj v tomto roku pripravuje uţ 3. ročník
Spišského zemiakárske jarmoku, ktorý sa uskutoční uţ v tradičnom termíne - 24. septembra 2005 (v sobotu) na námestí.
Výstava v Múzeu J.M.Petzvala
V priestoroch Múzea J.M.Petzvala v Spišskej Belej máte moţnosť si pozrieť výstavu obrazov Kamila Leštacha z Popradu
s rôznou tematikou v čase od pondelka do piatku od 10.00 do 15.00 hod. . Výstava potrvá len do konca augusta.
STREETBALL BELÁ CUP 2005
Mesto Spišská Belá Vás pozýva na 2. ročník STREETBALL BELÁ CUP 2005 - streetbalový turnaj (basketbal na námestí)
pre všetkých (domácich i cudzích), ktorý sa uskutoční aţ 27. augusta 2005 (v sobotu) na námestí v Spišskej Belej so

začiatkom o 9.00 hod. (registrácia súťaţiacich od 8.30 hod.). Turnaj bude v 4 kategóriách – muţi, ţeny, chlapci do 15 rokov,
dievčatá do 15 rokov. Druţstvo tvoria 3 hráči a 1 náhradník. Štartovné 60,-Sk na osobu (30,-Sk na osobu pre súťaţiacich do
15 rokov). Od 20.00 hod. pokračuje táto akcia voľnou zábavou (hudba D.J.) na Belianskom rybníku spojenou so
zaujímavými súťaţami a s tombolou. Všetkých srdečne pozývame.
Poďakovanie za Belianske jedenástky 2005
Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k zorganizovaniu Belianskych jedenástok 2005 a tieţ
sponzorom tejto akcie: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Motorest Goral Spišská Belá, Reštaurácia v Mlyne Spišská Belá,
Pavol Bachleda BAPAS Spišská Belá, Klub 501 Spišská Belá, Intermedea s.r.o. Tatranská Kotlina, Pivovar Šariš, AT
TATRY s.r.o. Spišská Belá. Rovnako poďakovanie patrí všetkým, ktorý prispeli na finančnú zbierku vyhlásenú počas tejto
súťaţe na podporu mladých futbalových talentov v Spišskej Belej. Táto zbierka predstavovala sumu 18.000,-Sk. Ďakujeme!
Na čom pracujeme ?
- finišujú sa stavebné práce na výstavbe čistiarne odpadových vôd v Spišskej Belej. Výstavba má byť ukončená 30.
septembra tohto roka.
- pripravuje sa výstavba inţinierskych sietí pre výstavbu rodinných domov v Stráţkach v lokalite „Nad kaštielom“
- pracujeme na projekte novej zelene – výsadby nových stromov (druh: lipa) od autobusovej zastávky ku cintorínu a rovnako
sa pripravuje dokončenie výsadby nových stromov na cintoríne v zmysle schváleného projektu

Pripravil a spracoval : JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta a zamestnanci MsÚ

