12

DECEMBER 2008

Číslo

december 2008
6. ročník
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo
v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 20. novembra 2008
okrem iného:
- schválilo podanie žiadosti
o dotáciu z prostriedkov Štátneho rozpočtu na realizáciu projektu
výstavby malého viacúčelového
športového ihriska s umelým povrchom v meste Spišská Belá (na
Tatranskej ulici), zabezpečovaného pod záštitou Splnomocnenca
vlády SR pre mládež a šport vo
výške 1,2 mil. Sk (39 832,70
EUR) a jeho spolufinancovanie
z rozpočtu mesta v roku 2009
vo výške 600 tis. Sk (19 916,35
EUR);
- vzalo na vedomie prezentáciu
investičného zámeru spoločnosti
Unigue-team Martin, s.r.o. na
lokalitu Šarpanec - zóna cestovného ruchu (štúdia je zverejnená
na www.spisskabela.sk) - ide
v poradí už o štvrtú ponuku na
spoluprácu v danej oblasti - snahou mesta je po schválení územného plánu rozhodnúť;
- schválilo s pripomienkami
návrh všeobecného záväzného
nariadenia mesta č. 3/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta
Spišská Belá (návrh VZN je zverejnený na www.spisskabela.sk);
- schválilo návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta
č. 5/2008, ktorým sa mení VZN
č. 1/2004 o určení školských
obvodov v meste Spišská Belá
(návrh VZN je zverejnený na
www.spisskabela.sk);
- vymenovalo na návrh primátora mesta v zmysle zákona
SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpi-

sov Ing. Jána Majerčáka (1978),
trvale bytom Slovenská Ves č. 91
za náčelníka Mestskej polície
v Spišskej Belej s účinnosťou od
1. 12. 2008. Nový náčelník ma
vysokoškolské vzdelanie, ktoré
ukončil na fakulte pozemného
vojska (bol profesionálnym vojakom). Je ženatý, má jedno dieťa.
Spĺňa kvalifikačné predpoklady
na uvedenú funkciu, ktoré boli
preverené na výberovom konaní
dňa 22. 10. 2008. Na mestskej polícii v Spišskej Belej už pracoval
v rokoch 2003 až 2006;
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o návrhu na zriadenie tzv. chráneného pracoviska
na Mestskej polícii, v mestskej
knižnici a v Centre voľného času
v Spišskej Belej od 1. 1. 2009
- Zámerom je vytvoriť pracovné miesta zatiaľ na dobu dvoch
rokov pre 4 zdravotne postihnutých - traja na polovičný a jeden
na plný pracovný úväzok. Mesto
na tieto pracovné miesta získalo
dotáciu na dobu 2 rokov vo výške 675 360 Sk, ktorá sa použije
na úhradu mzdových nákladov.
Týmto zámerom si mesto vyrieši problém s nedostatkom ľudí
na uvedených miestach a ušetrí
tak vlastné finančné prostriedky
a zároveň dá možnosť sa zamestnať zdravotne postihnutým občanom. V mestskej knižnici sa zvýši
súčasný stav 2 zamestnancov (jeden na plný a jeden na polovičný
úväzok) na 3 ľudí (jeden na plný
a dvaja na polovičný úväzok). To
umožní predĺžiť prevádzkovú
dobu knižnice. V centre voľného
času sa počíta so zamestnancom
s polovičným úväzkom na ad-

SILVESTER 2008
Mesto Spišská Belá vás pozýva na privítanie
Nového roka 2009 na námestie v Spišskej Belej

dňa 31. decembra 2008 od 22.00 h.
Čaká vás zábava s DJ - ohňostroj
- primátorsky punč - a iné...
Príďte sa zabaviť a privítať Nový rok 2008!!!

ministratívne práce. Na mestskej
polícii sa počíta s 2 zamestnancami (jeden na plný a jeden na
polovičný úväzok), ktorý budú
obsluhovať kamerový systém
a zabezpečovať administratívnu
agendu. To odbremení mestských
policajtov, ktorí budú mať viac
času na hliadkovanie v teréne;
- vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o spôsobe
a forme vykonávania menších
obecných služieb podľa zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov od 1. 11. 2008. Do konca
októbra menšie obecné služby
boli zabezpečované prostredníctvom radu práce a financované
zo štátneho rozpočtu a EÚ. Pre
nedostatok financií štát prestal
zabezpečovať a financovať tieto
menšie obecné služby a preto od
novembra zabezpečuje menšie
obecné služby samo mesto

a financuje z rozpočtu mesta
mzdové náklady 2 koordinátorov. Štát naďalej však poskytuje tým nezamestnaným, ktorí
vykonávajú menšie obecné
služby, aktivačný príspevok vo
výške 1 900 Sk ako doposiaľ.
Dnes je zaradených do menších
obecných služieb v našom meste
43 nezamestnaných;
- schválilo dodatok č. 1 organizačného poriadku Mestského
úradu v Spišskej Belej a zmenu
organizačnej štruktúre mesta
Spišská Belá a jeho mestského
úradu (dodatok č. 1 zmenená organizačná štruktúra tvorí prílohu
tohto uznesenia) - okrem zriadenia
chráneného pracoviska sa zriadilo oddelenie verejnoprospešných
služieb, kde sú zatriedení 3 koordinátori menšej obecnej služby
(doposiaľ boli plne platení štátom
cez úrad práce);
(Pokračovanie na 3. strane)

Príjemné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov
a veľa šťastia
a pevného zdravia
v novom roku 2009
Vám želá
primátor mesta, poslanci
mestského zastupiteľstva
a zamestnanci mesta

Zasadali komisie
Dňa 9. decembra zasadala komisia výstavby a územného plánovania.
Predmetom jej rokovania bol návrh nového územného plánu mesta
a návrh projektovej štúdie futbalových šatní, tribúny a novej športovej
haly ako súčasť budúceho futbalového štadióna.
Dňa 10. decembra zasadala komisia sociálnoprávna a kvality života.
Predmetom jej rokovania boli analýzy (zmapovanie) súčasného stavu
sociálne odkázaných občanov žijúcich v našom meste a návrh smernice
mesta o spôsobe vykonávania verejnej zbierky a použití jej výnosu.
Dňa 8. decembra zasadala osobitná komisia mestského zastupiteľstva na poskytnutie dotácii z rozpočtu mesta pre neziskové organizácie.
Komisia posudzovala 20 doručených žiadostí o dotácie a doporučila
mestskému zastupiteľstvu poskytnúť dotácie pre 17 subjektov. Komisia
nevyhovela 1 žiadosti a ďalšie 2 žiadosti doporučila na poskytnutie
jednorazových dotácii na konkrétny projekt (konkrétnu aktivitu).

STRANA 2

Spišskobeliansky spravodaj

11,7 mil. Sk na podporu separovaného zberu odpadu
Mesto Spišská Belá bolo
úspešné a získalo nenávratný
finančný príspevok (grant) z fondov EÚ na realizáciu projektu
„Dobudovanie a zefektívnenie
systému separovaného zberu
odpadov v meste Spišská Belá”.
Mesto získa z fondov EÚ a zo
štátneho rozpočtu finančné
prostriedky vo výške takmer 11,7
mil. Sk, pričom ďalších 615 tis.
Sk bude musieť mesto vynaložiť
z vlastného rozpočtu vo forme
spolufinancovania. K týmto
nákladom bude potrebné ešte
pripočítať náklady na implementáciu tohto projektu.
Výsledkom projektu bude
zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych
odpadov v našom meste vybudovaním 24 nových separačných
miest vybavených kovovým
prístreškom s informačnou tabuľou a štyrmi 1100-litrovými
kontajnermi na zber skla, plastov, papiera a kovov, ktoré budú
farebne rozlíšené. Veľké trojkomorové kontajnery (6 m3), ktoré
sú dnes rozmiestnené v meste, sa

premiestnia do okolitých obcí,
čím sa tiež zväčší plošný záber
separovaného zberu v okolitom
regióne mesta. Zároveň sa v rámci
projektu nakúpi
• nové zberové vozidlo na zber
komunálnych odpadov (1 ks);
• kapacitný drvič-štiepkovač
konárov a drevnej hmoty nosený
traktorom (1 ks);
• nový traktor vybaveným čelným nakladačom a traktorovým
nosičom kontajnerov (1 ks) pre
potreby nakladanie so „zeleným
odpadom”;
• veľkoobjemové kontajnery
(s objemom 7 m3) na zber komunálnych odpadov v množstve

Deň otvorených
dverí na ZŠ
J. M. Petzvala

Mesto Spišská Belá vyzýva
obyvateľov mesta, aby neparkovali
na Partizánskej ulici od č. 1 po č.
9, t. j. po železničné priecestie.
Ide o „štátnu” cestu 3. triedy, dnes
v správe Prešovského samosprávneho kraja. Státie vozidiel je na
tejto ceste nebezpečné, keďže na
tejto ulici nie je chodník (z priesto-

Dňa 12. decembra Základná
škola J. M. Petzvala v Spišskej
Belej zorganizovala Deň otvorených dverí na tejto škole. Cieľom
tejto akcie bolo počas dňa odprezentovať prítomným návštevníkom doterajšie úspešné projekty
školy ako aj možnosť zúčastniť
sa na niektorých vyučovacích
hodinách - najmä vyučovania
cudzích jazykov v novom jazykovom laboratóriu.

Najstarší obyvateľ
mesta
Koncom novembra oslávila
najstaršia obyvateľka nášho
mesta 100 rokov. Pani Katarína
Pitoňáková, aj keď toho času už
viac ako 2 roky žije u svojej dcéry v Detve, stále má trvalý pobyt
v našom meste na Hviezdoslavovej ulici. Posledný novembrový
týždeň primátor mesta aj so zástupcami mestského úradu osobne
navštívili p. Pitoňákovú v Detve,
aby jej v mene všetkých Beľanov
zablahoželali k jej krásnemu životnému jubileu. ŽIVIÓ!

12 ks;
• 8-stopové kovové kontajnery na umiestnenie nebezpečných
odpadov (2 ks).
V rámci tohto projektu sa bude
realizovať aj propagácia separovaného zberu odpadu prostredníctvom informačných letákov
distribuovaných do každej domácnosti, informačno-náučných
tabúľ (nástenných panelov) pre
školy, informačných tabúľ umiestnených na kovových prístreškoch
jednotlivých separačných miest
(ako separovať jednotlivé druhy
odpadov). Projekt sa začne realizovať začiatkom budúceho roka
po podpise zmluvy.

Návrh nového územného plánu
Mesto Spišská Belá finišuje práce na novom územnom pláne. Dňa 27.
novembra sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu nového územného
plánu mesta a do 15. decembra 2008 je možnosť dávať pripomienky k uvedenému návrhu, ktorý je zverejnený na verejnej tabuli mesta, Mestskom
úrade v Spišskej Belej a na internetovej stránke www.spisskabela.sk/
sources/dokumenty/85.pdf. Do konca tohto roka sa uskutoční schválenie
návrhu tohto územného plánu v mestskom zastupiteľstve.

Výzva - neparkovať na Partizánskej ul.
rových dôvodov ho tam nie je
možné vybudovať), je uvedené
státie nebezpečné pre samotných
chodcov, ale ja pre vodičov vozidiel prechádzajúcich po tejto ceste.
Naviac uvedené státie vozidiel je
v rozpore so zákonom, a aj preto je
lepšie tam neparkovať, ak sa chcete
vyhnúť plateniu pokút.
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Historický
kalendár mesta
10. 12. 1893 Začatie pre-

vádzky železnice Spišská Belá
- Podolínec.

10. 12. 1844 Narodil sa

Augustín Kaltstein, beliansky
podnikateľ a štedrý sponzor,
ktorý sa významne podieľal
na sprístupňovaní Belianskej
jaskyne a výstavbe Tatranskej
Kotliny.

11. 12. 1918 Spišská Belá

dočasne obsadená poľským
okupačným vojskom.

18. 12. 1948 Zákonom

SNR č. 11 boli Spišskej Belej
odobraté pozemky a majetky
v Tatrách a začlenené do TANAP-u (s platnosťou od 1. 1.
1949).

25. 12. 1851 V Stráňach

pod Tatrami sa narodil Dr.
Michal Greisiger, významný
beliansky lekár, archeológ
a prírodovedec.

31. 12. 1922 Zrušenie mest-

ského magistrátu v Spišskej
Belej a zriadenie obecného
úradu od 1. 1. 1923.

Platba kartou na
mestskom úrade
Mesto Spišská Belá Vám oznamuje, že v pokladni mestského
úradu (na prízemí) bol nainštalovaný a daný do prevádzky platobný terminál na vykonávanie platieb platobnou kartou. A tak daň,
či poplatok alebo akúkoľvek inú
úhradu môžete uhrádzať kartou,
čo vám uľahčí platenie najmä po
zavedení eura od 1. 1. 2009 (nebudete potrebovať hotovosť).

Do kaštieľa stále
bezplatne
Slovenská národná galéria
prichádza s novinkou pre obyvateľov nášho mesta. Od decembra
pre nich zaviedla voľný (bezplatný) vstup do kaštieľa v Strážkach.
Tento platí počas celého roka
okrem letnej turistickej sezóny (t.
j. okrem času od 15. júna do 15.
septembra). Občania s touto výhodou sa pri vstupe musia preukázať
občianskym preukazom.

STRANA 3

Spišskobeliansky spravodaj

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany)
- schválilo dodatok č. 1 organizačného poriadku Mestskej
polície v Spišskej Belej (dodatok
č. 1 tvorí prílohu tohto uznesenia)
- okrem zriadenia chráneného pracoviska sa od 1. 1. 2009 rozširuje
počet príslušníkov mestskej polície o jedného človeka (z 5 na 6);
- vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o výsledku
prerokovania konceptu nového
územného plánu mesta Spišská
Belá a osobitnom prerokovaní
vznesených sporných pripomienok ku konceptu územného plánu a akceptovalo pripomienku
Slavomíra Kušiona, Krátka 26,
Spišská Belá a súhlasí s modernizáciou súčasného objektu
potravín na ulici SNP v Spišskej
Belej (za cintorínom na nákladnej
ploche ŽSR) za podmienok neskôr
určených mestom;
- vzalo na vedomie informáciu
Mestského podniku Spišská Belá
s.r.o. o súčasnom stave a predpokladanom vývoji v hospodárení
v Lesoch mesta Spišská Belá
a požiadalo riaditeľa Mestského
podniku Spišská Belá, s. r. o.,
navrhnúť opatrenia na riešenie
súčasnej a predpokladanej situácie v lesnom hospodárstve mesta
Spišská Belá a predložiť ich na
rokovanie mestského zastupiteľstva do 28. 2. 2009;
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o zasadnutí dozornej rady Mestského podniku
Spišská Belá, s. r. o.;
- schválilo odpredaj nižšie
uvedených novovybudovaných,
alebo novonadobudnutých úsekov
vodovodnej siete v meste Spišská
Belá z prevádzkových dôvodov
pre Podtatranskú vodárenskú
spoločnosť, a. s., za minimálnu
kúpnu cenu 10 % účtovnej hodnoty týchto vodovodov:
1. vodovod IBV Strážky Nad
kaštieľom v dĺžke cca 310
metrov uvedený do prevádzky (kolaudačné povolenie)
v januári 2008,
2. vodovod IBV Strážky - Tehelňa v dĺžke vodovodu cca 415
metrov uvedený do prevádzky
(kolaudačné povolenie) v roku
2002,
3. vodovod Belianske kúpele
(k UKSUP-u) v dĺžke cca 480
metrov uvedený do prevádzky
v roku 1987 - ide o vodovod,
ktorý vybudoval UKSUP
Spišská Belá a v roku 2008

ho bezodplatne previedlo na
mesto;
- vzalo na vedomie informáciu
o vypracovaní integrovanej stratégie rozvoja územia pôsobnosti
verejno-súkromného partnerstva
(MAS) „Tatry - Pieniny LAG”(písomná informácia tvorí prílohu
tohto uznesenia) a súhlasilo so
zaradením územia mesta Spišská
Belá do pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)
„Tatry - Pieniny LAG”;
- schválilo predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia
4.2 ROP na realizáciu projektu
Modernizácia, stavebné úpravy
a nadstavba budovy hasičskej
zbrojnice v Spišskej Belej v celkových predpokladaných nákladoch 13,7 mil. SkK (454 756,69
EUR) a financovanie projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo
výške 549 826,61 Sk (18 250,90
EUR) - táto úplná - kompletná
rekonštrukcia by mala byť
v rozsahu:
1. nová sedlová strecha - nový
krov, nová strešná krytina (bramac) - vytvorenie 3. podlažia
= podkrovia,
2. výmena okien , dverí, zateplenie fasády,
3. kompletná výmena všetkých
inžinierskych sietí vrátane
nových prípojok,
4. nové dispozičné zmeny - nové
šatne, sprchy, ďalšie požadované miestnosti, nové podlahy
a pod.;
- schválilo zriadenie osobitnej
komisie na posúdenie žiadostí
o dotáciu z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2009 v zložení:
Jozef Kuna, Ing. Veronika Kováčiková, Bc. Peter Novajovský,
Mgr. Alena Schurdaková, Eva
Ďurišová;
- schválilo pri príležitosti 100.
výročia úmrtia Samuela Webera
a 745. výročia prvej písomnej
zmienky o meste Spišská Belá
udelenie týchto cien:
CENA MESTA SP. BELÁ:
• in memoriam Viktorovi Kňazovickému zo Spišskej Belej - za
dlhoročnú pedagogickú a výchovnú činnosť, príkladnú dobrovoľnícku prácu a za šírenie dobrého
mena mesta Spišská Belá,
• in memoriam MVDr. Vladimírovi Ďurišovi zo Spišskej Belej
- za dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť, celoživotné úsilie pre rozvoj

mesta Spišská Belá a šírenie jeho
dobrého mena,
• in memoriam Vladimírovi
Raabovi z Kežmarku (50 rokov
ako učiteľ ZUŠ Spišská Belá) za celoživotnú pedagogickú a výchovnú činnosť v meste Spišská
Belá za podporu rozvoja školstva
a za šírenie dobrého mena mesta
Spišská Belá,
• Osvaldovi Mayerovi zo
Spišskej Belej - za dlhoročnú
pedagogickú a dobrovoľnícku
činnosť a za prácu s mládežou
v Spišskej Belej a zároveň mu
schvaľuje finančnú odmenu vo
výške 10 tis. Sk.
CENA PRIMÁTORA MESTA
SPIŠSKÁ BELÁ:
• Rudolfovi Michnovi (pôvodne zo Spišskej Belej, dnes z Partizánskeho) - za celoživotný prínos
a pomoc pri rozvoji mesta, za
propagáciu mesta a šírenie jeho
dobrého mena,
• Ing. Jánovi Dudasovi (pôvodne zo Spišskej Belej, dnes
z Kežmarku, pracuje na Mestskom podniku Spišská Belá) - za
celoživotnú aktívnu prácu v prospech mesta a jeho obyvateľov
a za šírenie dobrého mena mesta
Spišská Belá,
• Petrovi Purdešovi zo Spišskej
Belej - Strážok (bývalý učiteľ) - za
celoživotnú pedagogickú a osvetovú činnosť a šírenie dobrého
mena mesta Spišská Belá.
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA SPIŠSKÁ BELÁ:
• Albínovi Meschárovi, Brück,
Nemecko - za vznik a rozvíjanie
partnerských vzťahov medzi
mestom Spišská Belá a mestom
Brück a za šírenie dobrého mena
mesta Spišská Belá a zároveň mu
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schvaľuje finančnú odmenu vo
výške 10 tis. Sk.
OSOBITNÁ CENA SAMUELA
WEBERA
• MUDr. Andrejovi Novákovi
zo Spišskej Belej - za neúnavnú
snahu pri poznávaní histórie mesta, za výnimočný prínos pri rozvoji mesta Spišská Belá a zároveň
mu schvaľuje finančnú odmenu
vo výške 10 tis. Sk.
Všetky vyššie uvedené ceny
boli odovzdané dňa 6. 12. 2008
v kaštieli v Strážkach.
- schválilo 4 odpredaje, resp.
majetkoprávne vysporiadania
vlastníckeho práva k pozemkom
vo vlastníctve mesta v k. ú.
Strážky, kú. Spišská Belá a k. ú.
Tatranská Lomnica;
- schválilo doplnenie komisie
sociálnoprávnej ochrany a kvality
života pri mestskom zastupiteľstve
o ďalších členov: Brigitu Marhefkovú, bytom Spišská Belá, SNP
č. 32 a Blanku Blanárovú, bytom
Spišská Belá, ulica gen. Svobodu
č. 400/23;
- schválilo vyhlásenie verejnej zbierky na pomoc rodinám
žijúcim v Spišskej Belej, ktoré
sa ocitli v hmotnej, alebo inej
núdzi. O ďalších podrobnostiach
týkajúcich sa tejto zbierky bude
rozhodovať komisie sociálnoprávnej ochrany a kvality života pri
mestskom zastupiteľstve;
- vzalo na vedomie informáciu o zámere Krajského úradu
ŽP v Prešove vyhlásiť časť
Belianskeho potoka za prírodnú
pamiatku (z dôvodu územia
patriaceho do sústavy NATURA
2000 - európsky významného
územia - kvôli prítomnosti Mihule potočnej).

• Cenu primátora mesta si prevzal aj Peter Purdeš zo Strážok, dlhoročný
pedagóg a miestny aktivista.
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Programový rozpočet mesta Spišská Belá na roky 2009 - 2011
Počnúc rokom 2009 je Mesto
Spišská Belá povinný prijímať
tzv. programový rozpočet mesta
v zmysle príslušných právnych
predpisov (je to zmena oproti
doterajšiemu stavu a postupu).
Programové rozpočtovanie je
systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia. Zavedením programového
rozpočtovania sa neruší platná
štruktúra a obsah rozpočtu , tieto
ostávajú zachované, ale dopĺňajú
sa o programovú štruktúru. Vypracovanie prvého programového
rozpočtu znamená len začiatok

rozpočtového procesu, každý rok
sa bude rozpočet vylepšovať a to
hľadaním ukazovateľov, ktoré
najlepším spôsobom umožnia
identifikovať splnenie naplánovaných úloh mesta.
Rozpočet mesta na roky 2009
až 2011 obsahuje konkrétne zámery a ciele, ktoré chce mesto v plánovaných rokoch dosiahnuť.
V programovom rozpočte sú
výdavky mesta rozdelené do 14
programov:
Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Verejná zbierka „Pomôžme si navzájom“
Mesto Spišská Belá sa rozhodlo na podnet niektorých obyvateľov nášho mesta vyhlásiť verejnú finančnú zbierku na pomoc
rodinám žijúcim v Spišskej Belej,
ktoré sa ocitli v hmotnej alebo inej
núdzi. Rozhodlo o tom mestské
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20.11.2008. Táto zbierka

bude registrovaná na príslušnom
štátnom orgáne. Cieľom tejto
zbierky je pomôcť najmä rodinám
(výnimočne možno aj jednotlivcom), ktorí sa ocitli v hmotnej
alebo inej núdzi a potrebujú
pomoc od iných ľudí. Aj keď
väčšina týchto rodín je poberateľom nejakých sociálnych dávok,

Návšteva z partnerského
nemeckého mesta Bruck
V dňoch 5. až 8. decembra
navštívili naše mesto zástupcovia partnerského mesta Bruck
z Nemecka. Prijali pozvanie primátora nášho mesta na slávnosť
venovanú Samuelovi Weberovi
a zároveň jednému z obyvateľov
Brucku - p. Albínovi Mescharovi
(73 r.), inak rodákovi zo Strážok,
bolo udelené čestné občianstvo
mesta Spišská Belá. Počas
tohto pobytu sa uskutočnili aj
rozhovory zo zástupcami našich

základných škôl (za prítomnosti
oboch riaditeľov) o možnej spolupráci a výmene skúsenosti medzi
školami oboch miest. Uvedená
delegácia sa spolu s primátorom
mesta v nedeľu zúčastnila na
službách božích v evanjelickom
kostole, navštívila miestny cintorín a hrobku Samuela Webera.
Rovnako bol pre nich počas celého pobytu pripravený zaujímavý
poznávací program po okolitom
regióne.

Aktuálne o eure
Štruktúra štartovacieho balíčka: 1 € =30,1260 Sk
Nominálna
Hodnota
hodnota
eurovej mince
eurovej mince
v Sk*

Počet kusov
eurových
mincí

Hodnota
v€

Hodnota
v Sk*

2

60,252

2

4,00

120,50

1

30,126

6

6,00

180,76

0,50

15,063

8

4,00

120,50

0,20

6,025

8

1,60

48,20

0,10

3,013

6

0,60

18,08

0,05

1,506

5

0,25

7,53

0,02

0,603

5

0,10

3,01

0,01

0,301

Spolu

5

0,05

1,51

45

16,60

500,09

* zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Program č. 2 - Propagácia a marketing
Program č. 3 - Interné služby
Program č. 4 - Služby občanom
Program č. 5 - Bezpečnosť
Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo
Program č. 7 - Pozemné komunikácie
Program č. 8 - Vzdelávanie
Program č. 9 - Šport
Program č. 10 - Kultúra
Program č. 11 - Prostredie pre
život
Program č. 12 - Byty a nebytové
priestory

Program č. 13 - Sociálne služby
Program č. 14 - Administratíva
Programový rozpočet bude od
roku 2009 podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu,
prostredníctvom ktorého bude
možné sledovať nielen vývoj
finančného plnenia rozpočtu, ale
aj programového plnenia rozpočtu, t. j. dosahovanie stanovených
cieľov.
Návrh rozpočtu mesta je zverejnený na internetovej stránke
mesta v časti Samospráva/
rozpočet mesta/rozpočet mesta
2009.

často žijú tieto rodiny (najmä tie
početnejšie) pod hranicou životného minima a mnohokrát nemajú
ani na základné životné potreby.
Aj keď ide o finančnú zbierku,
táto pomoc konkrétnym rodinám
sa bude poskytovať najmä v materiálnej forme - nákup konkrétnych
tovarov alebo vo forme poukážok
na nákup tovarov (napr. potravín
a pod.) v určených obchodoch
v meste, výnimočne aj vo finančnej forme, ak to bude opodstatnené. Na túto pomoc nebude
mať nikto z možných príjemcov
pomoci právny nárok. O poskytnutí pomoci z výnosu tejto
zbierky bude rozhodovať primátor mesta na základe záväzného
a odôvodneného návrhu komisie
sociálnoprávnej ochrany a kvality života pri mestskom zastupiteľstve.
Táto zbierka je dobrovoľnou
verejnou zbierkou, na ktorú
môže prispieť ktokoľvek (fy-

zické i právnické osoby, podnikatelia i obyvatelia), kto chce
pomôcť rodinám v núdzi žijúcim
v našom meste. Rovnako aj výška
finančného daru (príspevku) môže
byť akákoľvek (ľubovoľná). V súčasnosti je na účte tejto zbierky
už 33 tisíc Sk. Použitie financií
z tejto zbierky bude presne vyšpecifikované, zdôvodnené a zverejnené širokej verejnosti.
O ďalších podrobnostiach
súvisiacich s touto zbierkou
bude rozhodovať komisia sociálnoprávnej ochrany a kvality života pri mestskom zastupiteľstve
a celá zbierka bude pod kontrolou
primátora mesta a mestského zastupiteľstva a tiež príslušného
štátneho orgánu.
Svoje finančné príspevky
v prípade vášho záujmu môžete
zasielať na číslo účtu verejnej
zbierky „Pomôžme si navzájom“ - číslo účtu:
2534398059/0200.

Tridsať ku dvom

EMS v Kežmarku pri zachraňovaní ľudských životov. Bola
to pre žiakov veľmi zaujímavá
a poučná akcia, nakoľko okrem
teoretických vedomosti si mohli
mnohé spôsoby prvej pomoci
vyskúšať aj prakticky. Najdôležitejšie pri záchrane ľudského života je poskytnutie prvej pomoci
do príchodu záchrannej služby.
A to je kľúč k vysvetleniu týchto
dvoch čísel. Pri umelom dýchaní
znamenajú: 30x stlačenie hrudníka
a 2x vdýchnutie do pľúc.
Svoju vďačnosť za mnohé
nové poznatky vyjadrili žiaci
výtvarnými prácami na aktuálnu
tému, ktoré boli spolu s Ďakovným listom odoslané na adresu
spoločnosti EMS.
Mgr. Monika Harnišová,
Anna Pisarčíková

Iste sa teraz zamýšľate nad tým,
čo tieto čísla znamenajú. Nie je to
stávka, ani čísla v lotérii. Keby
ste sa na to opýtali ktoréhokoľvek žiaka Špeciálnej základnej
školy v Spišskej Belej, dostali
by ste správnu odpoveď. Tieto
čísla pre mnohých znamenajú tú
najväčšiu výhru a tou je záchrana
ľudského života. Naši žiaci ako aj
pedagógovia školy sa o tajomstve
týchto dvoch čísel dozvedeli
prostredníctvom školskej akcie,
ktorá sa konala v areáli Špeciálnej
základnej školy v Spišskej Belej
dňa 28. novembra 2008 a mala
názov Záchranári v akcii. Cieľom tejto prezentácie bolo ukázať
žiakom náročnú a zodpovednú
prácu záchranárov spoločnosti
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Hodina deťom v Spišskej Belej
Hodina deťom je celonárodná
a celoročná verejná zbierka Nadácie pre deti Slovenska, za ktorou
sa ukrýva široký tím odhodlaných
ľudí odviesť veľký kus práce pre
deti a mladých ľudí na Slovensku.
Podporiť túto iniciatívu sme sa
rozhodli aj my, učitelia a žiaci zo
Špeciálnej základnej školy v Spišskej Belej. 3. decembra rozdávali
naši dobrovoľníci v uliciach Spišskej Belej a Ľubice (alokované
triedy školy) odznaky, samolepky
a letáčiky s maskotom Hodiny
deťom - Hugom. Je to veselý
a múdry šašo, ktorý citlivo načúva boliestkam a snom detí, aby im
bol dobrým priateľom a pomocní-

kom. V 10. ročníku tejto zbierky sa
nám podarilo vyzbierať 10 000 Sk,
ktoré budú použité na podporu
detských a mládežníckych projektov. Aj vďaka našej snahe
celková vyzbieraná suma počas
večerného priameho prenosu na
STV 1 preskočila neuveriteľných
13 miliónov korún.
Ďakujeme všetkým štedrým
darcom, občanom, obchodníkom
i inštitúciám mesta Spišská Belá
a Ľubica za ich snahu a ochotu
pomôcť a podporiť tak dobrú
vec, ktorou zbierka Hodina deťom
bezpochyby je.
Mgr. Amália Tomečková,
ŠZŠ Spišská Belá

Vianočný stromček
Na Mikuláša bol v našom
meste rozsvietený nový vianočný
stromček. Niektorí z Vás sa pýtajú,
prečo mesto dalo vyrúbať doterajší
živý stromček, ktorý sa používal aj
ako vianočný stromček a nahradilo ho neživým (železno-umelým)
stromčekom. Doterajší „živý”
stromček bol poškodený (chorý)
- bol napadnutý, začal schnúť
a bola len otázka času kedy úplne
vyschne (dopadne podobne ako
smrek vedľa neho - bližšie k zvonici, ktorý úplne vyschol a začiatkom roka bol zrezaný). Zároveň
však tento strom bol plánovaný
na výrub aj v rámci plánovanej

(postupnej) rekonštrukcie územia
medzi mestským úradom a zvonicou. Počas rekonštrukcie by tento
smrek nezostal, avšak v rámci
takto upravenej novej plochy sa
plánuje urobiť špeciálny základ
(do zeme) pre vloženie (uchytenie) živého stromčeka, ktorý
by sa mohol na každé Vianoce
doviezť na námestie. Takže ak
sa v budúcnosti rozhodneme pre
živý stromček, bude ho možné
pred Vianocami doviezť (z mestských lesov), osadiť a nahradiť
súčasným umelým stromčekom,
ktorý sa môže potom použiť na
inom mieste v našom meste.

Divadelné predstavenia
23. november 2008 bol pre Spišskú Belú dňom divadelným.
O 15.00 h sa potešili naši najmenší rozprávkou Kocúr v čižmách, ktorú
pre nich pripravil Ujo Ľubo a o 18.00 h sa Divadlo na peróne predstavilo
s komédiou Príbeh Slaný, do ktorej podľa svojej tradície zapojili tiež
publikum. Dúfame, že takýto divadelný deň poteší našich občanov aj
v budúcnosti a bude ocenený napríklad aj vyššou návštevnosťou.

• Mikuláš nezabudol ani na deti zo Spišskej Belej a spoločne s nimi
rozsvietil aj nový vianočný stromček.

Vianočné adventné popoludnie

dňa 21. 12. 2008 (nedeľa)
od 16.00 h na námestí
pred Mestským úradom
Program:
- vystúpenie speváckej skupiny Belan
- vystúpenie žiakov ZŠ Štefánikovej
- vystúpenie žiakov ZŠ J. M. Petzvala
- vystúpenie folklórneho súboru Magura
- vystúpenie žiačok CVČ - spev
- vystúpenie skupiny Goral

Vyhodnotenie mestskej výtvarnej súťaže
Odkaz Samuela Webera súčasnosti“
1. kategória:
1. miesto: Kolektív 4 B - Štefánikova 19
2. miesto: Stanka Fedorová, Štefánikova 19, 3 B
3. miesto: Aurélia Staviarska, Štefánikova 19, 9 rokov - 4 r.
Anna Božiková, ZŠ Petvalova 4.A
2. kategória:
1. miesto: Ivana Oravcová, Ivana Labusová, ZŠ, J.M.Petzvala 9 B
2. miesto: Tatiana Oračková, SZŠ, Spišská Belá, 8. ročník
3. miesto: Tatiana Kurucová, ZŠ, Petvalova 9 B

Spoločenská kronika - september 2008

Narodili sa:
Alexandra Krajkovičová, Karin Andrášová, Sofia Trimková, Lukáš
Kovalčík, Zuzana Porubovičová, Tomáš Malich, Andrej Porubovič,
Andrej Heldák, Romana Penxová, Peter Poláček, Natália Čupková
Životného jubilea sa dožívajú:
Žofia Molitorisová, Mária Galliková, Helena Andrášová
Navždy nás opustili:
Dušan Maček vo veku 53 rokov
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Posvätenie mariánskeho stĺpa - sochy Panny Márie

• Mariánsky stĺp - so sochou Panny Márie po presťahovaní na svojom
pôvodnom mieste - na námestí v Spišskej Belej.
V pondelok 8. 12. 2008 sa
vo večerných hodinách v našom
meste uskutočnilo posvätenie
mariánskeho stĺpa - sochy Panny
Márie z dôvodu jej premiestnenia
na staronové miesto na námestie.
Posvätenie vykonal osobne otec
biskup Spišskej diecézy rímskokatolíckej cirkvi mons. František
Tondra.
Barokový pieskovcový stĺp
Panny Márie dalo postaviť mesto
na podnet poľského starostu
zálohovaných spišských miest
kniežaťa Teodora Konštantína
Lubomirského v roku 1729. Na
jej výstavbu prispel Lubomirský
sumou 100 toliarov, zvyšok hradilo mesto. Takéto stĺpy sa na jeho
podmet postavili aj v ostatných
zálohovaných mestách.
Prečo dal Lubomirský postaviť tieto stĺpy je niekoľko verzií.
Najvierohodnejšia je verzia,
že všetky zálohované spišské

mestá sa sťažovali u vtedajšieho
panovníka na pohoršujúci život
a vykorisťovanie od Lubomirského, začo ho cisár prísne pokarhal,
znížil zálohovaným mestám dane
a povinnosti a na znak svojho
pokánia dal postaviť mariánske
stĺpy. Len na upresnenie, v praxi
sa často pomenúva tento mariánsky stĺp ako morový stĺp, je to
však nesprávne označenie. Mariánsky stĺp v Spišskej Belej nebol
postavený z príležitosti epidémie
moru ako tomu bolo v iných slovenských mestách.
Terajšia socha Panny Márie
je už kópiou a nie je totožná
s pôvodným originálom, ktorý
stál pôvodne bližšie ku križovatke. Okolo roku 1960 odpadla
zo súsošia ruka Panny Márie aj
so sediacim Ježiškom, v rámci
opravy tejto sochy v roku 1971,
bola „vymodelovaná” chýbajúca
ruka miestnym murárom, ale už

Harmonogram zberu
separovaného odpadu
JANUÁR
7.1.2009 - kovy, textil
8.1.2009 - plasty
9.1.2009 - papier, sklo
12.1.2009 - bioodpad
22.1.2009 - plasty
23.1.2009 - papier, sklo
26.1.2009 - bioodpad
FEBRUÁR
4.2.2009 - kovy, textil
5.2.2009 - plasty
6.2.2009 - papier, sklo

9.2.2009 - bioodpad
19.2.2009 - plasty
20.2.2009 - papier, sklo
23.2.2009 - bioodpad
MAREC
4.3.2009 - kovy, textil
5.3.2009 - plasty
6.3.2009 - papier, sklo
9.3.2009 - bioodpad
19.3.2009 - plasty
20.3.2009 - papier, sklo
23.3.2009 - bioodpad

bez sošky Ježiška. Takto podľa
tejto predlohy bola vyhotovená
i terajšia kópia už „upravenej” sochy (v roku 1980 - 1982). Pokiaľ
ide o samotný materiál, súčasný
mariánsky stĺp (ako kópia) je
vyrobený z Hořického pieskovca
(dovezený z Českej republiky).
Originálna socha (jej zvyšky) sa
nachádzajú vo dvore rímskokatolíckej fary v Spišskej Belej.
V roku 1981 začali práce na
premiestnení mariánskeho stĺpa
z dôvodu rozšírenia štátnej cesty
a statického ohrozenia samotnej
sochy. V roku 1983 bola premiestnená do parku pod štátnou
cestou v smere na Starú Ľubovňu
(pri Belianskom potoku). Avšak
premiestnená bola už nová socha (jej replika). V roku 2006
sa mesto rozhodlo premiestniť
mariánsky stĺp na jeho takmer
pôvodné miesto (posun asi cca
5 m bližšie k budove kina). Na
základe žiadosti mesta Pamiatkový úrad SR rozhodol o povolení
jeho premiestnenia (po spracovaní
statického posudku).
V roku 2007 mesto dalo vypracovať projektovú dokumentá-

ciu na stavebné úpravy súvisiace
s premiestnením sochy a tiež
jednoduchý zámer jej zreštaurovania. V máji až júli 2008 bola
socha najprv rozobratá a následne zreštaurovaná v Oblastnom
reštaurátorskom ateliéri v Levoči.
V auguste 2008 sa uskutočnilo
premiestnenie mariánskeho stĺpa,
ktoré zrealizoval Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči, následne sa postavilo nové pieskovcové
schodisko (v októbri 2008), na
výstavbe ktorého sa podieľal aj
Július Zentko - ZEVA, s. r. o.,
Spišská Belá. Ostatné stavebné
práce a terénne úpravy zrealizoval Mestský podnik Spišská Belá,
s. r. o., a úpravu novej zelene zrealizoval Juraj Jezerčák zo Spišskej
Belej. Všetky práce boli ukončené
v novembri 2008. Na reštaurovanie a premiestnenie mariánskeho
stĺpa prispelo aj Ministerstvo
kultúry SR (cez Nadáciu SPP)
z Programu „Obnov si svoj dom”
sumou 650 tis. Sk, avšak druhú
podstatnú časť financií dalo mesto
zo svojho rozpočtu. Uvedený mariánsky stĺp je národnou kultúrnou
pamiatkou.

Nečakaný odchod
nášho kolegu
nás zaskočil
Dňa 23. 11. 2008 zomrel vo veku 68
rokov pedagóg a kolega Vladimír Raab.
Narodil sa 3. januára 1940 v Bardejove
ako syn evanjelického farára - organistu
a učiteľky. V roku 1954 začal študovať na gymnáziu v Bardejove,
odkiaľ sa v roku 1955 presťahoval ( kvôli otcovmu preloženiu) do
Spišskej Belej. V roku 1957 ukončil gymnázium maturitou v Kežmarku. Po gymnáziu začal pracovať ako učiteľ na hudobnej škole
v Spišskej Belej, ale v roku 1959 odišiel do vojenskej služby, kde
bol do roku 1961. Popri tom sa venoval hrávaniu na tanečných
zábavách, plesoch a svadbách.
Od roku 1974 študoval popri zamestnaní externe pozaunu na
konzervatóriu v Košiciach. Štúdium úspešne ukončil v roku 1980.
Od roku 1992 bol zvolený za riaditeľa ZUŠ v Spišskej Belej, kde
funkciu riaditeľa vykonával 12 rokov až do roku 2003. Na škole
pôsobil naďalej ako pedagóg až do svojej smrti.
V roku, kedy si naša škola pripomína 50 výročie založenia školy, si pripomíname ešte jedno výnimočné výročie. A to vytrvalosť
človeka, ktorý svoje hudobné vzdelanie a lásku k umeniu rozdával
svojim žiakom i kolegom v ZUŠ v Spišskej Belej úctyhodných
päťdesiat rokov. Bol „pamätníkom“ celých dejín školy od jej založenia. Nečakane odišiel uprostred práce, ktorú mal veľmi rád a ktorá
napĺňala zmysel jeho života.
Jeho pokojný výraz tváre i v tých najťažších chvíľach nám zostane navždy ako povzbudivá spomienka na neuveriteľne ľudského
človeka.
Alena Rančáková, riaditeľka ZUŠ

STRANA 7

Spišskobeliansky spravodaj

DECEMBER 2008

Spišský polyhistor - génius Samuel Weber
6. decembra 2008 dostali Beľania mikulášsky darček v podobe
drobnej knižky o evanjelickom
kňazovi, historikovi a významnom miestnom a uhorskom
činiteľovi Samuelovi Weberovi
od PhDr. Zuzany Kollárovej,
PhD., pracovníčky Štátneho archívu v Levoči, pobočka Poprad.
Publikácia vznikla na podnet
primátora mesta JUDr. Štefana
Bieľaka. Symbolicky je veľkým
poďakovaním za Weberovu činnosť v prospech mesta Spišská
Belá pri príležitosti 100. výročia
od jeho úmrtia. Knižka obsahuje
okrem biografie, množstvo dobových fotografií, 4 rodokmene
Weberovej rodiny a bibliografiu
jeho prác na skoro 30 stranách.
Knižka vyšla vo Vydavateľstve
JADRO z Kežmarku, ktoré
podobným spôsobom priblížilo
slávnych Spišiakov Petzvala
a dr. Alexandra.
Samuel Weber sa narodil 26.
marca 1835 v Poprade, rodičom
garbiarovi, remenárovi a dlhoročnému richtárovi mesta Poprad
Jánovi Samuelovi Weberovi a Jane, rod. Hirtovej. Mal 7 ďalších
súrodencov. Najznámejším bol
brat Rudolf (*1843 - +1915),
ktorý bol publicistom, učiteľom,
v rokoch 1866 - 1869 vychovávateľom baróna a neskôr známeho
maliara Ladislava Medňanského
v Strážkach. Editoval aj staré
texty o spišskom regióne.
Samuel navštevoval základnú školu v Poprade, od 1844
študoval na evanjelickom lýceu
v Kežmarku, 1854 maturoval
na katolíckom kráľovskom
gymnáziu v Levoči, 1854 - 1856
študoval teológiu v Prešove, 1859
- 1860 teológiu a filozofiu v Jene.
Počas štúdií dosahoval vynikajúce
študijné výsledky. V rokoch 1856
- 1858 pôsobil ako vychovávateľ
v rodine grófa Albína Csákyho
v Spišskej Novej Vsi. S manželkou Máriou, rod. Steinerovou,
ktorej otec bol evanjelickým farárom a profesorom prírodných
vied a filozofie, sa zosobášili
26. novembra 1863. Mali šesť
detí - dvoch synov a štyri dcéry.
Prvorodeným bol Samuel, ktorý
študoval na Technickej vojenskej
akadémii vo Viedni a neskôr pôsobil v službách armády, druhý
syn zomrel pri pôrode.
10. septembra 1860 ho povolali za pomocného kňaza k superintendentovi Karolovi Mádayovi do

Spišskej Belej. Napriek tomu, že
toto pozvanie prijal, v novembri
1860 sa stal farárom nemeckého cirkevného zboru v Banskej
Štiavnici. 3. novembra 1861 ho
opätovne pozvali do Spišskej
Belej a zbor ho zvolil za svojho
farára 185 hlasmi.
Samuel Weber založil rôzne
fondy, zorganizoval generálnu
opravu kostola k jeho storočnej
posviacke a k tomuto výročiu
napísal Monografiu evanjelického
cirkevného zboru a. v. v Spišskej
Belej. Náboženská spisba Samuela Webera sa prelínala s ďalším
jeho veľkým koníčkom, s históriou. Okrem množstva iných,
vydal v roku 1885 Obrazy z cirkevných dejín, ktoré boli preložené aj do maďarského jazyka. Bol
dobrým kazateľom a niekoľko
jeho kázní vyšlo aj tlačou.
Na osvetovom cirkevnom poli
pôsobil ako predseda Spišského
evanjelického farárskeho spolku,
bol činným v Uhorskom protestantskom spolku, v Uhorskom
evanjelickom literárnom spolku
a konzistoriálnym radcom evanjelickej cirkvi. Od roku 1876 pôsobil ako senior XIII. spišských
seniorátov, od 1896 ako konsenior
a od roku 1901 senior spišského
seniorátu. 14. novembra 1907 ho
zvolili na seniorálnom konvente
v Poprade a inštalovali za seniora
spišských miest.
Samuel Weber bol od založenia Uhorského karpatského
(1873) spolku do svojej smrti
belianskym miestnym dôverníkom, v jeho výbore a patril medzi najaktívnejších členov. Bol
v skupine, ktorá uskutočnila prvé
orientačné zameranie Belianskej
jaskyne 25. augusta 1881. Stál pri
začiatkoch Spišského dejepisného spolku (1883). Hneď od roku
1884 sa stal jeho mimoriadne
aktívnym členom. Najbližšia
mu bola spolková publikačná
činnosť. Okrem viacerých štúdií
v spolkových ročenkách mu vyšla dôkladná Bibliografia spišskej
histórie v milenárnom vydaní
ročenky spolku (1895).
Z lásky k prírode, k Vysokým
a Belianskym Tatrám inicioval
od roku 1881 zbierky na výstavbu účelovej budovy Karpatského
múzea v Poprade. Keďže sa zaujímal o botaniku od roku 1883
pôsobil ako vedúci jeho botanického oddelenia a v novinách
často referoval o zasadnutiach

• Inaugurácia novej knihy o Samuelovi Weberovi - do života ju uviedol Štefan Bieľak, primátor mesta a Martin Fečko, evanjielický kňaz
miestnej farnosti.
muzeálnej komisie MKE. Veľkú
pozornosť venoval tatranským
chatám, Belianskej jaskyni a vývoju Tatranskej Kotliny. Venoval
sa aj sledovaniu medveďov a lesnej zveri, meteorológii, referoval
o poľovníctve, avšak zameral
sa na dejiny turistiky, baníctva,
kultúry, priemyslu a pod. V roku
1883 vstúpil Weber dokonca do
Spolku spišských lekárov a lekárnikov ako podporujúci člen.
Na ich zasadnutiach sa v čase
vydania ročenky z rokov 1867 1892 zúčastnil 6x a odprednášal
4 prednášky.
Prvý organizovaný hasičský
zbor v Spišskej Belej vznikol 13.
marca 1878 so 67 členmi. Jeho prvým predsedom bol Samuel Weber, ktorý bol aktívnym prezesom
až do svojej smrti v roku 1908.
Medzi najstaršie v Spišskej Belej
patril Spišskobeliansky strelecký
spolok, založený v roku 1637.
Účasť v tomto spolku bola zrejme vecou prestíže, a tak neskôr,
okrem Samuela Webera boli jeho
členmi aj kňazi Jakub Lengvári,
David Freytag a Karol Madai.
Pozoruhodné je hospodárske
prepojenie kultúrnych a hospodárskych spolkov pod vedením
Samuela Webera. Z kultúrnych
spolkov stál Samuel Weber pri
založení Belianskeho spevokolu
(1862). Výnos z koncertov, ktorý
nepotrebovali, venovali dobročinným účelom. Obdobne fungoval
aj ochotnícky divadelný spolok
založený Samuelom Weberom
(1870). Zisk z divadelných predstavení, predstavujúci za osem
rokov viac ako 10 000 zlatých,
venovali na založenie detskej
opatrovne, na podporu hasičov,
streleckého spolku a pod. Väčší
príspevok dali na stavbu turistickej ubytovne Thalia v Tatranskej

kotline. Weber stál pri založení
a činnosti Spolku spišských
učiteľov, od roku 1875 bol
spoluzakladateľom Hospodárskeho kasína v Spišskej Belej.
Spišskobelianska odvodňovacia
a drenážna spoločnosť vznikla
v roku 1875. Weber s dr. Greisigerom boli predsedami dozornej
rady. Podieľal sa aj na vzniku
tabakovej továrne.
Samuel Weber sa okrem už
uvedeného, venoval svojej veľkej láske - histórii. Zaoberal sa
dejinami spišských miest, kultúrou a spôsobom života miestnych
obyvateľov, výskumom života
a diela významných osobností
Spiša a pod. Svoje diela písal
v nemeckom a maďarskom jazyku. Iba jediná knižka - Kežmarskí
mučedelníci, mu vyšla posmrtne
aj v jazyku slovenskom. Od 70.
rokov prispieval do mnohých
časopisov regionálneho, odborného, vlastivedného a cirkevného charakteru s celoštátnou pôsobnosťou. Rozsiahlejšie štúdie
mu vyšli v ročenkách Spišského
dejepisného spolku.
Najznámejšie sú však jeho historické monografie. - Geschichte
der Stadt Béla (1892), Podolín város története (1893), Geschichte
der Stadt Leibitz (1896).
Záujem o biografie Spišiakov
vyvrcholil v diele Ehrenhale
verdienstvoller Zipser des XIX.
Jahrhunderts, v ktorej predstavil
141 osobností z rôznych oblastí
života na Spiši z rokov 1800 1900. Weber ukončil svoje dielo
18. mája 1908. Na jeho počesť
bola odhalená v evanjelickom
kostole za veľkej slávy 29. júna
1936 v Spišskej Belej pamätná
tabuľa.
PhDr. Zuzana Kollárová,
PhD.
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Stredná odborná škola, Kušnierska 2, Kežmarok
Naša Stredná odborná škola,
Kušnierska 2, v Kežmarku poskytuje vzdelanie mladým ľuďom
podľa ich záujmu, želania i momentálnych potrieb. Za sebou má
bohatú históriu, veď za 60 rokov
svojho trvania premenila mnohým
sny na skutočnosť.
Výchovno-vzdelávací proces
prešiel i prechádza transformačnými zmenami kvalitatívneho
charakteru. Túto náročnú prácu
v súčasnosti zvláda 55-členný
odborne fundovaný pedagogický
kolektív „pod taktovkou“ Ing.
Stanislava Marhefku, riaditeľa
školy.
Žiakom, ktorí sa rozhodnú pre
našu školu, ponúkame štúdium
v odboroch potravinárskych,
dopravných i poľnohospodárskych, dvojročného i trojročného
učebného štúdia a štvorročného
maturitného štúdia. Absolventi
trojročného učebného odboru si
svoju kvalifikáciu môžu zvýšiť
v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu.

Nóvum predstavuje štvorročný učebný odbor cukrár - kuchár.
Absolventi po ukončení získajú
výučný list v odbore cukrár
- kuchár, uplatnenie nájdu pri
príprave cukrárskych výrobkov,
dezertov a jedál v cukrárňach,
reštauráciách, hoteloch, penziónoch a v súkromnom podnikaní. Vzdelanie si môžu zvýšiť
v nadstavbovom štúdiu a získať
maturitné vysvedčenie.
Ďalším novým odborom je
mechanik počítačových sietí.
Absolventi po ukončení získajú
maturitné vysvedčenie v oblasti
IKT. Uplatnenie nájdu v širokom
spektre priemyslu a služieb, kde
sa využívajú informačno-komunikačné technológie.
Naša škola ponúka vzdelanie
aj žiakom, ktorí ukončili základné
vzdelanie v nižšom ako deviatom
ročníku. V závere dvojročného
učebného štúdia môžu u nás absolvovať kurz pre získanie vzdelania poskytovaného základnou
školou a pokračovať v štúdiu

Stretnutie s riaditeľom OO PZ
Začiatkom decembra sa uskutočnilo pracovné rokovanie primátora mesta, nového náčelníka
Mestskej polície s riaditeľom
Obvodného oddelenia policajného zboru v Spišskej Belej. Cieľom
tohto stretnutia bolo informovanie
o pripravovaných zmenách na
mestskej polícii, o jej postupnom

skvalitňovaní činnosti a zároveň
o spolupráci medzi oboma políciami v oblasti kontroly dodržiavania
verejného poriadku a preventívnej
činnosti a o vzájomnej výmene
skúseností a informácií. Rovnako
sa diskutovalo aj o spoločných preventívnych akciách a pravidelných
pracovných stretnutiach.

VÝZVA - pochovávajme aj inak
Na našom cintoríne v Spišskej
Belej je už takmer 2 roky (od
prijatie nového prevádzkového
poriadku cintorína) možnosť pochovávania aj iným ako súčasným
„tradičným“ spôsobom (veľké
betónové hrobky s náhrobnými
kameňmi). Tento súčasný spôsob
je finančne drahý, zaberá zbytočne veľa miesta na cintoríne a nie
je veľmi estetický (množstvo
rôzneho betónu).
Iný navrhovaný spôsob pochovávania spočíva v tom, že
na hrobovom mieste sa nachádza
len náhrobný kameň alebo kríž
na označenie iniciálov zosnulého
a nič viac - len trávnik. Inak povedané niečo na štýl amerických
cintorínov - na zelenej trávnatej
ploche sú osadené len náhrobné
kamene alebo kríže . Tento spôsob
pochovávania šetrí miesto (plochu) na cintoríne ale najmä vaše

peniaze. Zároveň to má príjemný
vzhľad a dizajn.
Na tento spôsob pochovávania je na našom cintoríne určená
celá plocha za krížom na pravo
od chodníka na rozšírenom novom cintoríne (v súčasnosti sa
pochováva naľavo od chodníka
za novým krížom). Tak zmeňme
doterajší spôsob pochovávania za
lacnejší , modernejší, prírodnejší
a výzorovo krajší.
Budúcu údržbu takejto zelenej plochy cintorína a tým aj
každého hrobového miesta bude
zabezpečovať mesto, ktoré bude
túto plochu medzi náhrobnými
pomníkmi, či krížmi kosiť a udržiavať. Do budúcna chce mesto
preferovať tento spôsob pochovávania. Preto Vás mesto vyzýva,
aby ste v prípade potreby využili
už uvedený nový spôsob pochovávania. Začnime čo najskôr...

trojročných učebných odborov
a získať výučný list vo zvolenom
odbore.
Z perspektívneho hľadiska
bude škola transformovaná na
odbornú školu so zameraním
na potravinárske a dopravné
odbory.
Súčasťou vyučovacieho procesu je odborný výcvik realizovaný
vo vlastných priestoroch: odbory
dopravného charakteru v dielňach
Nižná brána, odbory potravinárske v novovybudovaných priestoroch v Ľubici a v Kežmarku na
Ulici Jakuba Kraya.
Svoje záujmy môžu žiaci
rozvíjať v záujmovej krúžkovej
činnosti (futbal, tenis, športové
hry, turistika, nemecký a anglický jazyk, v krúžku logického
myslenia, v dramatickom ...),
tiež na rôznych exkurziách (Gastra, Alimenta, Autosalón Nitra,
Bratislava ...) i návštevou divadelných, filmových predstavení
a koncertov.
Školu navštevujú aj žiaci
zo vzdialenejších miest a obcí
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okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Stará Ľubovňa i Liptovský
Mikuláš, ktorí sú ubytovaní
v internáte, ktorého súčasťou je
aj školská jedáleň zabezpečujúca
racionálnu stravu pre študentov
i zamestnancov.
Rodičom a absolventom základných škôl ponúkame prehľad
profesií pre budúci školský rok,
veríme, že vás zaujmú a v budúcom školskom roku pomôžeme
meniť aj vaše sny a túžby na
skutočnosť.
Kritéria pre prijatie uchádzača:
- bez prijímacích skúšok
Podmienkou je zdravotná
spôsobilosť pre zvolený odbor
a úspešné ukončenie 9. ročníka
základnej školy.
Pre dvojročný učebný odbor
dovŕšený vek 15 rokov.
Stredná odborná škola
Kušnierska 2
060 01 Kežmarok
tel.: + 421 52 4523040
fax: + 421 52 4523040 kl.27
E-mail: soupkks@soupkk.sk
www.soupkk.edu.sk

4-ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou
2682 4
mechanik počítačových sietí
2960 4
operátor potravinárskej výroby
4557 4 01
podnikanie v poľnohospodárstve
4558 4 01
agropodnikateľ, poľnohospodárska prevádzka
4558 4 03
agropodnikateľ, poľnohospodárska mechanizácia a doprava a komunálna technika na vidieku
6406 4 04
pracovník marketingu, potravinárska výroba
2-ročné nadstavbové štúdium
2982 4 01
potravinárska výroba, mäsová a údenárska výroba
2982 4 02
potravinárska výroba, pekárska a cukrárska výroba
3757 4 01
dopravná prevádzka, cestná a mestská doprava
4512 4
poľnohospodárstvo
4-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou
2977 2
cukrár, kuchár
3-ročné učebné odbory ukončené záverečnou skúškou
2466 2 05
mechanik opravár, poľnohospodárska technika v RV
2487 2 01
autoopravár, mechanik
2487 2 02
autoopravár, elektrikár
2487 2 03
autoopravár, karosár
2487 2 04
autoopravár, lakovník
2954 2
mäsiar
2955 2
mäsiar, lahôdkar
2962 2
pekár
2964 2
cukrár
3672 2
kamenár
3680 2
podlahár
4561 2
poľnohospodár
4571 2
záhradník
2-ročné učebné odbory
2982 0
potravinárska výroba
3161 0
praktická žena
3383 0
spracovanie dreva
3686 0
stavebná výroba
6449 0
technické služby v autoservise
4572 0
poľnohospodárska výroba
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Ako postupovať, ak chcete odstrániť strom v intraviláne mesta?
Na úvod chceme pripomenúť,
že zo zákona, ktorý upravuje
aj výruby drevín, je zakázané
poškodzovať a ničiť dreviny,
a vlastníci sú povinní sa o dreviny
starať, ošetrovať a udržiavať ich.
Možno nie všetci si do dôsledkov uvedomujeme, aké potrebné
a nevyhnutné sú pre nás stromy
v meste. Často sa stromom skôr
dáva za vinu, že z nich opadáva
lístie a suché konáre, že na nich
hniezdia rôzne vtáky, ktoré
znečisťujú prostredie pod nimi
a pod. Stromy plnia mnohé, pre
človeka užitočné funkcie. Zvážme
preto skutočne dôkladne, či naša
požiadavka odstrániť strom, nie je
len obyčajným rozmarom, ale je
naozaj opodstatnená.
Písomnú žiadosť o výrub
dreviny (tlačivo môžete získať
v budove Mestského úradu,
číslo dverí 8, a je dostupné aj
na stránke www.spisskabela.sk
- Mestský úrad / Životné prostredie / Tlačivá) treba adresovať na
Mestský úrad, oddeleniu životného prostredia. Ten vykonáva
v prvom stupni štátnu správu vo
veciach ochrany drevín v rozsahu
ustanovenom v zákone č. 543/
2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny (vydáva rozhodnutia
o výrube drevín, ukladá opatrenia
na ozdravenie drevín, vedie evidenciu náhradnej výsadby, prijíma
ohlásenia o výrube a pod.).
Pri podávaní písomnej žiadosti
sa ako povinná príloha požaduje
napr. doloženie vlastníckeho
práva (list vlastníctva - LV),
alebo súhlas vlastníka pozemku,
na ktorom drevina rastie. Nevyhnutné je medzi prílohy vložiť
aj kópiu katastrálnej mapy alebo
iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne, ale tiež

odôvodnenie žiadosti a doklad
o zaplatení správneho poplatku
(FO 200 Sk a PO alebo FO - podnikateľ 2 000 Sk).
Súhlas na výrub dreviny sa
nevyžaduje
- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm (meraným vo výške
130 cm nad zemou)
- na krovité porasty s výmerou
do 10 m²,
- pri obnove produkčných
ovocných drevín, ak sa výsadba
nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo
dňa výrubu,
- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka či
značnej škody na majetku,
- na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm (meraným vo výške
130 cm nad zemou), ak rastú
v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
Je však potrebné skutočnosť
o zámere realizovať výrub
najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu písomne oznámiť
oddeleniu životného prostredia,
ktoré môže určiť podrobnejšie
podmienky uskutočnenia výrubu,
alebo výrub pozastaviť, obmedziť
alebo zakázať.
Po podaní žiadosti býva
následne žiadateľovi doručené
oznámenie o začatí konania
s nariadeným miestnym šetrením
(na konkrétny deň a čas), ktoré
sa koná pri predmetnom strome.
Z tohto šetrenia sa vyhotovuje
záznam a dopĺňajú sa informácie
potrebné pre objektívne zhodnotenie opodstatnenosti žiadosti
o výrub. Lehota na vybavenie
žiadosti je spravidla 30 dní. Nie
každá žiadosť o výrub automaticky ústi do súhlasného rozhodnutia a to aj po splnení povinnosti

- zaplatení správneho poplatku
(ktorý samozrejme neoprávňuje
výrub zrealizovať).
Výruby drevín (na náklady
žiadateľa) možno vykonať až po
predchádzajúcom označení stromu orgánom ochrany prírody, po
právoplatnosti súhlasu, ktorým
je vykonávateľ výrubu povinný
sa na požiadanie preukázať, a za
dodržania všetkých podmienok
ukotvených v rozhodnutí o výrube. Výruby sa vykonávajú v čase
vegetačného pokoja, ktorý trvá od
1. 10. do 31. 3., pričom sa nesmú
poškodiť okolité dreviny.
Orgán ochrany prírody - oddelenie životného prostredia

má podľa spomenutého zákona
povinnosť uložiť žiadateľovi
v súhlase na výrub dreviny, aby
uskutočnil primeranú náhradnú
výsadbu na určenom mieste a to
na náklady žiadateľa. Ak nemožno
uložiť náhradnú výsadbu, orgán
ochrany prírody uloží finančnú
náhradu do výšky spoločenskej
hodnoty dreviny.
Oddelenie životného prostredia kontroluje a dokumentuje
zrealizované výruby aj náhradné
výsadby. Nesplnením povinností
uložených v súhlase na výrub dreviny sa dopustíte priestupku, za
ktorý je možno uložiť pokutu až
do 200 000 Sk (6 638,78 EUR).

Mesto Spišská Belá
primátor mesta
vyhlasuje

opätovné výberové konanie na obsadenie
1 miesta 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, flexibilnosť
• kreatívnosť a komunikačná schopnosť
• fyzická zdatnosť - telesná spôsobilosť (bude preukázaná absolvovaním 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 vhodnosti 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. 12. 2008.
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HIP-HOP v našom meste
V piatok 12.12.2008 sa
v priestoroch telocvične Základnej školy J. M. Petzvala uskutočnil masový tanec moderného tanca
hip-hopu pre deti a mládež belianskeho regiónu v čase od 14. do 18.
h. Táto aktivita vzišla na podnet
primátora nášho mesta v rámci
podpory pohybových aktivít pre
deti a mládež nášho mesta. Táto

aktivita bola súčasťou celoročného
plánu tzv. protidrogových aktivít
mesta a našich škôl. Organizátorom akcie bolo Centrum voľného
času, tanečným cvičiteľom bol
pedagóg zo ZUŠ v Spišskej Belej. Aj takýmto spôsobom sme si
spestrili predvianočný čas, pretože
tanec je aj radosť zo života a o to
vlastne ide.

Konečné výsledky Jazdy zručnosti
Vianočné prázdniny
v Centre voľného času
20. 12. 2008 Priateľsky predvianočný šachový turnaj centier voľného
času
14.00 h CVČ
23. 12. 2008 AQUACITY Poprad
29. 12. 2008 Šantenie na snehu - lyžovanie a sánkovanie (Krížovský
kopec)
10.00 h. CVČ
- v prípade, že nebude sneh - návšteva Aquacity PP
30. 12. 2008 Vianočné invencie - Poprad (prehliadka kostolov a betlehemov)
10.00 h SAD
2. 1. 2009 Korčuľovanie v Kežmarku
14.00 h SAD
5. 1. 2009 Lyžovačka
10.00 h SAD
7. 1. 2009 Činnosť v CVČ - spoločenské miestnosti, PC + internet,
Cedima
12.00 h
Na všetky prázdninové aktivity sa treba nahlásiť do 19. 12. 2008.

Nech žije kultúrny národ...
Dňa 3. decembra sa uskutočnil
v kinosále nášho mesta koncert
Jána Kryla, brata zosnulého Karla Kryla. Výborný koncert, ešte
lepšia atmosféra, ktorý piesňami,
básňami a hovoreným slovom
náš hudobný hosť vytvoril. Všetko bolo bezchybné až na jedno.
Účasť bola veľmi nízka - priam
hrozná - cca 25 ľudí aj s organizátormi. No, ale pán Kryl nesklamal,
vystúpenie trvalo 2 hodiny, ľudia
si po vystúpení kupovali CD,
aplauz bol poriadny.
Rovnako „obrovskému”
záujmu sa tešilo divadelné pred-

stavenie pre dospelých v novembri, či akcia pre seniorov koncom
októbra. Pričom zodpovedne
môžeme povedať, že kvalita
v uvedených prípadoch určite
nechýbala. A pritom propagácia
bola v mestských novinách, na
plagátoch, na internete, v mestskom rozhlase.
Na mieste je otázka: Má zmysel robiť nejakú kultúru v našom
meste? A pre koho? Z rozpočtu
mesta sa na to vynaložia nemalé
finančné prostriedky. Nie zbytočne? Ešteže nadávame, že v meste
nie je kultúra, niet kam ísť...

• Hokejový areál na Tatranskej ulici - boli dokončené mantinely so špeciálnou odrazovou lištou, osadené prístrešky pre striedačky i časomieru,
boli vybudované šatne s toaletami i spevnené plochy okolo ihriska.

Po 12 kolách 9. ročníka Jazdy
zručnosti (na osobných autách)
o Pohár primátora mesta sme
spoznali konečné poradie pre
ročník 2008.
Samotná súťaž bola veľmi
napínavá, nakoľko o konečnom
poradí sa rozhodovalo až v posledkom 12. kole, ktoré sa jazdilo
13. decembra. Za výbornú organizáciu celej súťaže počas roka
Kategória: DOSPELÍ
Meno
Por.
a priezvisko

Body
po 12
kolách

2008 vyjadrujeme poďakovanie
členom Automobilového klubu
v Spišskej Belej.
A týmto vyzývame všetkých
tých, ktorí si to ešte nevyskúšali,
aby neváhali a rozšírili rady súťažiacich, ktorí sú rovnako len
amatérmi ako my všetci. Príďte
si to vyskúšať - nový ročník 2009
začíname 6. januára 2009 - novoročnou jazdou zručnosti.
29.

Jozef Monka

14

30.

Michal Verešpej

14

31.

Marek Mogyoroši

6

Marcel Marhefka

6

Marek Piatek

4

1.

František Monka

342

2.

Anton Štolc

322

3.

Ján Štolc

297

4.

Michal Bukovský

243

5.

Pavel Sovák ml.

227

6.

Jaroslav Divoký

214

7.

Jozef Valluš

190

8.

Michal Palušák

180

9.

Stanislav Bekeš st.

179

10.

Peter Rusiňák st.

117

11.

Jana Štolcová

116

12.

Lenka Špesová

114

13.

Ladislav Stoklas

99

14.

Michal Monka

81

15.

Peter Pavličko

69

16.

Dušan Svitana

48

17.

Paula Vodrážková

38

18.

Mária Monková

34

19.

Oto Bendík

32

Stanislav Barnáš

32

21.

Mária Divoká

29

22.

Václav Slodičák

28

1.

Lenka Špesová

388

23.

Marek Lihoň

25

2.

Jana Štolcová

372

24.

Matúš Adamek

22

3.

Paula Vodrážková

136

25.

Jozef Vošček

16

4.

Mária Monková

135

26.

Silvia Bravisová

15

5.

Mária Divoká

120

Adam Slodičák

15

6.

Eva Kačmareková

68

Eva Kačmareková

15

7.

Silvia Bravisová

57

33.

Kategória: JUNIORI
Por.

Meno
a priezvisko

Body
po 12
kolách

1.

Martin Stoklas

396

2.

Michal Valluš

360

3.

Stanislav Bekeš ml.

303

4.

Erik Vošček

143

5.

Miroslav Vošček

143

6.

Matej Krišanda

72

7.

Maroš Theisz

68

8.

Ján Theisz

50

9.

Eva Slodičáková

32

10.

Norbert Gállik

28

Kategória: ŽENY
Por.

Meno
a priezvisko

Body
po 12
kolách
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Z denníka mestskej polície (november 2008)
3. november: Blokovou pokutou prispel začiatkom mesiaca do
mestskej pokladne E. G. z Popradu, ktorý si zaparkoval svoje vozidlo na ulici Petzvalovej v úseku
zákazu zastavenia.
5. november: Pri krátení si dlhej chvíle čakaním na autobus to J.
H. z Jurského už nevydržal a podľahol pokušeniu dať si pivko pri
zastávke SAD. To však neušlo pozornému oku príslušníka mestskej
polície. Menovaného upozornil na
zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách
v meste Spišská Belá a odmenil ho
blokovou pokutou.
7. november: V uvedený deň
bolo mestskej polícii nahlásené
pohrýzenie malého chlapca psom.
Vec je však stále v riešení.
8. november: Mimo zorného
uhla kamery si dvaja mládenci
v nočných hodinách povedali, že
sa im nemôže nič stať, a tak si vytiahli fľašu s alkoholom a začali
sa „častovať”. Smolu však mali
v tom, že boli v blízkosti policajnej stanice a neušli pozornému
oku hliadke mestskej polície,
ktorí sa práve vracali z obchôdzky. Starší chlapec ponúkol alkoholický nápoj osobe mladšej ako
18 rokov a požívali alkohol na
verejnom priestranstve, pričom
obaja vedeli, že je to zakázané.
Priestupok bol vyriešený v blokovom konaní.
10. november: Vo večerných
hodinách si postávanie v prístrešku SAD krátili traja mládenci dlhú
chvíľu, pričom nezabudli a pofajčievali „cigaretky”, hoc všetci
vedeli, že je to zakázané. Hliadka mestskej polície menovaných
spozorovala na základe snímania
inštalovanej kamery a akékoľvek
výhovorky boli zbytočné. Páni J.
K., T. J. a J. K. tak za svoje konanie boli odmenení blokovými
pokutami.
11. november: Pri kontrole
za mestom v časti pri vodojeme
bol zistený vysypaný komunálny
a stavebný odpad. Škoda len to, že
občania mesta Spišská Belá majú
možnosť zdarma uložiť odpad na
skládke TKO a tie kilometre, ktoré museli absolvovať až k vodojemu mohli „investovať” a odpad
uložiť na mieste na tom určenom.
Vec je v riešení.
14. november: V uvedený deň
ako keby sa roztrhlo vrece s priestupcami. Hliadke MsP v uvedený
deň zasahovala niekoľkokrát. Vo

večerných hodinách si pred predajňou Večierky na ulici Slnečnej
krátil dlhú chvíľu občan mesta
Spišská Belá L. K. a požíval alkohol na verejnom priestranstve
hoci vedel, že je to zakázané. Či
mu to bolo príjemné alebo nie tak
bol vyriešený blokovou pokutou
a po jej zaplatení iba skonštatoval,
že pil najdrahšie pivo vo svojom
živote. Mal iba 19 rokov.
V neskorších večerných hodinách sa hliadke opätovne dostal do
zorného uhla podozriví párik mládeže. Tí sa však na naše prekvapenie nedržali za ruky, ale podávali si
fľašu s alkoholom. Škoda len to, že
chlapec si neuvedomil, že podávať
alkoholický nápoj osobe mladšej
ako 18 rokov je priestupkom a v takomto prípade neostávalo hliadke
nič iné len zistený priestupok vyriešiť blokovou pokutou.
15. november: Prístrešok
SAD si neznámy páchateľ pomýlil s informačnou tabuľou a vyvesil tam oznam ponúkajúci prácu.
Škoda len, že pri jeho vyvesovaní
nepostrehol oznam zakazujúci
lepenie plagátov. Keďže však na
plagáte nechal svoje kontaktné
údaje hliadka MsP „prejavila”
záujem o jeho ponúkané služby
a priestupok bol vyriešený taktiež
blokovou pokutou.
18. november: Pán D. M.
z obce Výborná bol tiež jednou
z nedočkavých osôb, ktorý neodolal ponuke svojej nákupnej
tašky a rozhodol sa, že pivko
v priestore zastávky SAD mu
pomôže skrátiť dlhú chvíľu. Akosi
však pozabudol, že konzumovať
alkoholické nápoje na verejných
priestranstvách je v meste Spišská
Belá zakázané. Po zbadaní hliadky MsP síce fľašu zahodil do
koša, ale to už policajti nenechali
na náhodu a priestupok na mieste
vyriešili blokovou pokutou.
V ten istý deň občan mesta
J. L. oznámil poškodenie svojej
chatky, ktorú má v areáli Belianskych kúpeľov. Do zdokumentovaní skutku sa policajti pustili
do objasňovania priestupku proti
majetku.
20. november: V popoludňajších hodinách znovu úradoval
alkohol a dopomohol tak k hádke medzi manželmi. Manželka si
však povedal, že už to tak nenechá
a vec oznámila na oddelení MsP.
Celá vec bola vyriešená v krátkom čase. Manžel svoj skutok
síce oľutoval ale svoj mesačný

rozpočet znížil o udelenú blokovú pokutu.
21. november: V piatok vo
večerných hodinách si predavačka
v predajni Večierka na ulici Záhradnej pokúšala celodennú tržbu
zvýšiť predajom alkoholického
nápoja iba 12-ročnému dievčaťu.
Škoda len bola v tom, že policajti
uvedenú dievčinu stretli práve vo
chvíli keď vychádzala z uvedenej
predajni s fľašou v ruke a kolieskovými korčuľami na nohách.
Žeby chcela rýchlo s alkoholom
„zdúchnuť ” niekde medzi „svojich?” Akékoľvek zatĺkanie však
bolo márne. Pani predavačka sa
snažila svoj skutok ospravedlniť,
ale neuspela. Hliadke jej tržbu
znížila a to o blokovú pokutu.
26. november: Pán J. K. si
tento mesiac opätovne začal
zahrávať s hliadkou MsP a pofajčieval v prístrešku SAD svoju
pravidelnú cigaretku. Pomyslel
si, že ak ho tento krát policajti
už raz chytili, tak druhýkrát sa to
nestane. Mal však smolu a jeho
pokuta, ktorou zvýšil príjem do
mestskej pokladne sa v druhom
prípade zvýšila o 100 %.
Vo večerných hodinách si na
hliadkovanie v uliciach mesta
okrem mestských policajtov trúfol
aj čierny labrador. Toho policajti
stretli pri kontrole detského ihriska na ulici Mierovej a keďže sa im
takáto konkurencia nepozdávala,
tak psíka odchytili a umiestnili
do prepravného boxu. Vzápätí sa
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však objavil majiteľ psíka a celý
incident bol vyriešený na oddelení
mestskej polície.
27. november: V dopoludňajších hodinách hliadka MsP
odskočila na kontrolu mestských lesov, kde pri kontrole
v časti zvanej Mokrá linka mali
šťastie a stretli občanov v obce
Rakúsy, ako sa trápia s dvoma
3 metrovými kmeňmi stromov
a priemermi 30 cm. Na otázku
policajtov či im netreba pomôcť
sa dali na útek, ale policajti ich
včas chytili a celú vec oznámili
kolegom z OOPZ v Ždiari, ktorý
si páchateľov krádeže prevzali
k ďalšiemu šetreniu.
28. november: Hneď z rána
si hliadka mestskej polície pri
pochôdzke všimla, že celé mesto
bolo vyzdobené plagátovou výzdobou. Škoda len, že plagáty
neznáma osoba vyvesila, len na
miesta kde je to zakázané. Ďalším šetrením bol zistený páchateľ
skutku, ktorý za svoju aktivitu bol
odmenený blokovou pokutou.
Vo večerných hodinách za budovou pošty si dlhú chvíľu krátila
skupinka 4 mládencov a T. H., M.
B., F. G. a J. B. Nebolo by na tom
nič zlého, len keby im spoločnosť
nerobila fľaša slivovice, z ktorej
takmer polovica skončila v ich
tele. Požívanie alkoholického
nápoja na verejnom priestranstve
malo za následok, že takéto konanie sa nestretlo s pochopením
hliadky mestskej polície a menovaným na mieste uložila blokové
pokuty.

Mestská polícia radí...
Blížia sa najkrajšie sviatky
v roku - Vianoce a vo zvýšenej miere
budeme nakupovať. Počas nákupov
je potrebné dávať si väčší pozor na
svoj majetok, aby vašu nepozornosť
nevyužil niekto, kto si za vaše peniaze alebo s vašimi darčekmi urobí
Vianoce. Preto si zapamätajte niekoľko dobrých rád:
• Nenechávajte peňaženky na
vrchu kabelky alebo nákupnej
tašky.
• Pokiaľ nakupujete v obchodoch s pomocou nákupného vozíka, NIKDY nedávajte peňaženku
alebo nákupnú tašku do vozíka
s nákupom. Po zaplatení si peňaženku vždy riadne uschovajte.
• Noste kabelky tesne pri tele
s rukou na zapínaní. Zlodejovi
tak dávate menšiu šancu, aby vás
okradol.
• Zlodeji - vreckári vás môžu

okradnúť tam, kde sa nachádza
viac ľudí. Veľmi často pracujú
organizovane a ich stratégia je
veľmi rafinovaná.
• Pri výbere peňazí z bankomatu si hotovosť prepočítajte
niekde v ústraní. Zlodeji si práve
tu najčastejšie vyberú svoju neskoršiu obeť.
• Už nakúpený tovar pri presunoch z obchodu do obchodu
nenechávajte na viditeľnom mieste
v aute. Auto plné darčekov na parkovisku pred obchodom bez prítomnosti majiteľa láka zlodejov.
Strata peňazí nemusí byť vždy
jediným dôsledkom Vašej neopatrnosti. Môžete prísť o doklady,
kľúče od bytu a pod. Preto nedajte
svojou nepozornosťou šancu zlodejom pokaziť vám Vianoce.
Spracoval: Ing. Ján Majerčák,
náčelník MsP
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Výsledky z futbalových trávnikov
Dospelí Spišská Belá
19.10. Batizovce - Sp. Belá
26.10. Sp. Belá - Kravany
2.11. Mlynčeky - Sp. Belá
9.11. Sp. Belá - Žakovce

2:1
2:2
2:1
5:1

Dospelí Strážky
19.10. Strážky - Hozelec
1:3
26.10. Sp. Teplica - Strážky 4:1
2.11. Strážky - Výborná
3:1

Tabuľka futbal - I. trieda - MUŽI - po jesennej časti

9.11. N. Repaše - Strážky

0:2

Dorast
25.10. Župčany - Sp. Belá 2:1
1.11. Sp. Belá - V. Šebastová 2:3
8.11. Sp. Belá - PP-Stráže 2:1
Žiaci Spišská Belá
18.10. Ľubica - Sp. Belá
25.10 Sp. Belá - Výborná

1:2
2:1

Vianočný turnaj
v minifutbale
„O pohár primátora mesta”
sa bude konať 26. decembra 2008
(piatok) od 8.30 h
v telocvični ZŠ na Moskovskej ulici.
Štartovné 50 Sk.

#

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

OFK KRAVANY

16 12

3

1

66:14

39

2.

ŠM V. SLAVKOV

16 11

2

3

38:23

35

3.

Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ

16 10

2

4

41:23

32

4.

ŠK SP. ŠTVRTOK

16 10

1

5

36:22

31

5.

TJ Partizán VERNÁR

16

9

1

6

25:18

28

6.

FK Marco-Climatech HRANOVNICA

16

8

3

5

34:20

27

7.

T. LOMNICA

16

7

2

7

26:24

23

8.

TJ Družstevník BATIZOVCE

16

6

4

6

40:42

22

9.

OFK VIKARTOVCE

16

6

3

7

35:44

21

10. FK Lobbe ŽAKOVCE

16

6

2

8

42:42

20

11. Tatran MLYNČEKY

16

6

0

10

27:53

18

12. Slávia Dunajec SP. ST. VES

16

5

2

9

25:36

17

13. OFK JÁNOVCE

16

5

2

9

29:45

17

14. FK V. LOMNICA

16

3

4

9

29:40

13

15. ŠK Zemedar Poprad - STRÁŽE

16

4

1

11

21:37

13

16. ŠK LUČIVNÁ

16

4

0

12

19:50

12

Tabuľka futbal - II. trieda - MUŽI - po jesennej časti

Futbalový polmaratón
V sobotu, 17. novembra, bol
úspešne odohraný futbalový
polmaratón. Takmer 50 hráčov
rozdelených do dvoch družstiev
„mladších” a „starších” si otestovalo svoju výdrž v dvanásťhodinovom turnaji. V skorých ranných
hodinách nastúpili hráči s veľkým
odhodlaním na palubovku telocvične ZŠ J. M. Petzvala, kde
hneď v prvých minútach začali
padať na oboch stranách góly. Zápas bol po celý čas veľmi vyrovnaný s rozdielom desiatich gólov
v prospech „mladších” hráčov.
V popoludňajších hodinách sa skó-
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re výrazne zmenilo a „starší” hráči
zvýhodnení o nové posily zvrátili
priebeh maratónu, a to dvadsať
gólovým rozdielom, ktorý si udržali až do konca zápasu. O ôsmej
hodine večer bol ukončený tento
futbalový „ošiaľ” s výsledným
skóre: „mladší” (Balamuty, JOVA
CAR, a ďalší ) - „starší” (CPO
Mexiko, Old Boys) 126:146.
Hráčom ďakujeme za výdrž,
odhodlanie, predvedené výkony
a víťazom gratulujeme. Rovnako
ďakujeme V-Penziónu v Spišskej
Belej za poskytnuté služby občerstvenia.

#

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

Nový život VRBOV

13 10

2

1

36:10

32

2.

TJ Baník HORKA

13

9

2

2

34:19

29

3.

Družstevník SLOV. VES

13

7

3

3

24:13

24

4.

Prebojník HOZELEC

12

7

1

4

30:18

22

5.

OFK SP. TEPLICA

13

6

2

5

37:23

20

6.

OFK N. REPAŠE-Torysky

13

6

1

6

22:22

19

7.

TOPOREC

13

5

2

6

22:26

17

8.

VÝBORNÁ

13

5

1

7

19:32

16

9.

OFK ŠUŇAVA

13

4

3

6

22:21

15

10. 1. FC MENGUSOVCE

13

4

1

8

24:27

13

11. SZM STRÁŽKY

13

4

1

8

14:30

13

12. Dynamo PODHORANY

13

4

0

9

17:42

12

13. FK LENDAK

13

3

1

9

14:32

10

1. slovenská basketbalová liga - ŽENY - skupina Východ
11. 10. ŠBK Spišská Belá - EILAT Prešov
ŠBK Spišská Belá - ŠŠK TYDAM Košice

36:64
39:106

26. 10. MBK Liptovský Mikuláš - ŠBK Spišská Belá
MBK Ružomberok „B” - ŠBK Spišská Belá

91:36
152:32

Team

Z

B+

B-

V

P

S

B

1.

MBK Ružomberok „B”

9

1072

386

9

0

686

18

8. 11. ŠKBD Spišská Nová Ves - ŠBK Spišská Belá

77:53

2.

Cassovia Košice „B”

9

770

548

7

2

222

16

22. 11. ŠBK Spišská Belá - BKM Bardejov

43:59

3.

MBK Liptovský Mikuláš

9

702

524

7

2

178

16

23. 11. ŠBK Spišská Belá - ŠKM Stará Ľubovňa

65:36

4.

ŠŠK TYDAM Košice

9

685

537

6

3

148

15

6. 12. Cassovia Košice „B” - ŠBK Spišská Belá

93:34

5.

EILAT Prešov

9

592

545

6

3

47

15

7. 12. 1. BK-D Michalovce - ŠBK Spišská Belá

67:49

6.

1.BK-D Michalovce

9

524

641

4

5

-117

13

7.

ŠKBD Spišská Nová Ves

9

515

671

3

6

-156

12

8.

BKM Bardejov

9

506

754

2

7

-248

11

9.

ŠBK Spišská Belá

9

387

745

1

8

-358

10

9

357

759

0

9

-402

9

Viac aktuálnych informácii získate na
www.spisskabela.sk

Celková tabuľka

10. ŠKM Stará Ľubovňa
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