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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí
dňa 31. januára 2008 okrem iného
schválilo:
• návrh plánu práce hlavného
kontrolóra mesta na 1. polrok
2008. Na základe odporúčania
dozornej rady spoločnosti nákup
nákladných motorových vozidiel
pre Mestský podnik Spišská Belá,
s. r. o.,
a) zberové nákladné vozidlo na
zber komunálneho odpadu v hodnote do 5 mil. Sk bez DPH,
b) nákladné vozidlo (valník
s dlhou korbou) na separovaný
zber odpadu v hodnote do 1,4
mil. Sk bez DPH za týchto podmienok:
1. uskutočniť verejné obstarávania na nákup uvedených
nákladných vozidiel a výsledok
verejného obstarávania odsúhlasiť
dozornou radou spoločnosti,
2. doterajšie nákladné vozidlo
(s dlhou ložnou plochou) zn.
VW previesť na mesto Spišská
Belá pre potreby menšej obecnej
služby,
3. nákup uvedených nákladných vozidiel financovať
z rezervného fondu Mestského
podniku Spišská Belá, s. r. o.,
4. predložiť projekt na získanie
nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ na nákup vozidla
uvedeného v bode a),
• dotáciu z rozpočtu mesta
vo výške 50 000 Sk pre Hospic
sv. Alžbety v Ľubici na podporu
jeho činnosti v roku 2008,

Valentínska
kvapka krvi

Spišská Belá v spolupráci
s transfúznou stanicou v popradskej nemocnici vás pozýva na
Valentínsku kvapku krvi, v rámci
ktorej máte možnosť bezplatne
darovať krv. Odber krvi sa uskutoční v nedeľu 17. 2. 2008 od 9.00
do 12.00 h na prízemí v budove
kina. Príďte pomôcť iným, lebo
neviete, kedy budete potrebovať
túto pomoc vy.

• prenájom ďalších (voľných)
nebytových priestorov v zdravotnom stredisku v Spišskej
Belej na 1. poschodí o výmere
58,60m2 žiadateľom MUDr. Miloslavovi Slavkovskému a MUDr.
Kataríne Slavkovskej zo Spišskej
Belej na rozšírenie ambulantných
priestorov,
• pridelenie 2-izbového bytu č.
3 v bytovom dome na prízemí na
Petzvalovej č. 27 v Spišskej Belej na dobu 3 rokov a za ďalších
podmienok uvedených v uznesení
MsZ č. 162/2003 nájomcovi Jaroslavovi Polačekovi a manželke,
trvalo bytom Spišská Belá, Továrenská č. 7,
• osobitnú komisiu na posúdenie žiadostí o pridelenie stavebných pozemkov na výstavbu
rodinných domov v lokalite IBV
Športová ulica v zložení Ing.
Anna Kleinová, Jozef Kuna,
MUDr. Andrej Novák, Ing. František Čarnogurský, Ing. Veronika
Kováčiková,
a) kúpnu cenu pre predaj
pozemkov vo vlastníctve mesta
Spišská Belá pre účely zriadenia

stavebných pozemkov na výstavbu rodinných domov v IBV Športová ulica vo výške 400 Sk/m2,
b)
jednorazovú
sumu
350 000 Sk na úhradu nákladov
na výstavbu inžinierskych sietí
na výstavbu rodinných domov
v IBV Športová ulica, ktorú je
povinný uhradiť každý budúci
stavebník,
• návrh na majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov pod
starou skládkou odpadov v Spišskej Belej z dôvodu plánovania
jej rekultivácie - a to odkúpením
dotknutých pozemkov od ich
vlastníkov za kúpnu cenu do
200 Sk/m²,
• predloženie žiadosti mesta
o nenávratný finančný príspevok
(NFP) z fondov EÚ na realizáciu nižšie uvedených projektov
a spolufinancovanie týchto projektov z rozpočtu mesta vo výške
5 % z celkových oprávnených
výdavkov:
1. Modernizácia (rekonštrukcia) Základnej školy na Moskovskej ulici v Spišskej Belej,
2. Modernizácia (rekonštrukcia) Základnej školy na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej,

3. Rozšírenie a modernizácia
Zariadenia opatrovateľskej služby v Strážkach,
4. Regulácia Belianskeho
potoka v meste Spišská Belá
a potoka Čierna voda v mestskej
časti Strážky,
5. Rekultivácia starej skládky
odpadov v Spišskej Belej.
Vzalo na vedomie:
• správu o činnosti Mestskej
knižnice v Spišskej Belej za rok
2007 (vrátane Múzea Dr. Greisigera),
• správu o činnosti Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej za rok 2007,
• informáciu primátora mesta
o tom, že v rámci ponukového
konania na predaj nehnuteľnosti „Hotel Belan s priľahlým
pozemkom“ v Spišskej Belej
neprejavil záujem o kúpu tejto
nehnuteľnosť žiadny záujemca
a preto bola schválená opätovná
verejná ponuka na predaj uvedenej nehnuteľnosti,
• informáciu primátora mesta
o dvoch predložených investičných zámeroch na Zónu cestovného ruchu Šarpanec a zároveň
(Pokračovanie na 2. strane)

����
������
��������
�������

STRANA 2

Spišskobeliansky spravodaj

Propagácia separovaného zberu odpadov
Osvety na ekologicky orientované správanie ľudí nie je nikdy
dosť. Málokto si napríklad dôsledne uvedomuje aj skutočnosť, že
takéto správanie je ekonomickejšie... šetria sa ním nie len financie, ale aj prírodné zdroje. Veď
aj poplatky občanov za odpad sa
vzťahujú iba na komunálny, neseparovaný odpad. Náklady spojené
so separovaným zberom odpadu
platí mesto zo svojho rozpočtu.
Pritom ale platí: čím viac budeme separovať a triediť odpad, tým
nám bude menej narastať poplatok za komunálny odpad. Do roku
2010 sú všetky obce na Slovensku
povinné zaviesť separovaný zber

odpadu. Naše mesto začalo s touto
činnosťou v predstihu, už v roku
2005 a neustále sa ju snaží zlepšovať po technickej stránke zabezpečenia, ale aj zapojením väčšieho
okruhu ľudí.
Žiakom v 1. - 4. ročníku základných škôl boli vďaka spoločnosti ENVI-PAK odovzdané v januári zaujímavé pomôcky, ktoré
žiakov zorientujú v tom, čo patrí
do jednotlivých nádob na zber
triedeného odpadu a čo do nich
nepatrí. Skúsenosti odborníkov
potvrdzujú, že zapojenie škôl je
nevyhnutné pre zmenu environmentálneho povedomia detí, čo
potom tvorí cestu k priblíženiu

sa ochrane životného prostredia
rodinám (napr. aj formou kvalitnej
separácie odpadov).
Aj Mestský podnik Spišská
Belá prispel na propagáciu separovaného zberu odpadu, nakoľko
získal z Recyklačného fondu sumu
100 000 Sk na tento účel. Z týchto
prostriedkov boli zhotovené napr.
zberové kalendáre pre obyvateľov
mesta, perá a pravítka s tematikou separácie a náučné panely
o vzniku a nakladaní s odpadom,
separovanom zbere odpadov a so
schémou života (životnosti) vecí.
Propagačný materiál bol odovzdaný žiakom oboch základných škôl
a žiakom Špeciálnej základnej
školy v našom meste. Náučné
nástenné panely boli odovzdané
aj Materskej škole, Základnej
umeleckej škole a Centru voľného
času. Veríme, že sa aj takto podarí
vzbudiť záujem detí o kvalitu životného prostredia.
Spracovala: RNDr. Vojtičková,
oddlenie ŽP,
MSÚ Spišská Belá
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Historický
kalendár mesta
14. 2. - sviatok sv. Valentína,
spolupatróna rímskokatolíckeho kostola v Spišskej Belej

17. 2. 1921 - kolaudácia

lesnej železnice Spišská Belá
- Lendak

Harmonogram
zberu
separovaného
odpadu
Február 2008
21. 2. 2008 - Plasty
22. 2. 2008 - Papier, sklo
Marec 2008
5. 3. 2008 - Kovy
6. 3. 2008 - Plasty
7. 3. 2008 - Papier, sklo
19. 3. 2008 - Plasty
20. 3. 2008 - Papier, sklo

Koncert
Dominiky Mirgovej
a Michala Chrenka

Dňa 23. februára (sobota)
o 16.00 h sa v kinosále mesta
Spišská Belá uskutoční koncert
finalistov Super Star 2007
Dominiky Mirgovej a Michala Chrenka. Vstupné: 300 Sk.
Predpredaj vstupeniek v RTIC,
Petzvalova 18, Spišská Belá,
t. č.: 468 0 517.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany)
bola určená prezentácia oboch
ponúk na štvrtok 7. februára za
účasti poslancov, členov komisie
výstavby a komisie správy majetku mesta a zástupcov oboch
investorov. Jednu ponuku predložila slovenský záujemca, druhú
ponuku americký investor,
• informáciu primátora mesta
o zámere spoločnosti C.I.M.A.,
s. r. o., Spišská Belá (pôsobiaca
v priestoroch bývalej tabačky)
na rozšírenie súčasného priemyselného areálu smerom k Be-

Výzva

lianskemu rybníku (po bývalú
ubytovňu PD Tatry),
• informáciu primátora mesta
o nevhodnosti prestavby budovy
bývalej materskej školy v Strážkach na výstavbu nájomných
bytov a o potrebe rozhodnutia
o ďalšom využití tejto budovy,
• možnosť (ponuku) kúpy
objektu bývalej sódovkárne na
Slnečnej ulici v Spišskej Belej
od spoločnosti Pilsberg Poprad
pre účely zriadenia bytov nižšieho
štandardu (sociálnych bytov) pre
obyvateľov mesta.

Mesto Spišská Belá vyzýva obyvateľov mesta, ktorí majú záujem v budúcnosti byť umiestnení v Zariadení opatrovateľskej služby
v Spišskej Belej (v Strážkach) alebo majú príbuzných - obyvateľov
nášho mesta, ktorí by chceli byť v budúcnosti umiestnení v tomto
zariadení, aby to oznámili na mestskom úrade (p. Klokočová, kanc.
č. 10, tel. 4680 504). Snahou mesta je vytvoriť databázu takýchto
ľudí a v prípade uvoľnenia miesta v tomto zariadení je možné hneď
toto voľné miesto obsadiť. V súčasnosti mestský úrad neeviduje
žiadneho žiadateľa z nášho mesta, ktorý by mal záujem byť umiestnený v tomto zariadení rodinného typu.

Roky 2006 - 2007 v štatistike mesta
• Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva:
rok 2006 - 9 (ešte predchádzajúce zastupiteľstvo),
rok 2007 - 12.
• Počet prijatých uznesení mestského zastupiteľstva:
rok 2006 - 132,
rok 2007 - 173.
• Účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva (str. 10)
• Počet podaní (žiadostí) na mestskom úrade:
rok 2006 - 3 188,
rok 2007 - 3 546.
• Počet narodených detí:
rok 2006
rok 2007

Spolu
88
53

Muži
46
25

Ženy
42
28

• Počet zomrelých ľudí:
rok 2006
rok 2007

Spolu
54
41

Muži
26
24

Ženy
28
17

• Počet sobášov: rok 2006 - 53
rok 2007 - 37
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Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
Naše mesto v rámci Regionálneho združenia tatranských
a podtatranských obcí sa aj tohto
roku zúčastnilo na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu
ITF SLOVAKIA TOUR 2008,
ktorý sa konal v Bratislave od
17. do 20. januára (inak na tomto
veľtrhu sa zúčastnilo spolu 985

vystavovateľov z 37 krajín sveta). Naše mesto na tomto veľtrhu
spolu so Združením cestovného
ruchu Vysoké Tatry a Štátnymi
lesmi TANAP-u zabezpečovalo
organizačne a personálne účasť
celého regiónu Vysokých Tatier
(išlo o spoločnú prezentáciu tatransko-podtatranského regiónu).

Návšteva hospica v Ľubici
Zvýšenie finančných darov

Vedenie mesta so súhlasom mestského zastupiteľstva rozhodlo
o zvýšení finančného daru poskytovaného rodičom každého narodeného dieťaťa (občana nášho mesta) od 1. januára tohto roka vo výške
2 000 Sk (doposiaľ to bolo 1000 Sk). Aj keď ide o nepatrnú sumu,
snahou mesta je aj takto pomôcť rodičom pri narodení ich ratolestí.
Tieto dary odovzdáva primátor pri ich slávnostnom prijatí na mestskom
úrade každý štvrťrok.

Opravy meštianskych domov
V poslednej dobe nás teší, že
sa v centrálnej mestskej pamiatkovej zóne postupne opravujú
meštianske domy v súkromnom
vlastníctve. Robia sa opravy fasád, výmeny okien, nátery striech
a pod. Avšak pri týchto prácach
často dochádza k poškodzovaniu
už opravených chodníkov, najmä
dlažby farbou, ktorou sa natierajú fasády, či rozsypaním rôznych
stavebných materiálov. Žiaľ, takto
znečistená dlažba sa už nedá vyčistiť a na trvalo je znehodnotená
! Farba, či zvyšky stavebných
materiálov sa dostávajú do pórov
v jej povrchu a menia jej vzhľad.
Preto vyzývame všetkých, ktorí
sa chystajú na opravu rodinných
domov, aby takýmto spôsobom
neznečisťovali chodníky a verejné
priestranstvá. Dá sa tomu predísť

väčšou ohľaduplnosťou (napr. dôsledným zakrytím týchto chodníkov fóliou alebo iným vhodným
materiálom). Poškodenie dlažby
na chodníkoch je poškodením
cudzieho majetku a mesto si bude
uplatňovať náhradu škody. Takže
tomu treba predísť.
Zároveň upozorňujeme, že ak
chystáte opravu fasády, či výmenu
okien, je potrebné sa prísť poradiť
na mestský úrad (na oddelenie výstavby -stavebný úrad), kde vám
poradíme ako postupovať. Naviac
v pamiatkovej zóne je potrebné
všetky tieto opravy a úpravy
odsúhlasiť pamiatkovým úradom
a mestom (stavebným úradom).
Vyhnete sa tak možným následkom z porušenia zákona a zbytočným finančným nákladom (ak
nejaké práce zrealizujete inak).

Ponuky na Šarpanec
Dňa 7. 2. 2008 sa na mestskom úrade uskutočnilo pracovné stretnutie s potencionálnymi
investormi, ktorí prejavili záujem
o investovanie v Zóne cestovného ruchu Spišská Belá - Šarpanec
a predložili mestu svoje predbežné investičné zámery. Ponuku
predložili dve spoločnosti:
1. spoločnosť PROFINEX holding, s. r. o., Banská Bystrica a
2. spoločnosť Triangle Trade
Realty, LLC, New York, USA.
Zástupcovia oboch spoločností osobne na tomto stretnutí

odprezentovali svoje zámery za
prítomnosti poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov
mestského úradu a členov komisie
výstavby a majetkoprávnej komisie MsZ. Obe ponuky navrhujú
na danom území vybudovanie
komplexného strediska rekreácie
a turizmu s orientáciou na zimné
a letné aktivity pre turistov ako aj
miestne obyvateľstvo .
Konkrétne v danom území by
sa mali nachádzať nasledovné
objekty: Aquapark (Vitálny svet
+ termálne kúpalisko), jazdecký

Primátor
mesta
spolu
s niektorými poslancami začiatkom januára navštívili Hospic
sv. Alžbety v Ľubici. Cieľom
tejto návštevy bolo oboznámiť
sa s rozsahom a kvalitou poskytovaných služieb, ktoré môžu využívať a aj využívajú obyvatelia
nášho mesta. Po obhliadke tohto
zariadenia im o ňom predstavený
hospicu poskytol zaujímavé informácie. Hospic je zdravotníckym
zariadením na poskytovanie
paliatívnej starostlivosti, ktorého
súčasťou je ústavná starostlivosť
a stacionár. Cieľovou skupinou sú

nevyliečiteľne chorí pacienti v pokročilom - terminálnom štádiu
ochorenia s časovo obmedzeným
prežívaním.
Paliatívna starostlivosť nie
je určená len onkologickým pacientom, ale všetkým, ktorí trpia
nejakou progresívnou chronickou
chorobou (napr. kardiovaskulárne
ochorenia, chronickou obštrukčnou pľúcnou chorobou, neurodegeneratívnymi chorobami a pod.).
Do hospicu sú prijímaní pacienti
všetkých vekových kategórií bez
ohľadu na vek, rasu, pohlavie, národnosť, vieru a náboženstvo.

Zmena úradných (stránkových) hodín
Od. 18. februára 2008 sa menia úradné (stránkové) hodiny na
oddelení výstavby (Ing. Vilga) a na majetkoprávnom (pozemkovom) oddelení (Ing. Kleinová) mestského úradu v Spišskej Belej
nasledovne:
Stránkové dni:
Pondelok:
7.30 - 11.30 a 12.30 - 15.00 hod.
Streda:
7.30 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hod.
Piatok:
7.30 - 11.30 a 12.30 - 14.00 hod.
Nestránkové dni: utorok, štvrtok
Uvedená zmena sa zavádza z dôvodu neúmerného nárastu agendy
na uvedených dvoch oddeleniach, prípravy investičných projektoch
mesta a tiež z dôvodu pripravovaných pozemkových úprav v našom
meste. Táto zmena úradných hodín platí až do odvolania.
Pre ostatné oddelenia mestského úradu sa úradné hodiny nemenia
(sú každý pracovný deň).
areál, hotelová časť, penzióny
a apartmánové domy, športovo-rekreačný areál (tenisové kurty,
squashové ihriská a mnohé ďalšie športoviská), vodný kanál na
plavbu okolo celej plochy vrátane
umelých jazierok, detské zábavné
centrum, minigolf a ďalšie aktivity. Ide len o predbežné štúdie,
ktoré mali navrhnúť určitú myšlienku využitia predmetnej lokality. O konkrétnej podobe využitia
tohto územia bude rokovať mesto
s jedným z investorov, pre ktorého sa rozhodne. Mesto má teda
možnosť ovplyvniť konkrétne
aktivity, ktoré by sa mali objaviť

v navrhovanej lokalite. O uvedené územie mali vážny záujem ešte
dvaja ďalší investori, avšak zatiaľ
nepredložili svoje ponuky.
Jedna z nich počíta s využitím
územia len na ľavej strane pod
Šarpancom (výmera cca 65 ha,
zvyšok zostáva ako rezerva pre
ďalší rozvoj), druhá štúdia využíva územie po oboch stranách cesty
o výmere 93 ha. Uvedené ideové
štúdie sú zverejnené na úradnej
tabuli a na www.spisskabela.sk.
O výbere možného investora pre
túto lokalitu sa bude rozhodovať
na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva.
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Rozhovor s Evou Janusovou, vedúcou Mestskej knižnice v Spišskej Belej
Blíži sa marec a tí, ktorí majú
radi písané slovo a literatúru si
ho aj v tomto pretechnizovanom
svete v myšlienkach spájajú s knihou, s knihou ktorá sa pomaly
stáva zaznávaným informačným
zdrojom. Práve pri tejto príležitosti vám chceme predstaviť
Mestskú knižnicu, nielen krátkym
nahliadnutím do minulosti, ale zároveň poodhaliť aj jej zámery do
budúcnosti.
• Povedzte nám niečo z minulosti Metskej knižnice?
- Mestská knižnica pracovala v 70. - 80. rokoch v rámci
strediskového systému a bola
riadená Okresnou knižnicou
v Poprade. Koncom 80. rokov sa
riadenie knižníc začalo meniť.
Postupne boli včleňované do
kultúrnych stredísk. Tak to bolo
aj s našou knižnicou v roku 1989.
Boli oddelimitované knižné fondy
8 obecných knižníc, ktoré knižnica v rámci strediskového systému
metodicky riadila. Od roku 1991
je knižnica samostatným oddelením mestského úradu,s jednou
pobočkou, ktorá sa nachádza
v Strážkach. Táto pobočka je
otvorená jedenkrát do týždňa.
V posledných rokoch však túto
pobočku skoro vôbec nedopĺňame novou literatúrou. Je tam
slabé čitateľské zázemie tvorené
prevažne deťmi a staršími ľuďmi
a nové tituly sú omnoho lepšie využité v mestskej knižnici, ktorá má
aj primeranú výpožičnú dobu.
• V súčasnosti ani knižnice neobchádza zavádzanie počítačových- informačných systémov,
ako je na tom naša knižnica?
- V 90. rokoch začali mnohé
knižnice bývalého Popradského
okresu retrospracovanie knižničných fondov do databáz, avšak
u nás zo strany vedenia mesta
ani zo strany poslancov MsZ
nebol záujem kúpiť počítač pre
Mestskú knižnicu. Knižnica pracovala klasickým spôsobom. Prvý
počítač sme získali darom od Ing.
Antona Olekšáka a retrospracovanie začalo po nástupe súčasného
primátora JUDr. Štefana Bieľaka.
Bol zakúpený knižničný program
Libris. V súčasnej dobe je spracovaných cca. 17 000 zväzkov.
Celý knižný fond spolu s pobočkou v Strážkach má vyše 25 000
zväzkov. Je reálny predpoklad
prejsť na automatizované služby požívateľom, avšak problém
je v tom, že program Libris sa

ďalej nevyvíja a je potrebná konverzia a nákup nového programu
Clavius. V rozpočte na rok 2008
sú zohľadnené tieto prostriedky.
Veríme, že v blízkej budúcnosti
sa naši používatelia dočkajú kvalitnejších a dobe primeraných
služieb.
• V minulom roku sa v knižnici
objavili počítače s možnosťou
prístupu na internet...
- Áno je to tak. V rámci národného projektu „Informatizácia
knižníc“ získala knižnica 8 počítačov s možnosťou pripojenia na
internet. Je to bezplatná služba
pre používateľov a zároveň veľký
skok dopredu. Tento projekt bol
v rámci Slovenska zrealizovaný
s podporou Európskej únie.
Ale to nie je všetko. V minulom
roku sme na základe vypracovaného projektu získali 40 000 Sk od
MK SR na nákup nového počítača a multifunkčného zariadenia.
Tým sa vylepšuje a zrýchľuje
medziknižničná výpožičná služba,
nakoľko žiadané knihy môžeme
objednávať cez internet z knižníc na celom Slovensku. V tomto
roku chceme urobiť nákup kníh
prostredníctvom internetu na
základe ponúk kníhkupectiev aj
priamo od vydavateľov.
• Do akej miery je internet
v knižnici využívaný?
- Povedala by som, že až nad
očakávanie. V septembri minulého roku sme začali sledovať
a evidovať návštevnosť. V štatistickom výkaze za rok 2007
sme uvádzali 622 návštevníkov,
no reálne číslo je ešte vyššie.
V súčasnej dobe sú dni, keď sa
na stoličke pri počítači vymenia
aj 3 - 4 návštevníci - to znamená,
že počas dňa je ich niekedy aj viac
ako 30. Internet je teda využívaný,
aj keď mám dojem, že nie vždy
celkom účelne. Deti sa zvyknú na
internete aj hrávať ale samozrejme ho dokážu využiť aj na vyhľadávanie informácií. Treba si však
uvedomiť, že gramotnosť týchto
detí sa prácou na internete zvyšuje a to je pre ne iba prínosom.
V poslednom čase začína byť
pravidlom, že internet využívajú
aj starší ľudia - dôchodcovia,
ktorí prídu do knižnice s cieľom
naučiť sa s internetom pracovať
- knižnica je pre nich ideálnym
miestom, pretože tu nájdu pokoj
a nikto ich nesúri.
• Je tak vysoký aj počet čitateľov? Čítajú ľudia podľa vás

viac alebo menej ako v minulosti?
- Ťažko je to povedať jednoznačne. No kedysi, keď som tu
začínala, bola kniha využívaná
častejšie ako dnes, nežili sme
samozrejme v dobe počítačov,
v dobe internetu, takže knihy
a periodiká boli základným informačným zdrojom. Po roku
l989 nebol ešte badateľný pokles
výpožičiek, resp. čitateľov, bolo to
relatívne na rovnakej úrovni ako
v 80. rokoch. No postupne, čím sa
počítač dostával viac do popredia,
začali čitatelia ubúdať, čo bolo evidentné zo štatistických prehľadov.
No písané slovo musí podľa mňa
pretrvať - existujú knihy z období,
keď boli písané na netradičných
materiáloch (kameň, koža) a ako
to bude s CD a inými nosičmi to
nám ukáže až budúcnosť. Postupne
sa však ku knihám opäť vraciame.
Zisťujeme, že deti, ktoré málo čítajú, slabšie prospievajú v škole,
majú malú slovnú zásobu, nie sú
schopné kvalitnej komunikácie.
Z prehľadu, ktorý bol zverejnený v minulom čísle Spravodaja
vyplýva, že počet čitateľov stúpa.
Možno, že číta viac dospelých, no
nie je ojedinelé, že prichádzajú
aj deti v sprievode rodičov, resp.
starých rodičov. Mládež zase láka
internet, no pri návšteve zisťujú,
že knižnica disponuje veľkým
počtom zaujímavých a pekných
kníh, ktoré si začínajú požičiavať
a využívať.
• Aké problémy vnímate v oblasti knihovníctva na Slovensku?
- Knižničný systém pre rokom
l989 bol kompatibilný na celom
Slovensku. V minulosti boli
finančné prostriedky prerozdeľované podľa počtu obyvateľov, aj
nákup literatúry prebiehal centrálne. Dnes všetko závisí na prístupe predstaviteľov miest a obcí ako
dbajú o rozvoj kultúry vo svojom
regióne, koľko financií investujú
na tento účel. Prístup k tejto problematike v našom meste hodnotím
veľmi pozitívne. Knižný fond sa
pravidelne dopĺňa. Existuje aj iný
spôsob získavania finančných
prostriedkov na nákup literatúry,
prostredníctvom nami vypracovaných projektov z grantového
systému MK SR. Tak sa nám podarilo v minulých rokoch vylepšiť
nákup o 50 000 Sk. V novembri
sme pripravili znovu projekt na
nákup literatúry, výsledky ešte nie
sú známe, no dúfame, že získame

opäť prostriedky aj z MK SR.
Mrzí ma však, že mnohí
ľudia majú skreslené a veľmi
zjednodušené predstavy o práci
knihovníka.
• Čo čaká Mestskú knižnicu
v najbližšej budúcnosti?
- V budúcnosti pripravuje
mesto projekt na rekonštrukciu
interiéru knižnice a Múzea Dr.
Michala Greisigera. Je pripravený
veľmi pekný zámer, podľa ktorého by mala byť plocha rozšírené
o nadstavbu nad priestormi Klubu dôchodcov. Cieľom je dostať
knižnicu na vyššiu kvalitatívnu
úroveň a taktiež vylepšiť prístupnosť (výťah pre imobilných
spoluobčanov).
• Aké aktivity okrem služieb
pre čitateľov sa ešte v knižnici
realizujú?
- Sú to kolektívne formy
práce. Pre deti v predškolskom
veku je to informačná výchova
v spolupráci s materskou školou.
Cieľom týchto stretnutí je priviesť
deti k tomu aby získavali vzťah
ku knihe už od ranného detstva,
lebo nie je pravidlom, že sa tak
stáva v každej rodine. Samozrejme, že spolupracujeme aj zo základnými školami, pripravujeme
besedy o knihách a tiež ich učíme
orientovať sa v encyklopédiách
a slovníkoch. Všeobecne platí,
že človek nemôže vedieť všetko,
ale musí vedieť, kde to hľadať.
Podľa možností pozývame každý
rok známych aj menej známych
spisovateľov. Minulého roku nás
navštívil Anton Marec - regionálny spisovateľ, ktorý pôsobí
vo Vysokých Tatrách, ďalej pán
Milan Húževka, autor mnohých
povestí obľúbených medzi deťmi
aj dospelými. V minulých rokoch
nás návštevou poctili tiež Anton
Rákay, Nora Baráthová, Gabriela
Futová.
V tomto roku plánujeme
pozvať Renátu Bočkayovú-Vasekovú - rodáčku z nášho mesta,
ktorá pôsobí ako pedagóg a píše
knihy pre deti. Veľmi známe sú
jej knihy Tatrankovia a Tajomstvá
víchrice. V pôsobnosti Mestskej
knižnice je aj Múzeum Dr. Michala Greisigera, ktoré čitateľom
priblížime v máji, pri príležitosti
Dňa múzeí.
Dúfame, že čitatelia i návštevníci internetu u nás vždy nájdu
to, čo potrebujú, a že budú so
službami knižnice v budúcnosti
spokojní.
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Kalendár kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí
FEBRUÁR
i 17. 2. (nedeľa) - Valentínsky jarmok - na námestí
i 20. 2. - Verejný žiacky koncert - kino Sp. Belá (organizuje ZUŠ)
i 23. 2. - Koncert Dominiky Mirgovej a Michala Chrenka - kino
Sp. Belá
i 24. 2. - 2. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá)
MAREC
i 3. 3. - súťaž Kalčeto (organizuje CVČ + mesto)
i 10. 3. - Výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Sp. Belá
i 12. 3. (streda) - Slávnostné uvítanie detí do života
i 12. 3. (streda) - Slávnostné prijatie jubilantov (dôchodcov)
i 14. 3. - „Miss bábika“ (organizuje CVČ + mesto)
i 23. 3. - Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
pre rodičov s deťmi a začiatočníkov (organizuje Automobilový
klub Spišská Belá)
i 27. 3. - Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš... súťaž poézie
a prózy (organizuje CVČ + mesto)
i 28. 3. (streda) - Deň učiteľov - slávnostná akadémia
i 30. 3. - 3. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá)
i Marec - mesiac knihy - Týždeň slovenských knižníc - aktivity
mestskej knižnice
i Hokejový turnaj o pohár primátora mesta

Čo sme pre Vás pripravili na február
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V SPIŠSKEJ BELEJ
9. 2. Vzdelávacie podujatie
8.30 h CVČ
13. 2. Veselo pred Valentínom
14.00 h CVČ
- zhotovovanie Valentínok
14. 2. Valentínsky deň
13.00 h CVČ
20. 2. Súťaž o najkrajšieho snehuliaka
14.00 h CVČ
27. 2. Cyklus o škodlivosti fajčenia:
14.00 h CVČ
„Zdravý životný štýl“
29. 2. Vyhodnotenie tajničky
14.00 h CVČ
Zmena programu vyhradená!

Spišská Belá vo fotografiách

Mestský úrad plánuje pripraviť novú knihu o Spišskej Belej s názvom - Spišská Belá vo fotografiách. Prosíme občanov, ktorí vlastnia
staršie, resp. staré fotografie z nášho mesta alebo nejako s ním súvisiace,
aby ich priniesli do Regionálneho turistického informačného centra
(vchod sa nachádza z bočnej strany budovy bývalého kina). Fotografie po spracovaní majiteľom vrátime. Prispejte aj vy svojou troškou
k prezentácii nášho mesta. Za pomoc vopred ďakujeme.

Karneval
Polročné prázdniny oslávili deti v Centre voľného času fašiangovým
karnevalom. Fantázii sa medze nekládli. Masky hýrili farbami, ale aj
dobrými nápadmi. V piatok ste sa v centre mohli stretnúť so Shrekom,
Mikulášom, princeznami, rytiermi, zajačikom, čarodejníkmi a čarodejnicami, prezentovala sa nám aj zvieracia ríša, Batman, krabica,
čašníčky, pankáči, rodina Smrtiakov, Superman a pod. Navštívil nás
aj Harry Potter s Hermionou. Deti sa nielen zabávali, ale aj súťažili
v rozličných zábavných hrách. Najlepšie masky boli vyhodnotené porotou a následne ocenené. Poďakovanie patrí p. Janke Hudačekovej
(Kvetinárstvo Gerbera), ktorá sponzorovala tento karneval.

Belančan, nehnevaj sa!
Centrum voľného času,
Mestský mládežnícky parlament
a Mesto Spišská Belá 2. februára
pripravili zaujímavú rodinnú
spoločenskú hru „Belančan,
nehnevaj sa!“ (inak Človeče,
nehnevaj sa). Záujem zo strany
detí, aj dospelých bol veľký.
Súťažili spoločne, v príjemnej
a uvoľnenej atmosfére. Víťazi sa

museli prebojovať do finále cez
tri kolá. Dospelí ukázali, že ešte
nezabudli na detské časy, no a ich
chuť hrať sa nadchla aj mladších
súťažiacich. Najmladším hráčom
bola Gabika Pavláková. Výsledky: 1. miesto - Magdaléna
Marhefková, 2. miesto - Róbert
Hohol, 3. miesto - Jarmila Barnášová.

Bezplatný internet len pre čitateľov
Naše mesto sa zapojilo do
projektu Ministerstva kultúry SR
s cieľom poskytovať bezplatný
prístup k internetu pre čitateľov
našej knižnice v rámci tzv. internetizácie knižníc na Slovensku.
V praxi to znamená, že v knižnici je 8 počítačov s internetom,
ku ktorému majú prístup len
čitatelia knižnice a to bezplatne
(neplatia za dobu strávenú na
internete). To je podmienka
projektu spolufinancovaného
EÚ, ktorú neurčilo mesto (mesto
bude uhrádzať náklady na prevádzku tohto internetu). Počítače
so serverom a príslušenstvom

v celkovej hodnote viac ako 400
tisíc Sk má knižnica v bezplatnom
užívaní, po uplynutí 5 rokov sa
stanú majetkom mesta. Podrobné
podmienky prístupu k internetu
a k ďalším službám sú vyvesené priamo v knižnici a tiež na
www.spisskabela.sk. Tento internet je v prevádzke od 1. augusta.
Prevádzková doba knižnice:
pondelok a piatok
12.30 - 17.00 h
utorok a štvrtok 10.00 - 14.30 h
streda zatvorené
s výnimkou júla a augusta - vtedy je knižnica otvorená v utorok
a vo štvrtok od 8.00 do 17.00 h.

Mestská knižnica, Hviezdoslavova 21, 059 01 Spišská Belá
Eva Janusová, vedúca knižnice
tel.: +421 52 459 13 22 • e-mail: kniznica@spisskabela.sk
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Rozhovor s Vladimírom Fudalym a Stanislavom Pavlarčíkom
- dlhoročnými členmi jaskyniarskej skupiny
* Kedy vznikla v Spišskej Belej
jaskyniarska skupina a kto bol
jej zakladateľom?
- Jaskyniarska skupina ako
ucelená organizačná štruktúra,
vznikla roku 1955. Jej prví členovia robili výskum Belanskej
jaskyne už aj pred týmto rokom.
Zakladateľmi boli Jožo Jirásek,
Karol Jirásek, Oto Kňazovický,
Strela, Stanislav Rexa, Štefan
Slodičák, Karol Čikovský.
* Aké boli jej začiatky?
- Začínalo sa v Belanskej jaskyni, hoci Jirásek - prvý vedúci
skupiny bol profesionálnym jaskyniarom a chodil aj do iných jaskýň na Slovensku - robil prieskum
v Pieninách a v Demänovskej
doline, keď sa založila samotná
skupina, jej záujem sa sústredil na
Belansku jaskyňu a okolie.
* Ako sa môže človek stať profesionálnym jaskyniarom?
- Teraz sú iné formy, ako sa
stať profesionálnym jaskyniarom,
než v minulosti. Niekedy to patrilo pod cestovný ruch, ktorý mal
na starosti sprístupnené jaskyne.
Jaskyniari boli teda zamestnancami cestovného ruchu, kde mali na
starosti jaskyniarsku sekciu, ktorá
sa starala o výskum jaskýň. Dnes
je to trochu iné - ak je človek
geológ alebo lezec a je zamestnancom Správy Slovenských
jaskýň, chápe sa ako profesionálny jaskyniar.
* Koľko má jaskyniarska skupina v súčasnosti členov?
- V súčasnosti máme 25
členov. Prednedávnom, 4. januára, sme prijali štyroch nových
a evidujeme aj dvoch čakateľov.
Medzi nami sú aj ženy, ktoré sú
takou príjemnejšou časťou našej
skupiny. Veľmi nás potešilo, že
sme mohli zažiť aj jaskyniarsku
svadbu.
Inak, medzi nami existuje
veľká fluktuácia. Nie je problém
nabrať hoci 50 členov, no z toho
budú chodiť piati alebo desiati.
Preto máme stanovené podmienky, za akých sa záujemca môže
stať jaskyniarom - najprv sa
stáva čakateľom a potom, až keď
sa osvedčí, môže byť jaskyniar.
No ešte aj potom môže vzniknúť
nejaká tá fluktuácia - členovia
vyštudujú, odídu preč, vydajú
sa, oženia - tí, ktorí ostanú potom
tvoria základ, ku ktorému sa vždy
niekto pridruží.

* Kde vaša jaskyniarska skupina sídli, resp. kde sa stretávate?
- Stretnutia máme každý štvrtok v priestoroch pod mestským
úradom. Sme vďační mestu
Spišská Belá, že nám poskytlo
tieto priestory, v ktorých sa cítime ako ryby vo vode, nakoľko
sú tiež tak trochu „pod zemou“.
Sú to bývalé pivnice, v ktorých sa
kedysi nachádzal sklad a uholňa.
Potom, ako sme ich vyčistili a vymaľovali sa stali miestom našich
stretnutí.
* Čo všetko jaskyniarstvo
zahŕňa?
- Samotné jaskyniarstvo
zahŕňa viacero odborov, ale tak
chronologicky vzaté - najprv je to
prieskum - povrchový a prieskum
v samotnej jaskyni. Ďalej je to
dokumentácia - tá zase zahŕňa
mapovanie. Pri povrchových
prieskumoch, sa uplatňujú napr.
geológovia a topografi, ďalej sú to
speleolezci, ktorí sú vytrénovaní
na lezenie vo vertikálach. V jaskyniarstve sa uplatňuje mnoho
vedných disciplín.
* Snažíte sa, aby ste mali
v skupine ľudí s takýmto za-

meraním?
-To je dané samovývinom
- v rámci možností. V priebehu
svojej činnosti začne niekto inklinovať k určitej činnosti a keď to
robí dobre, tak mu to ostane. My
sme dobrovoľná skupina a ako náhle sa do takejto skupiny dostanú
prvky nútenia, táto záľuba stráca
hodnotu. Jediné na čom bazírujeme je, že naši členovia musia
dodržiavať predpisy bezpečnosti
práce, ktoré sú v jaskyni obzvlášť
tvrdé. Človek si nemôže dovoliť
ísť do jaskyne sám.
* Aké je vaše organizačné začlenenie?
- Organizačne sme začlenení
pod Slovenskú speleologickú
spoločnosť, ale z právneho hľadiska sme samostatná organizačná
jednotka, ktorá je zaevidovaná na
ministerstve vnútra. Na Slovensku
sa musí centralizovať aj samotný
výskum. Samozrejme, je to tiež
na základe dobrovoľnosti - my
odovzdávame správy o tom, kde
a čo sa celý rok robilo. Evidujú sa
objavy - nové jaskyne, typy jaskýň, dĺžka jaskýň, ich zameranie.
Eviduje to aj Správa Slovenských
jaskýň, lebo tá je vlastne gestorom

• Jaskyňa Javorinka - montáž rebríkov.

ochrany jaskýň na Slovensku.
* Na ktoré územie sa zameriavate?
- Každá skupina má svoj rajón, v ktorom pracuje. Aj v rámci ochrany krasu je dobré, keď
na jednom území robí iba jedna
skupina - vie čo sa tam robí, koľko ľudí tam chodí. Následne si
recipročne skupiny vymieňajú
medzi sebou ľudí. My pracujeme
na území Vysokých a Belanských
Tatier. Naším najväčším objavom
je jaskyňa Javorinka, ktorá má
približne 8,5 km a pracujeme na
nej už od roku 1973. Je druhá
najdlhšia po jaskyni Mesačný
tieň, ktorú objavila bratislavská
skupina jaskyniarov. Tá má dĺžku
vyše 15 km.
* Uvažujete nad sprístupnením niektorých jaskýň, ktoré
ste objavili?
- Nami objavené jaskyne sú
na to príliš obtiažne. Všetky sú
naviac v chránených územiach,
takže zatiaľ sa nad ich sprístupnením neuvažuje. Jaskyňa Javorinka
je napr. v lete zaplavená.
Ale takým prípadom sprístupnenia je jedna jaskyňa - je
to jaskyňa Mŕtvych netopierov
v Nízkych Tatrách.
* Realizujú sa celoslovenské,
resp. cezhraničné jaskyniarske
stretnutia?
- Každoročne sa konajú Jaskyniarske týždne, Lezecké dni,
Speleologická škola, sú to tiež
špecializované kurzy, či už lezecké alebo priamo zamerané na
činnosť v jaskyniach a ďalej sa
realizujú konferencie. Nedávno
sme sa zúčastnili VI. vedeckej
konferencie ochrany, využívania
a sprístupnenia jaskýň. Prezentovali sme tam Belanskú jaskyňu jej históriu, mapovanie, výskumy
a pod.
* Má jaskyniar povinnosť
absolvovať nejaké výcvikové
programy?
- To závisí od konkrétnej jaskyniarskej spoločnosti, ale každá
jaskyniarska skupina dbá na to,
aby sa noví členovia zúčastnili
už spomínaných Lezeckých dní.
Tam dostanú základný výcvik.
* Robí vaša skupina tiež nejaké
výcvikové kurzy?
- Vedieme speleologický
krúžok na ZŠ, kde máme lezeckú
stenu.
(Pokračovanie na 7. strane)
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* Aké nedostatky, resp. problémy vnímate v speleológii na
Slovensku?
- Povedal by som, že tam začína trochu prenikať komerčná báza
a do určitej miery aj pirátstvo - do
jaskýň sa chodí aj na čierno. Sú
to väčšinou individualisti, ktorí
nechcú spolupracovať so skupinami. My, prieskumnú a výskumnú
speleologickú činnosť robiť musíme na základe povolenia, ktoré
predtým vydávalo Ministerstvo
životného prostredia, teraz je
to Krajský úrad, za čo sa musí
zaplatiť správny poplatok, ktorý
nie je nízky, no niektorí na to
chcú ísť lacnejšou hoci nezákonnou cestou.
* Čo pripravuje vaša skupina
v najbližšej budúcnosti?
- Na tento rok pripadá 35.
výročie objavenia Javorinky bude to na jeseň. V tomto období
máme veľa práce s jej zdokumentovaním. Minulý rok sme robili
dokumentáciu Belanskej jaskyne
- zameriavali sa neprístupné časti
jaskyne. Táto jaskyňa má už 3 826
m. Teraz takto potrebujeme zdokumentovať aj Javorinku - je to
dosť náročné.
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Rozhovor s Martinom Siskom - novoprijatým jaskyniarom
4 Ako si sa dostal k jaskyniarskej skupine?
- Prostredníctvom môjho
kamaráta. Skúsil som to iba zo
zvedavosti a nadchlo ma to. Na
jaskyniarstve je zaujímavé, že je
to úplne iné ako človek čaká - keď
som šiel pod zem na viac ako 10
hodín, myslel som si, že sa budem
báť, ale nakoniec bol ten pocit pod
zemou úplne iný. Bol som strašne
unavený, keď som prvýkrát vyšiel
po takej veľkej akcii z pod zeme,
ale je to perfektný pocit. Vládne
tam úplný pokoj - je to celkom
iná krajina. Veľmi lákavé na tom
je, že je to jedna z mála možností
- možno jedna z posledných možností na svete, stáť na miestach,
kde pred tebou nikto nestál žiaden človek. Keď nájdeš nový
objav a ideš do chodieb, v ktorých
predtým nikto nebol.
4 Aký bol postup tvojho prijatia do Jaskyniarskej skupiny?
- Prijali ma za čakateľa a vzali
ma do jaskyne. Je to skúška, či to
človek zvládne alebo nie. Napr.
v Poľsku, kde robia kurzy pre
jaskyniarov začiatočníkov je
to štatisticky tak, že z 10 ľudí,

Inzercia

• Firma ISOMETAL, s. r. o., Lendak prijme účtovníčku podvojného účtovníctva. Žiadosť so životopisom zašlite na adresu: Isometal,
s. r. o., Revolučná 109, 059 07 Lendak.
• Hľadám na prenájom garzónku alebo 1 - 3-izbový byt v Spišskej Belej,
prípadne odkúpim, alebo starší rodinný dom. Kontakt 0907 158 051.
• Práca - predaj kozmetiky. Tel. 0908995537.

OPÄTOVNÁ VEREJNÁ PONUKA
MESTO SPIŠSKÁ BELÁ
vyhlasuje verejnú ponuku na predaj nehnuteľnosti

HOTEL BELAN
v areáli Belanské kúpele
1.) Špecifikácia objektu:
Stavba, súp.č. 592 a pozemok cca 3200 m2 (zastavaná plocha 700
m2 a ostatná plocha 2500 m2 ) v k. ú. Spišská Belá
2.) Podmienky predaja:
a) podanie žiadosti - s presným označením žiadateľa
b) povinná príloha žiadosti - podnikateľský zámer s podrobnou
špecifikáciou predmetu činnosti v tomto objekte
c) minimálna kúpna cena podľa vypracovaného znaleckého posudku a VZN mesta č. 6/2003 o nakladaní s majetkom mesta
d) účel využitia objektu - navrhne záujemca vo svojom podnikateľskom zámere
e) ďalšie podmienky predaja - dohodou oboch strán
3.) Termín a miesto podania žiadosti:
Žiadosti zasielajte do 20. 2. 2008 na adresu Mestský úrad,
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.
4.) Bližšie informácie: Ing. Mária Kušmíreková, Mestský úrad
v Spišskej Belej, č. tel.: 468 05 06.
5.) Ďalšie podmienky: Možnosť obhliadky objektu po dohode.

ktorých tam spustia, pri jaskyniarstve ostane iba jeden. Obsahuje
to určitý psychologický prvok - si
niekde hlboko pod zemou v úzkych chodbách, kde exituje reálne nebezpečenstvo nehody, resp.
zranenia. V takých prípadoch je
ťažšie odtiaľ človeka dostať, ako
napr. pri nehode na horách. Tam
môže priletieť vrtuľník, no do
jaskyne je ťažší prístup.
4 Ako dlho si bol čakateľom?
-Tri roky. Pri bežnom postupe
sa čakateľ môže stať jaskyniarom
už po dvoch rokov, ale ja som bol
určitý čas v zahraničí, takže sa mi
čakateľská doba predĺžila. Je zaujímavé, že Jaskyniarska skupina
je jednou z mála organizácií, kde
takýto postup ešte funguje. Keď
človek chce byť členom alpského
alebo horolezeckého klubu, stačí
zaplatiť členské, ale medzi jaskyniarmi je to inak.
4 Aké sú kritéria na prijatie
čakateľa za riadneho člena
Jaskyniarskej skupiny?
- Je to vyhodnotenie činnosti
čakateľa. My sme boli prijatí spolu štyria - ja, Janko Lizák, Martin
Grivalský a Miro Kačmarčík -

posudzovali nás všetkých naraz.
Na činnosti čakateľa musí byť
vidieť, že to daný človek naozaj
s jaskyniarstvom myslí vážne
a že je schopný chodiť do jaskýň
a prispievať aj svojou troškou
k celoskupinovému snaženiu.
4 Je jaskyniarstvo finančne
náročné?
- Je to náročné v tom prvom
momente - človek si musí nakúpiť základný materiál. Je to
investícia cez 20 000 Sk, ale je to
dlhodobá investícia, najmenej na
10 rokov.
4 Odporúčal by si jaskyniarstvo aj iným mladým ľuďom?
- Odporúčal by som ho ľuďom,
ktorí by oňho mali skutočný záujem, majú vzťah k prírode a cítia,
že by to mohli zvládnuť. Dá sa
to vyskúšať a myslím, že je to
dobrý koníček. Jaskyniarstvo je
ale veľká drina. Človek v jaskyni pracuje - odvaľuje kamene,
piesok. Keď z jaskyne vyjde má
čistý len jazyk a očné zrenice. Pod
zem chodievame aj na 30 hodín.
Je to náročná, no napriek tomu
veľmi obohacujúca a zmysluplná činnosť.

Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., prijme do pracovného pomeru zamestnanca na uvoľnené miesto:

vedúceho strediska stavebnej výroby.
Predpoklady uchádzačov: min. stredoškolské vzdelanie stavebného smeru, min. prax v odbore 3 roky, VP skupiny B.
Miesto výkonu práce: Spišská Belá a blízke okolie.
Žiadosti s profesijným životopisom môžete zasielať na adresu:
Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., Továrenská ulica.
Termín podania žiadosti: do 29.2.2008.
Bližšie informácie: Ing. Urban, riaditeľ podniku,
osobne alebo tel. 459 15 28, 459 10 11.

Ponuka stavebných prác - VÝZVA
Mesto Spišská Belá pripravuje v mesiacoch marec a apríl realizáciu
týchto stavebných prác:
1. Zateplenie fasády budovy Materskej školy na Mierovej ulici
v Spišskej Belej
2. Oprava fasády budovy kina na Petzvalovej ulici v Spišskej
Belej
3. Rekonštrukcia vnútorných rozvodov elektroinštalácie v budove Mestského úradu v Spišskej Belej.
Na dodanie týchto stavebných práv hľadá dodávateľov. Podmienky
predloženia ponuky sú zverejnené na www.spisskabela.sk alebo
záujemcom budú poskytnuté na mestskom úrade. Cenové ponuky
je potrebné predložiť na mestský úrad do 29. 2. 2008.
Realizáciu ostatných plánovaných stavebných akcií v uvedenom období bude na základe priameho zadania realizovať Mestský podnik
Spišská Belá, s. r. o., ako vlastná organizácia mesta.
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Pozemkové úpravy v katastrálnom území Spišská Belá a Strážky
Vážení spoluobčania,
keďže aj v našich katastrálnych
územiach Spišská Belá a Strážky
je nariadené vykonávanie pozemkových úprav, dovoľte mi aby
som Vás oboznámila s ich priebehom, k čomu sú určené a aké
sú práva a povinnosti vlastníkov
pozemkov a zároveň požiadala
o spoluprácu pri tvorbe projektov
pozemkových úprav.
Pozemkové úpravy sú pokračovaním obnovenej evidencie
vlastníckych práv k pozemkom
- známe ako ROEP - register
obnovenej evidencie pôdy.
Hoci vlastnícke právo nikdy
nezaniklo, jeho výkon najmä
v extraviláne sa postupne utlmoval, poľnohospodárske pozemky
boli združované do správy čiže
štátnych majetkov a poľnohospodárskych družstiev, lesné
pozemky do správy lesných podnikov. V krajine sa zmenil spôsob
obhospodarovania, malovýrobné
formy boli nahradené poľnohospodárskou veľkovýrobou.
Zmenou spoločenských pomerov po roku 1989 sa vytvorili
podmienky pre obnovu výkonu
vlastníckeho práva, vlastník
znovu získal právo rozhodovať
o spôsobe nakladania so svojim
majetkom.
Pozemkové úpravy sa zatiaľ
uskutočňujú mimo sídiel obcí
a miest v 339 z celkovo 3 564
katastrálnych území. Boli zahájené aj v k. ú. Strážky a Spišská
Belá. Trvajú niekoľko rokov,
sú hradené štátom aj z fondov
Európskej únie a z príspevkov
vlastníkov a ich výsledkom má
byť najmä scelenie pozemkov
ale aj zatraktívnenie vidieka.
Základným cieľom je nové
rozdelenie pozemkov v riešenom
území. Územie, v ktorom má
dôjsť k novému usporiadaniu
vlastníckych vzťahov k pozemkom je ohraničené hranicou obvodu pozemkových úprav. Obvod
pozemkových úprav tvorí spravidla katastrálne územie, podliehajú
im predovšetkým poľnohospodárske a lesné pozemky a pozemky
bezprostredne slúžiace poľnohospodárskej a lesnej výrobe.
Prečo sa pristúpilo
k pozemkovým úpravám
1. Potreba nového rozdelenia
pozemkov vyplýva predovšetkým
z rozdrobenosti vlastníctva k pozemkom s cieľom odstrániť

prekážky vo výkone vlastníckych a užívacích vzťahov.
Mimo zastavaných území obcí
a miest je vlastníctvo pozemkov
rozdrobené, pričom veľký počet
spoluvlastníkov jedného pozemku
bráni spoluvlastníkom pôdy bez
prekážok svoj spoluvlastnícky
podiel predať, zameniť alebo
darovať cudzej osobe, keďže
na prevod potrebuje v zmysle
Občianskeho zákonníka súhlas
ostatných spoluvlastníkov
2. Vykonávajú sa v dôsledku
historického vývoja mimo zastavaného územia obce( intravilán ),
kde prakticky neexistujú vlastníci
pozemkov, ale väčšinou vlastníci
podielov k pozemkom
- zásadný rozdiel medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom
podielu k pozemkom spočíva
v uplatňovaní si vlastníckych
práv - kým vlastník pozemku
koná samostatne, vlastník podielu je obmedzený konaním
vlastníkov zvyšných podielov,
pričom obmedzenie závisí od veľkosti vlastníckeho podielu, počtu
a skladby spoluvlastníkov.
- nové rozdelenie pozemkov
na základe vyrovnania za pôvodné pozemky a vlastnícke podiely
k pozemkom ( scelenie pozemkov
a vlastníckych podielov k pozemkom ) ale aj oddelenie a iné úpravy pozemkov umožňujú prechod
od vynúteného pasívneho stavu
k možnosti aktívne si uplatňovať
vlastnícke práva.
- je rozdiel jednať o výmere
súčtu vlastníckych podielov k pozemkom združeným v bloku pôdy
alebo o pozemku vlastníka. Tým
je možné napríklad zrovnoprávniť
vzťahy pri prenájme pozemkov
3. Pri novom rozdelení pozemkov dochádza aj k väčšiemu
či menšiemu uplatňovaniu verejnoprospešných zámerov- budujú
sa prístupové cesty, robia vodohospodárske opatrenia, ktoré by
mali zabrániť zamokreniu alebo
vysúšaniu pôdy ale aj iné opatrenia, ktoré by mali zatraktívniť
vidiecke prostredie.
4. Pozemkové úpravy sa vykonávajú podľa zákona Slovenskej
národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov - samotnému rozdeleniu pozemkov predchádza pomer-

ne zložitá príprava podkladov
V projekte pozemkových
úprav sa postupuje
nasledovne:
1. Vlastníkom sa doručí výpis z registra pôvodného stavu.
Vlastníctvo pozemkov sa zisťuje
v súčinnosti obvodného pozemkového úradu s príslušnými
orgánmi, združením účastníkov a účastníkov a účastníkmi
z údajov katastra nehnuteľnosti,
pozemkovej knihy, alebo iných
verejných kníh, právnych listín
alebo iných prostriedkov, ktorými možno objasniť skutočný
stav vecí. Výpis obsahuje údaje
o vlastníkovi a jeho vlastníctve
v obvode o pozemkových úprav.
Údaje sú preberané z katastra
nehnuteľností, ktoré mali by byť
správne, ak nie sú, tak by vlastník
mal upozorniť na tieto skutočnosti
písomne. Ak s údajmi nesúhlasí,
môže podať námietku. Mimoriadne dôležitým údajom je stanovenie typu vlastníka, ktorým sa
odlíšia aktívni účastníci pozemkových úprav od účastníkov zastúpených v konaní o pozemkových
úpravách zákonom stanoveným
zástupcom. Zastupovanie sa týka
aj známych vlastníkov, ktorí sa do
pozemkových úprav z rozličných
dôvodov neprihlásili, resp. nereagujú na výzvu správneho orgánu.
Z obvodu pozemkových úprav je
vylúčené zastavané územie obce,
teda výpis neobsahuje dom, dvor,
záhradu prípadne iné pozemky
vylúčené z projektu pozemkových
úprav - napríklad poľnohospodársky dvor, priemyselný park.
2. Výmera pozemkov a veľkosť výmery spoluvlastníckeho
podielu sa určuje podľa mapových podkladov. Výmera určená
z máp sa viac približuje skutočnej
výmere parcely. Príklad: Výmera 5 000 m2 evidovaná na liste
vlastníctva bola určená pred sto
rokmi. Z registra pôvodného stavu
sa dozviete, že výmera je 4 500
m2. Skutočnosť je však taká, že
parcela sa nezmenšila, nikto
z nej neodkrojil. Jednoducho sa
ukázalo, že pôvodná výmera parcely nebola určená správne a do
registra pôvodného stavu vstúpil
údaj zodpovedajúci skutočnej
výmere. V každom prípade je
potrebné domáhať sa vysvetlenia
o príčinách zmeny druhu a výmery pozemkov.
S vlastníkom sa ďalej prero-

kuje jeho návrh na umiestnenie
nového pozemku, predložia sa
mu zásady umiestnenia nových
pozemkov, ktoré môže pripomienkovať.
3. Stanoví sa hodnota pozemkov a porastov. Meradlom objektivity pozemkových úpravje
zachovanie primeranosti pôvodných pozemkov a nových pozemkov. Preto sa celé územie rozdelí
na časti s rovnakými vlastnosťami
premietnutými do hodnoty pozemkov. Porasty sa oceňujú osobitne. Nové pozemky majú byť
svojim druhom, výmerou, bonitou
polohou a hospodárskym stavom
primerané pôvodným pozemkom,
pričom sa prihliada na výhody
získané pozemkovými úpravami.
Po vyhotovení rozdeľovacieho
plánu vo forme vytyčovacieho
a umiestňovacieho plánu sa
vlastníkovi doručí výpis z registra nového stavu. Sú to vlastne
údaje o novom pozemku, jeho
výmera hodnota, druh pozemku
a príslušná grafická časť. Proti
takému výpisu možno namietať.
Táto časť konania o pozemkových úpravách je pre vlastníka
najdôležitejšia.
4. Vo väčšine prípadov
urbárske pozemky ostanú na
pôvodných miestach a v pôvodných hraniciach a v pôvodných
podieloch.
5. Mimoriadne dôležité je
zistiť zámery vlastníkov o spôsobe nakladania s vlastníctvom.
Možností nie je veľa, buď chce
hospodáriť na svojich alebo
prenajatých pozemkoch, alebo
naopak chce pozemky niekomu
prenajať
6. Zvláštnym prípadom je
situácia, keď existuje zámer
premeniť poľnohospodárske
pozemky na stavebné na základe
územného plánu. Takéto pozemky sa z pozemkových úprav alebo
vylúčia, alebo riešia osobitným
spôsobom
7. Združenie účastníkov
pozemkových úprav je právnickou osobou, ktorá vzniká na
prvom zhromaždení účastníkov
pozemkových úprav (za k. ú.
Sp. Belá aj Strážky vytvorené
v minulosti). Združenie účastníkov najmä spolupracuje pri
príprave s prerokúvaní úvodných
podkladov projektu pozemkových
úprav a postupu jeho vykonania
a v určenom rozsahu sa podieľa
(Pokračovanie na 9. strane)
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na financovaní projektu pozemkových úprav. Výkonným orgánom Združenia účastníkov je
predstavenstvo, ktoré zastupuje
Združenie účastníkov v konaní
o pozemkových úpravách.
8. Obsahom projektu pozemkových úprav je návrh nového
usporiadania pozemkov v obvode
pozemkových úprav vrátane plánov verejných zariadení a opatrení a plánov spoločných zariadení
a opatrení.
9. Čo sú verejné zariadenia?
Verejné zariadenia a opatrenia,
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ktoré slúžia obyvateľom obce
riešeného územia, sú najmä:
zariadenia na rekreáciu, športové
zariadenia, zariadenia na dodávku
pitnej vody, čistenie odpadových
vôd a skládky tuhého komunálneho odpadu.
10. Čo sú spoločné zariadenia?
Spoločné zariadenia a opatrenia,
ktoré slúžia vlastníkom pozemkov
v obvode pozemkových úprav,
sú najmä: cestné komunikácie
(poľné a lesné cesty) slúžiace na
sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty,
železničné priecestia a pod.),

protierózne opatrenia slúžiace
na ochranu pôdy pred veternou
a vodnou eróziou (zatrávnenia,
zalesnenia, vetrolamy, vsakovacie
pásy, terasy, prehrádzky a prieľahy), opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú
hlavne vo vytvorení ekologickej
stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá,
interakčné prvky, sprievodná zeleň), vodohospodárske opatrenia,
ktoré zabezpečujú krajinu pred
prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na
krytie vlahového deficitu (nádrže,
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poldre, odvodnenia závlahy).
11. Po schválení projektu
pozemkových úprav obvodný
pozemkový úrad nariadi jeho
vykonanie.
Pre úspešné zvládnutie tejto
problematiky je veľmi dôležitá
spolupráca vlastníkov, ale aj nájomcov pôdy, správneho orgánu
(Obvodný pozemkový úrad Kežmarok) a zhotoviteľa projektu.
Spracovala:
Ing. Anna Kleinová,
Mestský úrad, majetkoprávne
oddelenie, tel. 4680 512

Vyberáme z Denníka Mestskej polície v Spišskej Belej (január 2008)
• Dňa 1. 1. 2008 o 2.30 h bolo
hliadkou MsP na ulici Petzvalovej pred budovou MsÚ pri konaní kultúrneho podujatia Silvester
2007 a oslavách príchodu nového
roka 2008 zistené narušenie občanom mesta Kežmarok M. K., toho
času prechodne bytom Spišská
Belá, občanom mesta Kežmarok
J. K., prechodne bytom Spišská
Belá, a občanom obce Holumnica
P. L., prechodne bytom Lendak,
ktorí sa medzi sebou navzájom napádali. Priestupky boli prejednané
v blokovom konaní blokovými
pokutami.
• Dňa 2. 1. 2008 o 11.00 h
oznámila občianka mesta A. H.,
že dňa 1. 1. 2008 v čase okolo 14.00 h jej vynadal hrubým
spôsobom jej sused A. Š., ktorý
je týmto svojím konaním podozrivý z naplnenia skutkovej podstaty
priestupku. Priestupok je v štádiu
objasňovania.
• Dňa 2. 1. 2008 o 15.00 h
oznámil zamestnanec Mestského
podniku, s. r. o., Spišská Belá,
že v ranných hodinách zistil
poškodenie lampy verejného
osvetlenia pri parkovisku na
ulici Družstevnej. Uvedeným
konaním sa doposiaľ neznámy
páchateľ dopustil priestupku
proti majetku podľa § 50 zák. č.
372/90 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov. Priestupok
je v štádiu objasňovania.
• Dňa 2. 1. 2008 o 18.00 h bol
hliadkou MsP na ulici Hviezdoslavovej prichytení občan R. Š.,
ktorý na chodníku vykonával
malú osobnú potrebu. Uvedeným
konaním sa dopustil priestupku
porušením VZN mesta č. 2/95
o ochrane verejného poriadku
a životného prostredia, začo bol
odmenený blokovou pokutou.
• Dňa 9. 1. 2008 o 2.45 h bola

hliadkou MsP zistená na ulici
Družstevnej v priestore prístrešku SAD konzumácia alkoholu
občanom mesta Poprad L. K.,
ktorý sa týmto dopustili priestupku porušením VZN mesta
č. 6/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov,
pretože ich požívanie na verejnom
priestranstve je v našom meste zakázané. Priestupok bol prejednaný v blokovom konaní blokovou
pokutou.
• Dňa 15. 1. 2008 o 16.10 h
oznámila obyvateľka mesta P.
S., že dňa 10. 1. 2008 v dopoludňajších hodinách v budove
zdravotného strediska jej vynadal
hrubým spôsobom občan obce
Krížová Ves P. D., ktorý týmto
svojím konaním je podozrivý
z naplnenia skutkovej podstaty
priestupku. Priestupok je v štádiu
objasňovania.
• Dňa 19. 1. 2008 o 1.32
h zistila hliadka MsP na ulici
Partizánskej a následne na ulici
Letnej pohyb psa rasy NO, ktorý
sa voľne pohyboval bez majiteľa
a zašiel do rodinného domu občana I. H. na ulici Letnej. Podľa
poznatkov od občanov mesta
bolo zistené, že pes sa častejšie
pohybuje bez majiteľa na verejnom priestranstve. Uvedeným
konaním sa držiteľ, resp. majiteľ
psa dopustil priestupku porušením
VZN mesta č. 9/2004 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta. Priestupok je v štádiu
objasňovania.
• Dňa 21. 1. 2008 o 7.30 h
oznámila občianka mesta M. B.,
že dňa 20. 1. 2008 vo večerných
hodinách jej v spoločnom byte
vynadal hrubým spôsobom
jej manžel O. B., ktorý týmto
svojím konaním je podozrivý
z naplnenia skutkovej podstaty

priestupku. Priestupok je v štádiu
objasňovania.
• Dňa 21. 1. 2008 o 10.50
h oznámil predseda SRZ MO
Spišská Belá, že dňa 21. 1. 2008
v čase okolo 9.00 h zistil, že
došlo k odcudzeniu informačnej
tabule, ktorá bola umiestnená na
drevenom prístrešku na príjazdovej komunikácii k budove rybárskeho domu. Doposiaľ neznámy
páchateľ sa dopustil priestupku
podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších
predpisov. Priestupok je v štádiu
objasňovania.
• Dňa 26. 1. 2008 o 22.48 h
oznámil občan mesta J. L., že
v bytovom dome na ulici Petzvalovej ruší nočný kľud občan mesta
J. Č. Na miesto sa dostavila hliadka MsP, ktorá upozornila občana
a pod hrozbou udelenia blokovej
pokuty upustil od ďalšieho protiprávneho konania.
• Dňa 29. 1. 2008 o 14.50 h
telefonický oznámil anonym, že
pred predajňou SINTRA sedia
na lavičke neznáme osoby, ktoré
konzumujú alkoholické nápoje
a v ich okolí sa pohybujú 3 psy.
Na miesto skutku sa dostavila
hliadka MsP, kde bolo zistené,
že alkohol konzumujú občania
mesta O. F. a R. Š., ktorí sa týmto dopustili priestupku porušením
VZN mesta č. 6/2006 o ochrane
pred zneužívaním alkoholických
nápojov, pretože ich požívanie na
verejnom priestranstve je v našom
meste zakázané. Po vytriezvení
budú obaja priestupcovia za svoje
konanie „odmenení“ blokovými
pokutami. Ďalej bolo zistené, že
pobehujúce psy patria občanovi
mesta M. P., ktorý sa týmto dopustil priestupku porušením VZN
č. 9/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mes-

ta. Za uvedený priestupok bude
uložená bloková pokuta.
• Dňa 30. 1. 2008 o 8.29 h
oznámila občianka mesta A. H.,
že ráno videla vo svojom dvore
na ulici Slnečnej a následne pobehovať po tejto ulici psa rasy NO,
ktorý sa volne pohyboval bez
majiteľa. Na miesto sa dostavila
hliadka MsP, kde bolo zistené,
že pes patrí občanovi mesta I. B.
Uvedeným konaním sa držiteľ,
resp. majiteľ psa dopustil priestupku porušením VZN č. 9/2004
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta, za čo bol
na mieste prejednaný v blokovom
konaní blokovou pokutou.
• Dňa 31. 1. 2008 o 13.05 h
oznámila občianka mesta K. L.,
že dňa 30. 1. 2008 v čase okolo
9.10 h sa k jej osobe v spoločných
priestoroch bytového domu hrubým spôsobom správala suseda M.
V., ktorá týmto svojím konaním je
podozrivá z naplnenia skutkovej
podstaty priestupku. Priestupok
je v štádiu objasňovania.
• Začiatkom mesiaca január
2008 bol prijatý na oddelení MsP
poznatok od občanov mesta, ktorí
uviedli, že v okrajových častiach
mesta ulíc Letná, Osloboditeľov,
Tatranská, L. Novomeského,
Továrenská a okolí firiem CIMA
a Javorina sa pohybujú dve líšky. Niektorí z týchto občanov si
našli doma zahrdúsenú hydinu. Na
základe tohto poznatku sa v dobe
od 10. 1. do 31. 1. vo večerných
hodinách vykonávala súčinnosť
s členmi poľovníckeho združenia
Poľana so sídlom v meste Spišská
Belá so zameraním na odstrel
týchto líšok. Dňa 29. 1. 2008 sa vo
večerných hodinách jednu z dvoch
líšok podarilo odstreliť.
Spracoval: Ján Pokrivčák,
náčelník mestskej polície
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Široká ponuka informácií
Regionálne turistické informačné centrum (ďalej len
RTIC) i naďalej napĺňa účel, za
akým bolo zriadené, t. z. zvyšovať informovanosť domácich
a zahraničných turistov a návštevníkov o možnostiach letnej
turistiky, zimných horských
športov, mestského a kultúrneho
cestovného ruchu, kúpeľného
a zdravotného cestovného ruchu,
vidieckeho cestovného ruchu
a agroturistiky.
V súčasnosti poskytuje RTIC
tieto služby: informácie domácim a zahraničným turistom

Zápis detí do
materskej školy
Riaditeľka Materskej školy na
Mierovej ulici1v Spišskej Belej
oznamuje rodičom, že zápis detí
do materskej školy pre školský
rok 2008/2009 sa uskutoční od
1. do 31. marca. Prihlášky si rodičia môžu vyzdvihnúť v riaditeľni
MŠ alebo priamo v jednotlivých
triedach u učiteliek.

a návštevníkom o aktuálnych
kultúrnych a športových podujatiach, o možnostiach návštev
kultúrno-historických zariadení,
o možnostiach turistiky a zimných športov, nielen v meste
Spišská Belá, ale aj v tatranskom
a podtatranskom regióne, resp.
na území celého severného
Spiša. Informácie o existencii
a adresách firiem a organizácií
nachádzajúcich sa v Spišskej
Belej. Získavanie a distribúciu
propagačných materiálov kultúrno-historických a rekreačných
objektov, ubytovacích zariadení
a pod. Informuje obyvateľov
prostredníctvom rozhlasu o kultúrnych, športových, spoločenských podujatiach, predajných

Verejný žiacky
koncert
Pozývame Vás na verejný koncert žiakov Základnej umeleckej
školy v Spišskej Belej, ktorý sa
uskutoční dňa 20. februára (streda) o 17.00 h v kinosále mesta.

Pripomenuli si oslobodenie
Deň oslobodenia, 27. január 1945 a zároveň aj 63. výročie tejto
historickej udalosti, si Belania pripomenuli položením vencov k pamätníku padlých počas 2. svetovej vojny. Za udržanie tejto tradície
ďakujeme členom miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Fašiangové posedenie v Strážkach
Zamestnanci Zariadenia
opatrovateľskej služby pripravili
25. januára pre svoje osadenstvo
a tiež všetkých seniorov z mesta
fašiangové posedenie v spoločenskej sále v Strážkach. Na posedení
vystúpil novotvoriaci sa spevokol
Belan (tvorený prevažne z členov Klubu dôchodcov) pod vede-

ním p. Ležákovej. O dobrú náladu
sa na tomto stretnutí postaral aj
detský folklórny súbor Belanček
a tiež goralská hudba zo Ždiaru.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, najmä organizátorom
podujatia - zamestnancom ZOS,
pod vedením vedúcej Bc. Renáty
Charitunovej.

akciách a havarijných stavoch
distribúcie vody a elektriny,
stratách a nálezoch, robí inzerciu
pre miestnych podnikateľov. Ponúka návštevníkom a obyvateľom
možnosti prijímania a odosielania
faxov, kopírovania, viazania hrebeňovou väzbou.
Okrem toho sa RTIC venuje
aj predaju turistických máp, automáp, pohľadníc, pexies, magnetiek, kníh (monografia mesta
Spišská Belá, monografia o J. M.
Petzvalovi), cenín a pamätných
mincí vydaných pri príležitosti
200. výročia narodenia J. M.
Petzvala, suvenírov, kolkov
a poštových známok.
Zo služieb ponúkaných vlani
v RTIC boli najviac využívané

FEBRUÁR 2008
(165-krát) faxové, (89-krát) kopírovacie služby a (85-krát) možnosť
vyhlásenia správy v mestskom
rozhlase. Viazanie hrebeňovou
väzbou najviac využívajú zamestnanci mestského úradu.
Tržby za služby v uplynulom roku boli 12 061 a za tovar
211 020 Sk. Informácie turistického centra vlani využilo 1 192
návštevníkov zo Slovenska a 689
zo zahraničia. Najväčšia návštevnosť bola v letnej turistickej
sezóne, v júni až septembri, Zo
zahraničných návštevníkov prevládali najmä turisti z Poľska
a Českej republiky. Prevažná
väčšina ostatných zahraničných
návštevníkov komunikovala
v angličtine.

Verejná diskusia na tému

„Rozvoj športu v meste Spišská Belá“
Primátor mesta Spišská Belá pozýva všetkých, ktorým nie je
šport v našom meste ľahostajný, na verejnú diskusiu na tému
„Rozvoj športu v meste Spišská Belá“ s cieľom vypracovať
Koncepciu rozvoja športu v našom meste.

Miesto konania: reštaurácia v Mlyne
(nová časť - vstup od parku)
Dátum a čas:
2. marca 2008 (nedeľa) o 17.00 h
Určené:
pre širokú verejnosť (pre všetkých)
Program:
1. Úvodné slovo primátora mesta
2. Krátka prezentácia súčasnej činnosti existujúcich športových klubov a organizácii v našom meste (zástupcovia
jednotlivých klubov a oddielov)
3. Krátky návrat do história športu v našom meste.
4. Návrhy a predstavy o ďalšom smerovaní rozvoja športu
v našom meste pre obdobie rokov 2008 - 2020
5. Sformulovanie priorít ďalšieho rozvoja športu v našom
meste
6. Záver

Všetkých vás srdečne pozývame. Nevyhnutná je
účasť zástupcov jednotlivých športových klubov
a oddielov pôsobiacich v meste Spišská Belá.

Spoločenská kronika - december 2007
Narodili sa:
Barbora Sekerková.

Životného jubilea sa dožívajú:
Mária Pacigová 85 r., Zita Bekešová 80 r., Ema Horničáková
80 r., Júlia Sisková 80 r., Mária Kornajčíková 75 r., Pavol
Bachleda 75 r.
Navždy nás opustili:
Pavol Šelep vo veku 51 rokov.

Spišskobeliansky spravodaj
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Budova kina - nové riešenie úpravy vstupu do regionálneho turistického informačného centra (Pod novoupraveným vstupom bude umiestnený novinový stánok.)

Návštevnosť RTIC za rok 2007
január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

Slovensko

50

54

96

81

95

84

113

143

124

132

127

93

Poľsko

7

5

9

9

20

18

39

83

27

8

7

9

Česká republika

3

6

3

5

9

6

53

56

20

9

1

Veľká Británia

2

1

7

7

8

9

16

6

1

2

2

5

7

3

14

16

5

4

5

1

Krajina

Nemecko

5

Rakúsko
Francúzsko
Holandsko
Dánsko

1
7

10

4

15

5

Belgicko

4

3

Maďarsko
Rusko

5

Ukrajina
7

Litva

2

1
7

5

3

2

8

1

1
4

5
8

Izrael

1
8
4

Japonsko

1

Taliansko

2

Estónsko

3

Spolu

2

2

Španielsko

4

62

66

113

109

1

5
155

10
140

262

368

197

162

141

106
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Stredisko záujmovej činnosti po roku
Školské stredisko záujmovej
činnosti vzniklo 1. 1. 2007 na
návrh primátora mesta a riaditeľa ZŠ na Moskovskej ulici.
Snahou ŠSZČ je rozvíjať talenty a rozumne tráviť voľný čas
prostredníctvom pravidelnej
športovej činnosti so zameraním
na volejbal a basketbal. Dôvodom
pre zriadenie strediska bolo personálne, finančné a materiálne zabezpečenie činnosti basketbalového klubu dievčat a začatie činnosti
volejbalového klubu chlapcov.
V stredisku pracuje 102 žiakov
v piatich oddeleniach, z ktorých
3 oddelenia sú zamerané na basketbal dievčat, jedno oddelenie na
volejbal a jedno oddelenie športovej predprípravy. Oddelenie basketbalu žien, ktoré je účastníkom
1. ligy žien vedie Mgr. Miroslav

Burdíček. Družstvo hoci vekom
len juniorské po návrate viacerých
odchovankýň sa vôbec nestratilo
v 1. slovenskej basketbalovej lige.
Viac na www.bk.spisskabela.sk.
Oddelenie basketbalu dievčat,
žiačok 3. - 5. ročníka vedie Ing.
Vladimír Kovalský. Činnosť je
zameraná na výchovu hráčok
pre basketbalový klub, rozvoj ich
pohybových schopností a basketbalových zručností. Oddelenie
basketbalu dievčat, žiačok 7. - 9.
ročníka vedie Yveta Tomaľová.
Jej úlohou je dotiahnuť dievčatá
po technickej a taktickej stránke
na úroveň hráčok pre družstvo
žien. Činnosť volejbalového
oddelenia je zameraná na propagáciu a pritiahnutie početnejšej
skupiny chlapcov k volejbalu.
Pod vedením Mgr. Jaroslava Do-

Športové výsledky
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beša sa škola zapojila do projektu
Slovenskej volejbalovej federácie
- Minimaxvolley, ktorý súťažnou
formou - hrou trojíc chce spopularizovať volejbal a pritiahnuť čo
najviac talentov. Do projektu sme
prihlásili 3 družstvá, ktoré budú
v tejto celoslovenskej súťaži
pôsobiť. Z projektu získalo stredisko 6. kvalitných lôpt pre volejbal. Viac na www.kometake.sk/
minimaxvolley. Pre spopularizovanie športu a pritiahnutie čo najpočetnejšej skupiny detí k športu
vzniklo oddelenie športovej predprípravy kde sa žiaci a žiačky 1.

- 4. ročníka hravou formou zoznamujú so športom a pravidelnou
tréningovou činnosťou. Pod vedením Jozefa Kunu rozvíjajú svoje
pohybové schopnosti pestrou pohybovou činnosťou. Z finančných
prostriedkov strediska sa nakúpilo
športové náčinie a náradie, ktoré
slúži na spestrenie a skvalitnenie
tréningovej činnosti. Kúpila sa
kvalitne vybavená lekárnička
a doplnil sa stav volejbalových,
basketbalových lôpt ako aj 11
nových žineniek, gymnastický
mostík a koza.
Spracoval:
Mgr. Jaroslav Dobeš

Jazda zručnosti
Výsledky 1. kola IX. ročníka súťaže v jazde zručnosti „O pohár
primátora mesta Spišská Belá“ z 27. januára 2008:
Kategória - Prvá jazda v kole:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Václav Slodičák
Ján Štolc
Adam Slodičák st.

Seat Inca
Suzuki Swift
Škoda Fabia

Sp. Belá - Strážky
Poprad
Spišská Belá

Škoda Fabia
Opel Corsa
Renault Clio

Spišská Belá
Poprad
Poprad

Škoda Fabia
Suzuki Swift

Spišská Belá
Poprad

Kategória - Dospelí:

1. slovenská volejbalová liga - skupina Východ - MUŽI
12. 1. 2008 Novoť - Spišská Belá
19. 1. 2008 Spišská Belá - Detva
2. 2. 2008
Spišská Belá - Vranov

3:1, 3:1
3:1, 0:3
2:3, 0:3

Najbližšie zápasy:
9. 2. 2008
Spišská Belá - Šaca
16. 2. 2008 Revúca - Spišská Belá

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Michal Palušák
Pavel Sovák ml.
Oto Bendík

Kategória - Ženy:
1. miesto
2. miesto

Eva Kačmareková
Jana Štolcová

Kategória - Juniori (od 10 do 18 rokov):

1. slovenská basketbalová liga - skupina Východ - ŽENY
27. 1. 2008 Michalovce - MBK Spišská Belá
26. 1. 2008 TYDAM Košice - MBK Spišská Belá

62:37
79:40

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Matej Krišanda
Stanislav Bekeš ml.
Eva Slodičáková

Škoda Felícia
Daewo Matiz
Seat Inca

Spišská Belá
Spišská Belá
Sp. Belá - Strážky

2. kolo IX. ročníka súťaže v jazde zručnosti „O pohár primátora
mesta Spišská Belá“ sa uskutoční 24. februára 2008 od 13.00 h na
parkovisku pri Belianskych kúpeľoch.

Najbližšie zápasy:
9. 2. 2008
MBK Spišská Belá - ŠŠK Abovia ´96 Košice
10. 2. 2008 MBK Spišská Belá - Cassovia Košice „B“

Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Sp. Belej na rokovaniach v roku 2007
Meno

Priezvisko

21.12.
2006

11.01.
2007

15.02.
2007

29.03.
2007

19.04.
2007

03.05.
2007

31.05.
2007

04.07.
2007

13.09.
2007

04.10.
2007

08.11.
2007

29.11.
2007

13.12.
%
2007 účasť

1.

Pavol

Bekeš

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

N

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

2.

František Čarnogurský, Ing.

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

N

N

účasť

účasť

účasť

účasť

N

účasť

75

3.

Gabriel

Gemza

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

N

účasť

N

účasť

účasť

N

N

N

58,3

4.

Ján

Halčin

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

N

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

91,6

5.

Veronika Kovačiková, Ing.

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

100

6.

Jozef

Kuna

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

N

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

N

83,3

7.

Peter

Milaňák

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

100

8.

Peter

Novajovský, Bc.

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

N

účasť

účasť

účasť

účasť

N

83,3

9.

Andrej

91,6

Novák, MUDr.

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

100

10. Anna

Olekšáková, Mgr.

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

N

N

účasť

N

účasť

N

účasť

66,6

11. Peter

Pavličko, Mgr.

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

účasť

N

účasť

účasť

účasť

91,6

Nezarátané do účasti: N - ospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní MsZ; NU - neospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní MsZ.
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