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Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí
dňa 5. februára 2009 okrem
iného:
- vzalo na vedomie vypracovanú koncepciu rozvoja mesta
Spišská Belá v oblasti tepelnej
energetiky;
- vyhlásilo voľbu hlavného
kontrolóra mesta Spišská Belá na
obdobie rokov 2009-2015 (podmienky vyhlásenia voľby tvoria
prílohu tohto uznesenia);
- schválilo návrhy na 3 zámeny
pozemkov medzi mestom Spišská
Belá a vlastníkmi pozemkov v lokalite plánovanej ulice Samuela
Webera (výstavba rodinných
domov);

- schválilo predaj voľných
stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov na ulici
Samuela Webera v Spišskej Belej
konkrétnym žiadateľom (ako kupujúcim) podľa zoznamu, ktorý
tvorí prílohu tohto uznesenia, za
podmienok v zmysle uznesenia
MsZ č. 156/2008 zo dňa 25. 9.
2008;
- schválilo majetkovoprávne vysporiadanie (odkúpenie)
pozemkov pod plánované nové
bytové domy v lokalite nad
Belianskymi kúpeľmi za kúpnu
cenu 14 eur/m2 (422 Sk/m2) od
súkromných vlastníkov;
- prerokovalo ďalších 8 žiadostí o majetkoprávne vysporiadanie

vlastníckeho práva k pozemkom
a niektorým žiadostiam vyhovelo,
niektoré žiadosti odročilo a niektorým žiadostiam nevyhovelo;
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o novom zákone
o sociálnych službách a o nových
úlohách mesta v tejto oblasti;
- delegovalo Mgr. Annu
Olekšákovú a Ing. Máriu Kušmírekovú ako zástupcov mesta za
nových členov mestskej školskej
rady v Spišskej Belej na obdobie
nasledujúcich 4 rokov;
- schválilo predaj dvoch rekreačných chatiek v areáli Belianske
kúpele vo vlastníctve mesta aj
s priľahlým pozemkom. Predaj
týchto nehnuteľností sa uskutoční prostredníctvom realitnej
kancelárie;
- odročilo žiadosť Pavla Kačmarčíka zo Spišskej Belej o prehodnotenie ďalšieho prenájmu
chatovej osady Šarpanec;
- neschválilo predĺženie prevádzkovej doby, a to pondelok
- nedeľa do 2.00 h v Herni Bar
-VIX na Hviezdoslavovej ulici
č. 9 v Spišskej Belej a trvá na
prevádzkovaní v prevádzkovej
dobe len do 22.00 h každý deň;

- schválilo predlženie prevádzkovej doby denne do 23.00
h v prevádzke CONDOR BAR na
Zimnej ulici č. 1 v Spišskej Belej
žiadateľovi Milanovi Čikovskému, bytom Spišská Belá na dobu
do 31. 12. 2009 s podmienkou
dôsledného dodržiavania tohto
prevádzkového času;
- vzalo na vedomie:
1) informáciu primátora
mesta o zasadnutí Dozornej rady
Mestského podniku Spišská Belá,
s. r. o., konaného dňa 2. 2. 2009,
2) oznámenie Ing. Radoslava
Urbana o jeho abdikácii z funkcie
konateľa (riaditeľa) Mestského
podniku Spišská Belá, s. r. o., ku
dňu 31. marca 2009 a schválilo
vyhlásenie výberového konania
na funkciu riaditeľa Mestského
podniku Spišská Belá, s. r. o.
(oznam o výberovom konaní tvorí
prílohu tohto uznesenia);
- vzalo na vedomie informáciu
o pracovnom stretnutí primátora
mesta, poslancov mestského zastupiteľstva s členmi Rady školy
pri Materskej škole na Mierovej
ulici a o riešení súčasných problémov s nedostatočnou priestorovou
kapacitou tejto škôlky.

INFORMÁCIA o čase a mieste konania
voľby prezidenta Slovenskej republiky
• Tohtoročný slávnostný zápis do 1. ročníka v ZŠ J. M. Petzvala na
Moskovskej ulici prebiehal netradičnou formou. Viac na strane 4.

Príprava rekonštrukcie parku
Mesto pripravuje projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu
parkových plôch v okolí evanjelického kostola. Predmetom tejto
rekonštrukcie bude malá plocha
pred evanjelickým kostolom,
park, kde bola donedávna socha
Immaculaty aj s prepojením na
záhradu evanjelického kostola. Má
ísť o jednotné koncepčné a komplexné spracovanie celého územia
tejto mestskej zelene. Spracovateľom projektovej dokumentácie je
skúsená krajinná architektka Ing.
arch. Sarvašová z Popradu. Keďže

tieto plochy sú súčasťou mestskej
pamiatkovej zóny, dňa 4. 2. 2009
sa uskutočnilo vstupné rokovanie
s pamiatkármi za účelom určenia
princípov a zásadných podmienok
tejto rekonštrukcie. Návrh uvedenej projektovej dokumentácie
(v jej jednotlivých štádiách) bude
predmetom aj verejného pripomienkovania. Projektové dokumentácia by mala byť spracovaná
do konca leta tohto roku. Na jeseň
tohto roku by sa už mali uskutočniť
aj niektoré prvé terénne a sadové
úpravy v týchto parkoch.

Volebné okrsky pre voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa
21. 3. 2009 (1. kolo), resp. 4. 4. 2009 (2. kolo) sú v Spišskej Belej
určené nasledovne:
• okrsok č. 1: Základná škola J.M.Petzvala, Moskovská 20 (pre voličov z ulice 1. Mája, Krátka, Kúpeľná, Moskovská,
Nová, SNP, Záhradná)
• okrsok č. 2: Základná škola, Štefánikova 19 (pre voličov z ulice
L. Novomeského, Letná, Osloboditeľov, Štefánikova,
Tatranská, Továrenská)
• okrsok č. 3: Mestský úrad (zasadacia miestnosť), Petzvalova 17 (pre
voličov z ulice Hviezdoslavova, Mierová, Partizánska,
Petzvalova, Slnečná)
• okrsok č. 4: Centrum voľného času, Zimná 47 (pre voličov z ulice
Družstevná, Gen. L. Svobodu, Kpt. Jána Nálepku,
Zimná, Šarpanec)
• okrsok č. 5: Spoločenská sála - Strážky, Medňanského 4 (pre voličov
z ulice Ladislava Medňanského, Popradská)
Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 21.
marca 2009 od 7.00 do 22.00 hodiny. Ak ani jeden z kandidátov na
prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať: v sobotu
4. apríla 2009 od 7.00 do 22.00 hodiny.
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Program Erasmus pre mladých podnikateľov
Niekoľko informácií o novom
programe Erasmus pre mladých
podnikateľov (Erasmus for Young
Entrepreneurs):
Erasmus pre mladých podnikateľov je nový európsky program,
ktorý si kladie za cieľ pomôcť začínajúcim podnikateľom. Program
stimuluje podnikanie, konkurencieschopnosť, nadnárodnosť, výmenu
know-how a budovanie manažérskych zručností pre riadenie malých
a stredne veľkých podnikov.
Výmenný program Erasmus
pre mladých podnikateľov:
• Ponúka pre začínajúcich
podnikateľov možnosť učiť sa od
skúseného podnikateľa, ktorý riadi
malý, alebo stredne veľký podnik
v niektorej z členských krajín EÚ

• Pomáha pri výmene skúseností medzi novými a skúsenými
podnikateľmi
• Posilňuje možnosti prístupu
k novým trhom a hľadanie vhodného partnera pre podnikanie
• Podporuje spájanie medzi
podnikateľmi a malými a stredne
veľkými podnikmi
• Pomáha skúseným podnikateľom vybudovať nové obchodné vzťahy a nájsť viac príležitostí
v rámci krajín EÚ
Participovať na programe
môžu noví podnikatelia a skúsení
podnikatelia:

• Začínajúci podnikatelia,
ktorí začali podnikať počas troch
posledných rokov, alebo ešte len
plánujú začať podnikanie v blízkej budúcnosti.
• Skúsení podnikatelia, ktorí
vlastnia, alebo riadia malé, alebo
stredne veľké podniky v rámci
EÚ
Program Erasmus pre mladých
podnikateľov funguje na báze výmenného pobytu (v rozsahu 1 až
6 mesiacov) začínajúceho podnikateľa v malom, alebo stredne
veľkom podniku skúseného podnikateľa v členskom štáte EÚ.

Viac informácií a registrácia v slovenčine:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=sk
Kontakt: support@erasmus-entrepreneurs.eu

Mestská polícia informuje

To znamená, že právomoc
mestskej polície sa rozšírila, a teda treba si viac všímať v našom
meste uvedené zákazy, príkazy
a obmedzenia, aby ste zbytočne
nemuseli platiť pokuty. Okrem
štátnej polície (dopravnej polície
alebo obvodného oddelenia PZ)
už aj mestská polícia bude dozerať
na dodržiavanie týchto pravidiel
cestnej premávky.
Občania, ktorí chcú kontaktovať mestskú políciu v našom
meste pri zistení akýchkoľvek
porušení zákona, môžu využiť
tieto telefónne čísla:
• telefón - pevná linka: 052/
459 15 55
• mobil: 0915 905 638
• e-mail: msp@spisskabela.sk

Dňa 1. februára 2009 vstúpil
do platnosti nový cestný zákon
č. 8/2009 Z. z., ktorý priniesol
niekoľko zmien. Jednou z týchto
zmien je aj rozšírenie kompetencií pre mestskú políciu pri riešení
dopravných priestupkov, a to
novelou časti zákona č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii.
Zákon Slovenskej národnej
rady č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii sa od 1. 2. 2009 mení
a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 písmeno f)
uvedeného zákona znie:
Obecná (mestská) polícia:
„...f) objasňuje priestupky, ak
tak ustanovuje osobitný predpis,

prejednáva v blokovom konaní
priestupky ustanovené osobitným
predpisom a priestupky proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu,
zákaz odbočovania, zákaz otáčania,
prikázaný smer jazdy, prikázaný
smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna,
školská zóna, zóna s dopravným
obmedzením a parkovisko,
2. zo všeobecnej úpravy
cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd
vozidiel...”

Návšteva v Brücku

v príjemnom lesnom prostredí.
Návšteva tejto školy a rozhovory
s pedagógmi (výmena skúsenosti)
boli veľkou inšpiráciou aj pre našich pedagógov. Práve spolupráca
medzi školami by mala priniesť
svoje pozitíva do budúcna.
Naši zástupcovia sa zúčastnili aj veľkolepého mestského
karnevalu, na ktorý sa v Brücku
pripravujú počas celého roka a do
ktorého sú zapojené všetky vekové kategórie obyvateľov mesta.
Na tomto karnevale sa mohli

zabávať pozvaní hostia s maskami a kostýmami od žalárnikov,
cez mníchov až po čarodejníkov
a čarodejnice. Veselú náladu vytvárala aj živá hudba, rozprávanie
vtipov a humorných príbehov,
karnevalový výbor s prezidentom, viceprezidentom a inými
členmi, karnevalové pokriky, no
najmä program, ktorý pozostával
z tanečných a hudobných vystúpení zameraných najmä na časy
minulé. Naša delegácia navštívila
aj čestného občana Spišskej Belej
p. Albína Mešára.

V súčasnej dobe sa často medializuje problém so separovaným
zberom odpadov na Slovensku, konkrétne s predajom jednotlivých
vyseparovaných zložiek odpadov. Aj keď tento problém postihol aj
naše mesto (ako celé Slovensko), nič sa nemení na samotnom systéme separovaného zberu a filozofii mesta v tejto oblasti. Všetko bude
„bežať” tak ako doposiaľ a separovať sa bude ešte vo väčšom rozsahu!
(majú sa vybudovať ďalšie separačné miesta s kontajnermi po meste
v tomto roku).

Výstava prác žiakov

V dňoch od 20.02.2009 do
23.02.2009 zástupcovia nášho
mesta - delegácia vedená Ľubomírom Vnenčákom a tvorená najmä
s pedagógov oboch základných
škôl navštívila na pozvanie nemecké partnerské mesto Brück.
Táto návšteva sa uskutočnila za
účelom nadviazania spolupráce
s miestnou alternatívnou základnou školou, ktorá úspešne funguje na princípe celodennej školy

Separovaný zber

V dňoch 12. 2. - 20. 2. sa
uskutočnila výstavu výtvarných
prác žiakov Základnej umeleckej
školy Spišská Belá. Výstava bola
v Greisigerovom múzeu (na prízemí mestskej knižnice).
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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.

Deň oslobodenia
mesta
Deň oslobodenia, 27. január
1945 a zároveň aj 64. výročie
tejto historickej udalosti, sme
si pripomenuli položením vencov k pamätníku padlých počas
2. svetovej vojny. Za udržanie
tejto tradície ďakujeme členom
miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov.

Fašiangové
posedenie seniorov
v Strážkach
Dňa 8. februára 2009 sa
v spoločenskej sále v Strážkach
uskutočnilo už tradičné Fašiangové posedenie seniorov, ktoré
pripravilo Zariadenie opatrovateľskej služby v Strážkach. Na
tomto posedení sa stretli obyvatelia uvedeného zariadenia, seniori
zo Spišskej Belej i Strážok, aj za
účasti primátora mesta i katolíckych kňazov. V rámci programu
vystúpil i seniorský spevokol
Belan z nášho mesta.

Nový predseda
Mestského
mládežníckeho
parlamentu
Máme nového predsedu
Mestského mládežníckeho
parlamentu (MMP) v Spišskej
Belej. Stala sa ním Brigita Marhefková. Poďakovanie však
patrí Richardovi Schurdakovi,
ktorý túto funkciu vykonával
tri volebné obdobia. Študijné
povinnosti mu už nedovoľujú
sa naplno venovať aj mládežníckej činnosti v našom meste.
Jeho štafetu preberá Brigitka,
dlhoročná členka MMP, ktorá
má už tiež skúsenosti v práci
s deťmi a mládežou.
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K bytom do osobného vlastníctva?
• Pýtate sa, či je ešte možné
podať žiadosť o výstavbu bytu
do osobného vlastníctva v našom
meste a čo je nové v tejto veci...
Žiadosť je možné podať kedykoľvek - žiadny termín nebol
zatiaľ určený. Žiadosť treba doručiť na mestský úrad, oddelenie
bytov a nebytových priestorov
(kontaktná osoba p. Olekšáková,
kanc. č. 2, na prízemí). V žiadosti

je potrebné (vhodné) uviesť, asi
aký veľký byt chcete (koľko m2
a koľko izieb - napr. 3-izbový byt
o celkovej výmere cca 80 m2).
Ide však len o orientačný údaj,
aby sme vedeli, aké byty by sa
mali preferovať pri rozhodovaní
o ich výstavbe. V súčasnosti sme
sa rozhodli túto vec neuponáhľať
(odporúčanie projektantov), hoci
sa už uskutočnili rokovania s pro-

Nový zákon o sociálnych službách
Od 1. januára 2009 je účinný
nový zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý prináša
nové zmeny tak pre občana, ako
aj pre mesto (obec). Podľa tohto
zákona v prípade, ak má občan
záujem o poskytovanie sociálnej
služby, podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
na Mestský úrad v Spišskej Belej
a následne podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby. Občania, ktorí
majú trvalý pobyt v meste Spišská
Belá, podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
na Mestskom úrade a to aj vtedy,
ak majú záujem o poskytnutie
sociálnej služby mimo územia
Spišskej Belej.
Podkladom na vydanie
„rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu“ je posudok
o odkázanosti na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na
sociálnu službu je vyhotovený na
základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku. Je spracovaný
Mestským úradom na základe podanej žiadosti občana o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu.
Mesto Spišská Belá v rozsahu
svojej pôsobnosti stanovenej
zákonom o sociálnych službách,

fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na sociálnu službu:
a) poskytne sociálnu službu,
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zariadení , ktoré
zriadil na tento účel,
c) zabezpečí na základe dohody s občanom poskytovanie sociálnej služby u iného verejného
poskytovateľa sociálnej služby
v územnom obvode iného mesta
alebo vyššieho územného celku,
ak nemôže poskytnúť sociálnu
službu ani zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú
zriadila na tento účel, alebo
d) zabezpečí poskytovanie
sociálnej služby u neverejného
poskytovateľa sociálnej služby
na základe dohody s fyzickou
osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak mesto nemôže
poskytnúť alebo zabezpečiť
poskytovanie sociálnej služby
podľa písmen a) až c).
V prípade, ak má občan záujem o poskytovanie základného
poradenstva, bude mu poskytnuté
na Mestskom úrade v Spišskej Belej (č. dverí 1 alebo 10), p. Marta
Klokočová, mklokocova@spisskabela.sk, tel.: 052/468 05 04.

Kalendár kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí
MAREC
i 12. 3. - „Miss bábika“ (organizuje CVČ + mesto)
i 22. 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 27. 3. - Deň učiteľov - slávnostná prijatie pedagógov primátorom
mesta
i 29. 3. - 3. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátor
mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá)
i Marec - mesiac knihy - Týždeň slovenských knižníc - aktivity
mestskej knižnice

jektantmi, aj rokovania s možnými zhotoviteľmi (stavebnými firmami ako investormi). Pripravuje
sa majetkoprávne vysporiadanie
vlastníctva k pozemkom v danej lokalite - nad Belianskymi
kúpeľmi (to bude časovo náročné - žiadne pozemky nie sú
mestské) a zároveň sme zadali
spracovanie urbanistickej štúdie
na celú lokalitu (požiadavka z nového územného plánu mesta!), čo
bude trvať cca asi do konca júna
2009 a po schválení tejto štúdie
v mestskom zastupiteľstve sa
oslovia projektanti na projektovanie inžinierskych sietí a súbežne projektanti na spracovanie
projektových dokumentácii pre
samotné typy bytových domov.
Pôvodne sme predpokladali, že
to bude rýchlejšie, ale po dohode
s projektantmi sme zvolili postupné kroky - najprv urbanistická
štúdia na celú lokalitu, potom
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až projektová dokumentácia na
jednotlivé bytové domy. Takže aj
riešenia jednotlivých bytov budú
definitívne známe až niekedy na
jeseň 2009 (cca september 2009).
Uvedené pozemky sú zároveň
v obhospodarovaní poľnohospodárskeho družstva, s ktorým je
dohodnuté, že do jesene 2009
budú na tých pozemkoch hospodáriť (pozbierajú poslednú úrodu)
a pozemky uvoľnia na výstavbu
týchto bytov. Našou snahou je
však začať túto výstavbu ešte
tento rok (avšak veľmi náročná
bude samotná príprava územia).
Veľmi dôležité však bolo, že
koncom roka bol schválený nový
územný plán mesta, ktorý schválil
túto výstavbu bytov v tejto lokalite (bez toho by nebola možná táto
výstavba). Takže bližšie podrobnejšie informácie budú známe až
začiatkom leta (niekedy koncom
júna 2009).

Zápis do materskej školy
Riaditeľka Materskej školy na Mierovej ulici v Spišskej Belej
oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok
2009/2010 sa uskutoční od 15 februára do 15. marca. Prihlášky si
rodičia môžu vyzdvihnúť v riaditeľni MŠ alebo priamo v jednotlivých
triedach u učiteliek.

Komunitný plán sociálnych služieb
Mesto Spišská Belá na základe
nového zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách pripravuje
vypracovanie významného strategického dokumentu - Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Spišská Belá.
Čo je cieľom Komunitného
plánu sociálnych služieb ?
• Poznať plány a predstavy
samotných poskytovateľov sociálnych služieb.
• Poznať požiadavky a potreby príjemcov sociálnych služieb
- obyvateľov Spišskej Belej.
• Urobiť analýzu súčasného
stavu poskytovania sociálnych
služieb v Spišskej Belej.
• Rozšíriť a skvalitniť poskytované sociálne služby - snaha
pomôcť všetkým určeným cieľových skupinám.
• Maximálne zapojiť verejnosť
do určenia rozsahu a kvality sociálnych služieb poskytovaných
mestom i prípadnými ďalšími
subjektmi v našom meste
Pri tvorbe komunitného plánu
sociálnych služieb je potrebné
zvážiť predovšetkým potreby
občanov (potencionálnych príjemcov sociálnych služieb), po-

treby a možnosti poskytovateľov
týchto služieb a možnosti tých,
ktorí poskytujú zdroje na naplňovanie potrieb občanov mesta. Je
to otvorený, aktívny proces zisťovania potrieb, zdrojov a hľadenie
najlepšieho riešenia v oblasti
sociálnych služieb mesta Spišská
Belá.
Na vypracovanie komunitného plánu bude zriadená riadiaca
skupina a niekoľko pracovných
skupín. Radi uvítame každého,
kto by sa chcel podieľať na
príprave tohto dokumentu. Jeho
príprava bude trvať od marca do
júna 2009.
Prosíme občanov, aby sa svojimi pripomienkami a podnetmi
zapojili do prípravy tohto dokumentu. Svoje návrhy a postrehy
môžu posielať mailom, poštou
alebo osobne na mestskom úrade.
Za každý podnet, návrh vopred
ďakujeme. Návrh komunitného
plán sociálnych služieb bude
predložený na verejnú diskusiu.
Kontakt: Mestský úrad Spišská Belá, p. Marta Klokočová,
mklokocova@spisskabela.sk,
telefón: 052/468 05 04, fax: 052/
468 05 01.
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Zápis do 1. ročníka v ZŠ J. M.
Petzvala na Moskovskej ulici
Každoročne sa tešíme na
malých škôlkárov, ktorí možno
odvážne, možno s radosťou, no
poniektorí i so slzičkami v očiach
prichádzajú na zápis do 1. ročníka. Tohtoročný slávnostný zápis
sa konal v dňoch 3. a 4. februára
2009 a prebiehal netradičnou formou. Triedy sa premenili na rozprávkové krajiny a pani učiteľky
na rozprávkové bytosti. Deťom
sme tým odbúrali stres z nového
a nepoznaného. Boli komunika-

tívnejšie, otvorenejšie, úlohy plnili
nenásilne, formou pomocníkov
a záchrancov v rozprávke. Takýto
prvý kontakt so školou je predpokladom, že deti sa budú do školy
tešiť a ich radosť a spokojnosť sa
prenesie aj na rodičov. Zápisu sa
zúčastnilo 58 detí, každé dieťa
dostalo na pamiatku pamätný list
a darček od starších spolužiakov.
Fotografie iba dokresľujú príjemnú atmosféru zápisu.
Mgr. Anna Kriššáková

Mestská knižnica
Z dôvodu zriadenia tzv. chráneného pracoviska v mestskej knižnici v Spišskej Belej (vytvorením 1 pracovného miesta na polovičný
úväzok pre zdravotne postihnutého občana) sa mení prevádzková
doba mestskej knižnice od 1. 2. 2009 nasledovne:
pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 09.00 - 17.00 h,
streda zatvorené
V knižnici je 8 počítačov s internetom, ku ktorému majú prístup
však len čitatelia knižnice a to bezplatne (neplatia za dobu strávenú na
internete). Podrobné podmienky prístupu k internetu a k ďalším službám sú vyvesené priamo v knižnici a tiež na www.spisskabela.sk.
Mestská knižnica, Hviezdoslavova 21, 059 01 Spišská Belá
Eva Janusová, vedúca knižnice
tel.: +421 52 459 13 22 • e-mail: kniznica@spisskabela.sk

Predstavujeme Gymnázium v Kežmarku
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku je školou s dlhou
a bohatou históriou. Jeho prvé
slovenské triedy boli pri vtedajšom nemeckom Evanjelickom
dištriktuálnom gymnáziu zriadené už v r. 1927, keď sa prvýkrát
v dejinách nášho národa začalo
na Spiši vyučovať na gymnáziu
v slovenskom jazyku. Od tých
čias prešla škola mnohými reformami, ale na svoje tradície
nezabúda, naopak, hrdo sa k nim
hlási.
Hlavným poslaním školy je
pripraviť svojich študentov na
štúdium na rôznych vysokých
školách na Slovensku aj v zahraničí. Absolventi školy získavajú

dobré základy všeobecného vzdelania rovnako v spoločenských
ako i prírodných vedách, ale
i v oblasti kultúry, jazykov, športu
a informačných technológií.
V súčasnosti má škola 473
žiakov, ktorí študujú v dvoch
vetvách - v osemročnom štúdiu
so zameraním na cudzie jazyky,
do ktorého sú prijímaní uchádzači po absolvovaní 5.ročníka ZŠ
a v štvorročnom štúdiu určenom
pre absolventov 9. ročníka ZŠ. Pre
obidve vetvy štúdia je charakteristická možnosť žiakov vyberať si
podľa vlastného zamerania voliteľné predmety zo širokej ponuky
a tak si tvoriť svoju vlastnú profiláciu. Ešte výraznejšie bude táto

možnosť posilnená pre terajších
prvákov a všetkých , ktorí prídu
po nich. Títo si budú môcť v maturitnom ročníku sami určovať
predmety pre 15 hodín týždenne
a v predposlednom ročníku pre
7 hodín týždenne.
Okrem vyučovania majú žiaci
možnosť zapájať sa do rôznej
krúžkovej činnosti, do predmetových olympiád, do športových
súťaží, do písania prác v rámci
Stredoškolskej odbornej činnosti, ale i do rôznych druhov
umeleckej tvorby. Na škole je
veľmi bohatá knižnica, ktorá

je zároveň aj miestom, kde sa
tvorí populárny školský časopis
Stretnutia. Neodmysliteľnou
súčasťou školského života sú
kontakty so školami v zahraničí.
Týkajú sa spolupráce na rôznych
projektoch a vzájomné výmeny
študentov slúžia na posilňovanie
vyučovania cudzích jazykov, ale
i na spoznávanie iných krajín
a života v nich.
V školskom roku 2009/2010
plánujeme otvoriť dve triedy
štvorročného štúdia s počtom
žiakov 60 a jednu triedu (prímu)
osemročného štúdia s 20 žiakmi.

Spoločenská kronika - december 2008

Narodili sa:
Dávid Kuchta, Veronika Rezničáková, Natália Ziburová, Tamara
Kubisová, Barbora Brežinová
Životného jubilea sa dožívajú:
Mária Pisarčíková 85 rokov, Ján Papán 70 rokov, Andrej Hudaček 70
rokov, Viktória Čikovská 70 rokov, Helena Bachledová 70 rokov
Navždy nás opustili:
Anna Holujová vo veku 84 rokov, František Bartkovský vo veku
72 rokov, Helena Pitoňáková vo veku 71 rokov, Andrej Džadoň vo
veku 64 rokov

• Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium, spojený s projektom
Krajiny Európy pod jednou strechou v Gymnáziu v Kežmarku.
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Premena tradičnej školy na modernú
V súčasnej dobe k prioritám
našej základnej školy patrí
skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, preto neustále
hľadáme nové cesty a formy práce v škole spojené s prehĺbením
jazykovej prípravy žiakov (škola
sa zameriava na vyučovanie cudzích jazykov už od 1. ročníka),
rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností,
rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok,
najmä informačných technológií
a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese. Modernejšie
a kvalitnejšie vyučovanie sa dá
zabezpečiť najmä realizáciou
projektov.
12. decembra 2008 bol v našej
škole Deň otvorených dverí , ktorý sa niesol v znamení zavŕšenia
realizácie projektov Jazykovou
gramotnosťou bližšie k Európe
a projektu Enviroprojekt 2008.
Pri tejto príležitosti bola v audiovizuálnej miestnosti nainštalovaná výstava prác žiakov
a učiteľov na Enviroprojekte,
urobila sa fotodokumentácia
o aktivitách projektu, priebehu
projektu a aktivite žiakov pri
ochrane životného prostredia.
V novovybudovanom - už 2.
jazykovom laboratóriu, ktoré
vzniklo vďaka projektu Jazykovou gramotnosťou bližšie k Európe, sa uskutočnili vyučovacie
hodiny s využitím modernej
techniky na vyučovaní cudzích
jazykov, ale odzneli aj prezentácie žiakov o našom regióne v cudzom jazyku, čo určite prispelo
k upevneniu regionálnej výchovy
v škole.

V januári sa začal realizovať
rozsahom menší, ale pre nás
nemenej dôležitý projekt s podporou Konta Orange s názvom
Naše mestečko Spišská Belá.
Je určený pre žiakov 5. ročníka,
ktorí na hodinách matematiky
a výtvarnej výchovy budú postupne zostrojovať model nášho
mesta. Na modeli mesta si žiaci
overia svoje teoretické poznatky
- budú kresliť a merať uhly, určovať azimuty, počítať obsahy
rovinných útvarov, zostrojovať
z farebného papiera priestorové
modely budov a pod.
Ako vidieť naša škola má
bohaté skúsenosti s realizáciou
projektov a aj preto reagovala na
výzvu vyhlásenú v marci 2008
Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci operačného
programu Vzdelávanie zameranú na premenu tradičnej školy na
modernú. Vypracovaný projekt
našej školy s názvom Aktívne
učenie najmä s využitím IKT bol
úspešný. Patrí k 61 úspešným
projektom základných škôl. Realizácia projektu začína od marca
2009 bude trvať do augusta 2010.
Celková suma projektu je 50 687,
80 € (1 527 020,80 Sk), spolufinancovanie projektu zabezpečí
Mesto Spišská Belá vo výške
2 543, 39 € (76 351, 04 Sk).
Projekt ponúka modernejšie
a kvalitnejšie vyučovanie, priamo
nadväzuje na cieľ definovaný vo
výzve: „Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania
pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.“
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Aktivity projektu:
Aktivita 1 - Spoznaj prácu spisovateľa
Aktivita 2 - S novou menou v obchode a živote
Aktivita 3 - Chcem vedieť, vidieť a vyskúšať
Aktivita 4 - Rozprávkové cvičenie s overballom
Aktivita 5 - Čarovná tabuľa, zázračný zošit
Aktivita 6 - Obrázkový cudzojazyčný slovník s pracovnými listami
Aktivita 7 - Boj proti nepriateľom lesa
Aktivita 8 - Zdravie z prírody
Aktivita 9 - Environmentálny komplex
Aktivita 10 - Detektívi svojej minulosti
Aktivita 11 - Regionálna literárna tvorba
Aktivita 12 - Naše vlastné mestečko
Aktivita 13 - Zemepis
Aktivita 14 - Cvičenie a relaxácia s fitloptou
Aktivita 15 - Krajina Gramatikovo
Predmetom projektu je inovovanie učebných osnov a metodiky
v 12 predmetoch prostredníctvom
15 zameraní - aktivít a nákup didaktických pomôcok.
Uplatňovanie moderných metód výučby zážitkovou formou
s využitím nových didaktických
pomôcok určite zvýši úroveň
vyučovania, podporí logické
a tvorivé myslenie, rozvinie fantáziu, vnímanie a podporí záujem
o tvorivé aktivity nielen žiakov,
ale aj a pedagógov.
Prínosom projektu budú
inovované učebné osnovy jednotlivých predmetov, vytvorenie
cudzojazyčného obrázkového
slovníka s pracovnými listami na
vyučovanie anglického a nemeckého jazyka, herbára liečivých
rastlín, modelu mestečka s rozpracovaným plánom jeho ďalšieho rozvoja. Žiaci sa oboznámia
s regionálnou literárnou tvorbou,
spoznajú nielen históriu, kultúrne
pamiatky a významné osobnosti
Spišskej Belej a nášho regiónu,
ale aj liečivé rastliny kvitnúce

v tomto regióne. Formou projektového vyučovania žiaci sa
naučia chronologicky zoraďovať
historické skutočnosti.
Žiaci 1. ročníka sú hraví,
a preto budú mať aj rozprávkové
cvičenie s overballom a fitloptou.
Hra, ktorá je v tomto veku najprirodzenejšou metódou na učenie,
bude využitá pri realizácii mnohých aktivít - napr. S novou menou v obchode a živote, Čarovná
tabuľa, zázračný zošit.
Projektom škola získa nové
technické vybavenie: počítače
- notebooky, multifunkčné zariadenie, dataprojektory, digitálny
fotoaparát na zdokumentovanie
aktivít, výučbový softvér, farebnú
tlačiareň, diktafón, digitálnu kameru a iné. Cieľovou skupinou sú
žiaci 1. a 5. ročníka. Po ukončení
projektu plánuje škola navrhnuté
aktivity realizovať aj v ďalších
ročníkoch. Získaná technika
a skúsenosti budú uplatňované
vo všetkých triedach.
Mgr. Anna Rothová,
riaditeľka ZŠ J. M. Petzvala

• Mesto Spišská Belá osadilo vedľa štátnej cesty 1/67 (medzi Šarpancom a Tatranskou Kotlinou) dve veľké informačné tabule.
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Odpady
Vývoj v zbere jednotlivých
komodít odpadu v meste Spišská
Belá bol v roku 2008 rozdielny
v závislosti od rôznych faktorov.
Podľa štatistiky, domácnosti
v zimných mesiacoch produkujú menej komunálneho odpadu,
a podobný jav sme zaznamenali aj
u všetkých druhov separovancýh
zložiek odpadu. Nárast odpadu
sme pozorovali s príchodom
jari a tento trend (avšak v menšej miere) pretrval aj v letných
mesiacoch. Bioodpad dosiahol
svoje maximá prirodzene v závere kalendárneho roka. Zber
komunálneho odpadu, ako aj
separovaný zber zabezpečuje
pre mesto Mestský podnik Spišská Belá, spol. s r. o. Vybrané
druhy nebezpečného odpadu sa
začali kontinuálne zbierať až od

VÝVOJ MNOŽSTVA ODPADU V SPIŠSKEJ BELEJ ZA ROK 2008
(pri separovaných zložkách ide o váhu po zbere = pred dotrieďovaním)
Komunálny odpad

I. kvartál

II. kvartál

III. kvartál

IV. kvartál

SÚČET

369,58 t

575,6 t

534,72 t

499,56 t

1 979,46 t

324,68 t

457,28 t

486,4 t

433,18 t

1 701,54 t

44,9 t

116,32 t

48,32 t

66,38 t

275,92 t

Vrátane:
Zmesového
Objemného a odpadu z cintorína
Plasty

2,86 t

3,86 t

2,02 t

1,82 t

10,56 t

Sklo

12,23 t

16,35 t

15,23 t

17,11 t

60,92 t

Papier

2,86 t

3,25 t

3,12 t

3,42 t

12,65 t

Kovy

0t

0t

0t

0t

0t

Bioodpad

0t

0,429 t

22,66 t

31,8 t

54,889 t

Nebezpečný odpad

0t

0,429 t

1,265 t

0,58 t

2,274 t

apríla 2008, kedy začalo mestu
platiť nové povolenie vydané
Obvodným úradom životného
prostredia v Kežmarku. Dovtedy
v rámci nebezpečného odpadu
prebiehal v meste len povinný

zber realizovaný dva krát do roka.
V súčasnosti všetci občania môžu
vybrané druhy nebezpečného
odpadu odovzdávať kedykoľvek
počas pracovnej doby v areáli
Mestského podniku Spišská Belá,
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spol. s r. o., na ulici Továrenská
30. Svoje otázky, návrhy a pripomienky v oblasti zberu odpadu
v meste Spišská Belá nám môžete
sprostredkovať napr. e-mailom na
adresu odpady@spisskabela.sk.
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POROVNANIE VÝVOJA MNOŽSTVA ODPADU
V SPIŠSKEJ BELEJ ZA POSLEDNÉ TRI ROKY
Komunálny odpad

r. 2006

r. 2007

r. 2008

1 975,08 t

1 827,06 t

1 979,46 t

Vrátane:

FEBRUÁR 2009

PAPIER
45
40
35

Zmesového

1 790 t

1 552,78 t

1 701,54 t

Objemného a odpadu z cintorína

185,08 t

274,28 t

275,92 t

Plasty

5,2 t

10,75 t

10,56 t

25

Sklo

13,6 t

25,60 t

60,92 t

20

Papier

40,54 t

15,48 t

12,65 t

Bioodpad

85,26 t

14,92 t

54,889 t

Nebezpečný odpad

0,156 t

3,5 t

2,274 t
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Mesto Spišská Belá
vyhlasuje
výberové konanie na funkciu

RIADITEĽA

mestskej obchodnej spoločnosti
Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
q vysokoškolské vzdelanie
q najmenej päť rokov praxe v riadiacej pozícii
q spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
q bezúhonnosť (bez záznamu v registri trestov)
q dôslednosť, zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie
q vodičské oprávnenie skupiny B
q praktické skúsenosti s komunálnou sférou sú výhodou
Žiadosti s profesijným životopisom, dokladom o vzdelaní, výpisom z registra trestov zasielajte na adresu:
Mestský úrad Spišská Belá,
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
Lehota na podanie žiadosti je do 16. marca 2009.
Na ústny pohovor budú písomne pozvaní len vybraní
záujemcovia.
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Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.
vyhlasuje výberové konanie na funkciu
vedúci stavebnej výroby
mestskej obchodnej spoločnosti
Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie stavebného charakteru
- bezúhonnosť (bez záznamu v registri trestov)
- dôslednosť, zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie
- skúsenosti v oblasti realizácie pozemných stavieb
výhodou
- vodičské oprávnenie skupiny B

Žiadosti s profesijným životopisom, dokladom o vzdelaní,
výpisom z registra trestov zasielajte na adresu:
Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., Továrenská 30,
059 01 Spišská Belá. Lehota na podanie žiadosti je
do 10. marca 2009. Na ústny pohovor budú písomne
pozvaní len vybraní záujemcovia.
Bližšie informácie: Ján Bereta,
tel.: 468 54 91, 458 18 70
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Situácia v mestských lesoch
Globálna hospodárska kríza
nepochybne dopadá na celé
prostredie, do ktorého patrí aj
lesné hospodárstvo. Postihuje
dodávateľov prác a služieb pre
lesníctvo, odberateľov drevnej suroviny, ale aj nadstavbový sektor
producentov tovarov z drevných
polotovarov.
Môžeme konštatovať, že táto
ekonomická kríza sa už naplno prejavuje aj u nás v našich
mestských lesoch a negatívne
ovplyvňuje aj naše hospodárenie
v mestských lesoch. Jej vplyv
sme už začali pociťovať koncom
minulého roka, hlavne tlakom na
zníženie cien surového dreva ako
i naznačujúcim sa poklesom odbytových možností. Z nižšie uvedenej tabuľky a grafu je vidieť, že
pokles odbytu dreva sa každoročne opakuje v mesiacoch december
a január (ukončenie ťažbových
prác k 15. 12.), ale pokles koncom roku 2008 a začiatkom roku
2009 je oveľa výraznejší ako roky
predchádzajúce.
Ceny dreva sme sa snažili
udržať na úrovni z leta 2008,
ale výrazný pokles odbytových
možností a cien začiatkom roku

2008 mal za následok aj v našom
podniku úpravu cien smerom
dole. Posledná úprava cenníka
bola k 12. 2. 2009. Odbyt dreva
negatívne ovplyvňuje i zavedenie
eura a jeho následné posilňovanie
voči susedným menám, pretože
veľká časť našej produkcie smeruje k našim severným susedom
buď priamo alebo nepriamo
cez našich odberateľov dreva.
Obmedzovanie výroby reziva
a výrobkov z nich v okolitých
drevospracujúcich firmách taktiež má svoj negatívny vplyv na
odbyt (Drepal, Valtín, Selvek
Ján, Selvek Milan, Remeslá Sp.
Belá, Pilex Podolínec a iní). Aj na
stredisku piliarskej výroby (prevádzka vlastnej píly) sme museli
obmedziť výrobu len na jednu
zmenu, ako aj upraviť ponukový
cenník reziva z drevnej hmoty.
Z vyššie uvedených dôvodov
sme ukončili ťažbovú činnosť
30. 11. 2008. Od 1. 1. 2009 sme
plošne znížili náklad na výrobu
1 m3 dreva o 30 Sk/m3 a od 1. 2.
2009 sme pristúpili k ďalšiemu
zníženiu o 10 %. Časť ťažbových
možností riešime aj formou predaja dreva na pni, kedy všetky prob-

Vývoj cien dreva od roku 2005 v Sk/m3
Kvality
drevnej hmoty

III.A

III.B

III.C

Surové
Vláknina
kmene

01.01.2005

1800

1475

1100

600

01.07.2005

1820

1405

950

600

01.01.2006

2150

1700

1250

650

01.01.2007

2200

1800

1425

850

01.07.2007

2100

1750

1400

800

01.01.2008

2100

1750

1375

800

01.03.2008

2050

1650

1300

750

01.07.2008

1800

1425

1100

1200

600

01.01.2009

1800

1416

1114

1200

602

01.02.2009

1800

1265

1024

1129

557

12.02.2009

1746

1205

964

1070

527

(ceny sú ešte v Sk - len kvôli porovnaniu s predchádzajúcim obdobím)

Prehľad dodávok dreva vo vybratých mesiacoch v m3
Mesiac/rok

Drevo určené
pre mestskú pílu
(v m3)

Priamo
odberateľom
(v m3)

Spolu
(v m3)

XI.06

392

2021

2413

XII.06

254

1423

1677

I.07

484

1237

1721

II.07

268

2307

2575

III.07

329

2729

3058

XI.07

440

1850

2290

XII.07

214

1301

1515

I.08

363

1399

1762

II-08

308

1918

2226

III.08

348

2314

2662

XI.08

292

1912

2204

XII.08

155

1723

1878

I.09

136

726

862

II.09

97

534

631

lémy s odbytom dreva preberá na
seba osoba vykonávajúca ťažbu
drevnej hmoty ako kupujúci.
Naviac na hospodárenie mestských lesov má vplyv aj fakt, že
vyťažená drevná hmota je čoraz
menej kvalitná, poškodená nielen kôrovcom (lykožrútom), ale
následným technickým škodcom
(rôznymi druhmi hmyzu), ktorý
napadá drevnú hmotu. To spôsobuje zaradenie predávaného
dreva do nižšej kvalitatívnej
triedy a tým nižšiu cenu za
predaj takéhoto dreva. Zároveň
sa zvyšujú náklady na samotnú
ťažbu drevnej hmoty (najmä
z dôvodu ťažby v ťažko dostupných lesných porastoch, kde je

potrebné použiť osobitné ťažobné postupy - napr. lanovky, ťažbu
koňom). Takže náklady na ťažbu
narastajú, príjmy z predaja dreva
klesajú a zároveň pri znižujúcej sa
cene dreva je aj tak veľký problém
s jeho dopytom (predajom), aký
nebol nikdy doposiaľ.
Situácia je teda veľmi zložitá
a poslednou úpravou cenníka
drevnej hmoty k 12. 2. 2009
predpokladáme, že oživíme
predaj dreva a nebudeme musieť
prikročiť k úplnému zastaveniu
ťažbovej činnosti.
Ing. Hukel,
vedúci strediska mestských
lesov, Mestský podnik
Spišská Belá, s. r. o.

Harmonogram zberu
separovaného odpadu
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
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Z denníka mestskej polície (január 2009)
1. január
Len niekoľko hodín z nového
roku boli stránky nášho denníka
nepopísané. Veľkými písmenami
sa doňho zapísal občan nášho
mesta Tomáš B., ktorý v alkoholickom opojení začal riešiť „problémy” s iným občanom mesta
počas konania kultúrne podujatia
„SILVESTER 2008”. Všetko sa
však zvrtlo úplne ináč. Pri pokuse policajtov situáciu vyriešiť
si to však menovaný namieril na
hliadku polície, ktorá ho nakoniec
za pomoci donucovacích prostriedkov musela umravniť.
8. január
O chvíľkový únik z reality
všedného života sa pokúsili Dominik H. z Ulice Hviezdoslavovej
a Lukáš B. z Ulice Štefánikovej
popíjaním vodky v areáli cintorína. Namiesto vytúženej chvíľky
však prišla hliadka MsP. Tej bolo
podozrivé, že v nočnej hodine je
niekto na cintoríne. Škoda, že sa
nám jedná o starú „známu” partiu,
ktorá si na svoje úniky z reality
vyberá rôzne verejne prístupné
miesta. Bloková pokuta im aj
v tomto prípade bola udelená na
mieste.
11. január
Svojich 5 minút slávy v súťaži
„Slávi na ulici” si v žiari kamery
v centre mesta chcel užiť Igor S.
z Ulice Hviezdoslavovej hlasným

hulákaním. Nezrozumiteľnou
piesňou, ktorou sa opitý spevák
pokúsil ohúriť hliadku mestskej
polície. Nenašiel u nich pochopenie, bolo už niekoľko hodín po
polnoci a tak celá vec skončila pokutou za rušenie nočného kľudu.
14. január
Scéna ako vystrihnutá z akčného filmu sa udiala v tento večer
v uliciach mesta. Hliadka MsP patrolovala vozidlom v meste, keď sa
stretla s hliadkou OOPZ. Tá na Ulici 1. mája riešila krádež vozidla. Po
výmene potrebných informácií sa
mestským policajtom podarilo odcudzené vozidlo spozorovať smerom k Strážkam. Celá naháňačka sa
skončila až na Medňanského ulici,
kde bol vodič „dolapený” hliadkou
MsP aj za pomoci ďalších dvoch
vozidiel OO PZ.
15. január
Vylepenú nálepku informujúcu o zákaze fajčiť v priestore
zastávky SAD sa pokúsili opätovne ignorovať 2 občania z obce Podhorany. Blokové pokuty,
ktoré museli nakoniec zaplatiť,
mohli použiť možno aj na ďalšie
krabičky s cigaretami.
17. január
Zvýšený počet mládeže pod
vplyvom alkoholu je už dlhšie
tŕňom v oku nielen mestským,
ale aj štátnym policajtom. Preto
sa v nočných hodinách na území

Príhovor ku Dňu oslobodenia nášho mesta
Vážení občania,
práve dnes 27. januára 2009 si pripomíname 64. výročie oslobodenia
nášho mesta Sovietskou armádou.
Vtedy, na začiatku nového roku 1945 svitla vo východnej Európe nádej aj pre nás, na ukončenie fašistickej okupácie Slovenska a ukončenia
2. svetovej vojny v európskom priestore vôbec. V tom čase Sovietska
armáda spolu s ďalšími príslušníkmi spojeneckých ozbrojených síl už
hnala fašistické vojsko zo svojho oslobodeného územia ďalej na západ
s cieľom zahnať ho až do nenávideného Berlína.
Úloha oslobodenia širšieho územia, vrátane nášho regiónu pripadla
vojskám 4. ukrajinského frontu a 1. československému armádnemu
zboru. Oslobodenie nášho mesta nebolo celkom jednoduché, preto
dovoľte aspoň stručne priblížiť situáciu v našom meste v posledných
mesiacoch a dňoch, kým do mesta neprišla sloboda.
Život v našom meste po potlačení Slovenského národného povstania sa postupne priostroval. V meste začalo účinkovať zlopovestné
nemecké gestapo, boli tu ubytovaní nemeckí vojaci, ktorí s miestnym
Heimatschutzom (svojim veliteľstvom) prevzali výkonnú moc. Rozkazu nemeckého veliteľa mesta sa muselo podrobiť veľa občanov, ktorí
chodili kopať zákopy pri Levoči a Spišskej Novej Vsi. Na konci roku
1944 sa v okolí mesta začali budovať protitankové zátarasy. V januári
1945 do mesta prišli nemecké bojové jednotky, pred ktorými sa v blízkych horách a obciach ukryli tak nemeckí ako aj slovenskí občania
pred odvlečením. S blížiacou sa sovietskou armádou postupne narastala
nervozita a neistota v meste. Tesne pred oslobodením do mesta prišiel

mesta vykonala preventívno-bezpečnostná akcia so zameraním na
kontrolu podávania alkoholických
nápojov osobám mladším ako 18
rokov. Určite sa to mnohým nepozdávalo, keď sa na diskotéke objavilo niekoľko uniformovaných
mužov zákona. Draeger sa počas
tejto akcie „nezastavil”. Celkovo
bolo skontrolovaných viac ako
40 osôb, z toho bolo 19 osôb
mladších ako 18 rokov, ktoré sa
podrobili dychovej skúške. Všetky zistené prípady požitia alkoholického nápoja riešia kolegovia
z OO PZ v Spišskej Belej.
19. január
„Môj pes nie je trestanec.”
Takouto vetou sa snažil majiteľ
psa Tomáš K. z Ulice Zimnej
ignorovať prijaté VZN č. 9/2004
o podmienkach držania psov na
území mesta. Hliadke mestskej
polície sa takéto počínanie nepáčilo a tak menovaného majiteľa
navštívila. Návšteva to príjemná
určite nebola a dotyčný pán si
okrem dane za psa bude musieť
priplatiť aj udelenú pokutu.
20. január
Vždy sa nájdu medzi nami jedinci, ktorí si myslia, že pre nich
nič neplatí. V tomto omyle žil aj
Martin M. z Kežmarku, ktorý si bol
presvedčený o tom, že zásobovať
predajňu Večierky pred budovou
MsÚ sa dá aj priamo z chodníka.
Z jeho mylného presvedčenia ho
vyviedla hliadka MsP. Za uvede-
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ný skutok bol na mieste vyriešený
blokovou pokutou.
Plagátom inzerujúcim prepravu osôb exkluzívnymi mikrobusmi oblepil autobusovú zastávku
pred obchodným domom Peter
B. z Popradu. Jeho „dizajnérsky”
počin hliadka kvalifikovala ako
znečisťovanie verejnoprospešných zariadení a udelila mu
blokovú pokutu.
24. január
V skorých ranných hodinách
januárovú „pästiarsku” ligu zahájili pred budovou”kolkárne”
cezpoľný Tomáš M. a Pavol N.
z Kežmarku. Neohlásený súboj
bol ukončený hliadkou MsP.
Pokuty, ktoré im budú udelené
Obvodným úradom v Kežmarku
môžu „reprezentanti” svojho
mesta považovať za istú formu
„štartovného”.
30. január
To, že opakovanie je matkou
múdrosti všetci vieme. A tak
si v nočných hodinách mestskí
a štátni policajti odbehli na diskotéku. Chceli sa pozrieť ako sa
zabáva naša mládež. A výsledok?
Skontrolovaných bolo 47 osôb.
Z toho bolo 24 osôb mladších
ako 18 rokov. Všetci z nich sa
museli podrobiť dychovej skúške.
Aj v tomto prípade osoby, ktoré
„nafúkali”, sú riešené policajtmi
z OO PZ.
Spracoval: Ing. Ján Majerčák,
náčelník MsP

deštruktívny oddiel Wehrmachtu, ktorý pripravoval zničenie tabakovej továrne a domov popri ceste z Podolínca do Kežmarku. Nakoniec
k tomu nedošlo. Nemci si z továrne so sebou odniesli časť strojového
vybavenia a zásoby cigariet a tabaku.
Nemci z mesta ustúpili v skorých ranných hodinách. Našli sa odvážlivci, ktorí po ich odchode rozobrali protitankové zátarasy na ceste
z Bušoviec. Ráno 27. januára 1945 po 6. hodine do mesta vstúpili
najprv dvaja sovietski vojaci na koňoch a za nimi bojová skupina. Po
krátkej prestrelke s ustupujúcimi Nemcami bolo mesto oslobodené od
nemeckých okupantov.
Mesto bolo oslobodené bez aktívneho odporu nepriateľa, ktorý
rýchlo ustupoval pred postupujúcou Sovietskou armádou. Hoci vojna
ešte neskončila, život sa v meste začal postupne konsolidovať a prispôsobovať mierovým podmienkam. Zároveň bola vyhlásená mobilizácia záložníkov, ktorí vstúpili do 1. československého armádneho
zboru, aby sa zapojili do oslobodzovania Československa, hlavne pri
Liptovskom Mikuláši, kde sa postup frontu v tomto smere na krátky
čas zastavil. V tento deň boli v našom spišskom regióne oslobodené
aj ďalšie obce a mestá. Vojna však pokračovala so svojou brutalitou
ďalej, prinášajúc skazu, veľké materiálne škody a ľudské obete na
obidvoch stranách frontu.
Preto si dnes s úctou pripomíname túto dejinnú udalosť a vzdávame
hold tým, ktorí položili svoje životy pri oslobodzovaní nášho štátu. Za
to im patrí úprimná vďaka.
RNDr. Stanislav Pavlarčík.
predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej
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Bezpečnostno-preventívne akcie
Vo štvrtok 26. 1. 2009 sa vo
večerných hodinách uskutočnila
kontrolná akcia príslušníkov
Obvodného oddelenia PZ v Spišskej Belej a Mestskej polície v Sp.
Belej so zameraním na podávanie
alkoholických nápojov osobám
mladším ako 18 rokov. Vykonaná
bola v zložení 2 príslušníci MsP
a 2 príslušníci OOPZ. Kontrolovaná bola prevádzka G-penzion,
Motorest Goral, Klub 501. Všetky kontroly dopadli bez zistenia
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tie alkoholu. Prípad rieši OO PZ.
O 00.15 hodine kontrolovaná prevádzka v Belanských Kúpeľoch.
Bez zistenia požitia alkoholických
nápojov mladistvými osobami.

požitia alkoholu mladistvými
osobami.
Zo soboty na nedeľu (z 31. 1.
na 1. 2. 2009) sa uskutočnila ďalšia kontrolná akcia so zameraním
na podávanie alkoholických nápojov. Vykonaná v zložení riaditeľ
OO PZ + 5 policajti OOPZ, 3
príslušníci MsP a 2 pomocníci
z hliadok. Začiatok akcie bol
o 23.20 h v Klube 501 (kolkáreň).
Jedna osoba mladšia ako 18 rokov
s pozitívnym výsledkom na poži-

Dopravno-preventívna akcia
Na základe vzájomnej dohody medzi riaditeľom Obvodného
oddelenia PZ v Spišskej Belej
a náčelníkom Mestskej polície
v Spišskej Belej sa v sobotu
7. februára 2009 uskutočnila
spoločná dopravno - preventívna
akcia príslušníkov policajného

Oficiálne výsledky

1. kolo X. ročníka súťaže v jazde zručnosti
„O pohár primátora mesta Spišská Belá”
25. január 2009, Belanské Kúpele - Spišská Belá
Kategória - dospelí:
Poradie Súťažiaci

Značka auta

Mesto/obec

čas

TB

∑ TB

MB

1.

Jaroslav Divoký

Škoda Fabia RS

Poprad

0:34,30

0

70 TB

60 MB

2.

Anton Štolc

Ford Fusion

Spišská Belá

0:35,50

0

72 TB

54 MB

3.

Pavel Sovák

Opel Corsa

Poprad

0:36,02

0

74 TB

48 MB

4.

Ján Štolc

Suzuki Swift

Poprad

0:36,59

0

74 TB

43 MB

5.

František Monka

Škoda Felícia combi

Spišská Belá

0:37,10

0

76 TB

38 MB

6.

Lukáš Griglák

Škoda 125

Kežmarok

0:37,14

0

76 TB

33 MB

7.

Michal Palušák

Škoda Fabia

Spišská Belá

0:37,87

0

76 TB

29 MB

8.

Jozef Valluš

Škoda Felícia

Poprad

0:38,51

0

78 TB

25 MB

9.

Michal Bukovský

BMW

Spišská Belá

0:38,88

0

78 TB

22 MB

10.

Stanislav Bekeš st.

Daewo Matiz

Spišská Belá

0:40,29

0

82 TB

21 MB

11.

Marián Ambróz

VW Golf

Poprad

0:41,34

0

84 TB

20 MB

12.

Jana Štolcová

Suzuki Swift

Poprad

0:41,91

0

84 TB

19 MB

13.

Paula Vodrážková

Opel Corsa

Poprad

0:42,23

0

86 TB

18 MB

14.

Mária Divoká

Toyota Yaris

Poprad

0:42,45

0

86 TB

17 MB

15.

Eva Kačmareková

Škoda Felícia

Kežmarok

0:42,74

0

86 TB

16 MB

16.

Lenka Špesová

Ford Fiesta

Spišská Belá

0:43,28

0

88 TB

15 MB

17.

Peter Rusiňák st.

Škoda Octavia

Poprad

0:43,53

0

88 TB

14 MB

18.

Mária Monková

Škoda Felícia combi

Spišská Belá

0:43,77

0

88 TB

13 MB

19.

Jozef Adamjak

Seat Inca

Spišská Belá

0:50,33

15

117 TB

12 MB

Značka auta

Mesto/obec

čas

TB

∑ TB

MB

Kategória - ženy:
Poradie Súťažiaci
1.

Jana Štolcová

Suzuki Swift

Poprad

0:41,91

0

84 TB

60 MB

2.

Paula Vodrážková

Opel Corsa

Poprad

0:42,23

0

86 TB

54 MB

3.

Mária Divoká

Toyota Yaris

Poprad

0:42,45

0

86 TB

48 MB

4.

Eva Kačmareková

Škoda Felícia

Kežmarok

0:42,74

0

86 TB

43 MB

5.

Lenka Špesová

Ford Fiesta

Spišská Belá

0:43,28

0

88 TB

38 MB

6.

Mária Monková

Škoda Felícia combi

Spišská Belá

0:43,77

0

88 TB

33 MB

Kategória - juniori (od 10 do 18 rokov):
Poradie Súťažiaci

Značka auta

Mesto/obec

čas

TB

∑ TB

MB

1.

Michal Valluš

Škoda Felícia

Poprad

0:38,88

0

78 TB

60 MB

2.

Martin Stoklas

Škoda Felícia

Spišská Belá

0:40,30

0

82 TB

54 MB

3.

Stanislav Bekeš ml.

Daewo Matiz

Spišská Belá

0:55,56

0

112 TB

48 MB

zboru a príslušníkov mestskej
polície na území mesta Spišská
Belá. Išlo v poradí o 5. plánovanú
spoločnú kontrolnú akciu v tomto
roku, tentokrát zameranú na požívanie alkoholických nápojov
u vodičov vozidiel a na kontrolu technického stavu vozidiel.
O 24.00 hodine vyrazili do ulíc 3
policajné vozidlá, z toho 2 vozidlá
policajného zboru so 4 štátnymi
policajtmi a 1 vozidlo mestskej
polície s 2 mestskými policajtmi.
Spoločným rozdelením síl sa tak
vytvorili 3 kombinované hliadky,
ktoré do skorých ranných hodín
patrolovali v uliciach mesta a tak
mohli policajti efektívne vykonávať kontrolu vozidiel v ktorejkoľvek časti mesta. Policajti sa
tentokrát zamerali prevažne na
vodičov odchádzajúcich z diskoték. Táto spoločná akcia priniesla aj prvé výsledky. Celkovo
bolo skontrolovaných viac ako 40
vozidiel. Menej závažné dopravné
priestupky boli na mieste riešené
dohováraním. V jednom prípade
bolo zistené požitie alkoholického nápoja vodičom vozidla
a v jednom prípade vodič vozidla
jazdil s vozidlom bez vodičského
oprávnenia. Niektorým vodičom
sa stalo aj to, že boli hliadkou zastavení 2- krát a chtiac či nechtiac
sa museli opätovne podrobiť
dychovej skúške. Na túto akciu
však asi určite nezabudnú vodiči
taxíkov, ktorí boli túto noc mimoriadne vyťažení a obyvatelia
mesta, ktorí ráno v meste našli
množstvo prázdnych vozidiel

Na veľtrhu
cestovného ruchu

V dňoch 20. - 23. januára sa
v bratislavskej Inchebe uskutočnil
medzinárodný veľtrh cestovného
ruchu ITF SLOVAKIA TOUR
2009. Na tomto veľtrhu sa zúčastnilo aj naše mesto prostredníctvom
Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí.

Na čom tiež
pracujeme...

Mesto pripravuje vydanie turistickej mapy mesta (skladacia
papierová) s fotografiami a textami v 3 jazykových mutáciách.
Zároveň mesto pripravuje plnofarebný cca 60 stranový (formát
A5) propagačný turistický materiál
o Belianskych Tatrách a ich okolí
v spolupráci s obcou Ždiar.
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Memoriál Ľubomíra Mačugu - futbalový turnaj žiakov
Dňa 8. 2. 2009 sa v telocvični na Základnej škole J.M.Petzvala
uskutočnil 1. ročník futbalového turnaja starších a mladších žiakov
- Memoriál Ľubomíra Mačugu (bývalého futbalového trénera žiakov
a futbalového funkcionára). Za výborné zorganizovanie celého turnaja
vyjadrujeme poďakovanie Petrovi Tomasovi (trénerovi žiakov FK Slavoj Spišská Belá).
Mladší žiaci:
Sp. Belá - Mlynčeky
Lendak - Ľubica
Sp. Belá - Lendak
Sp. Belá - Ľubica
Mlynčeky - Lendak
Mlynčeky - Ľubica
Konečné poradie:
1. Ľubica
3 0
2. Mlynčeky 1 1
3. Lendak
1 1
4. Sp. Belá 0 0

0:5
3:7
0:1
0:5
0:0
1:3

0
1
1
3

9b 15:4
4b 6:3
4b 4:7
0b 0:11

Starší žiaci:
Sp. Belá - Mlynčeky

4:0

Lendak - Ľubica
Sp. Belá - Lendak
Mlynčeky - Sl. Ves
Sp. Belá - Ľubica
Lendak - Sl. Ves
Mlynčeky - Lendak
Sp. Belá - Sl. Ves
Mlynčeky - Ľubica
Ľubica - Sl. Ves
Konečné poradie:
1. Lendak
4 0
2. Sp. Belá 3 0
3. Ľubica
2 0
4. Sl. Ves
1 0
5. Mlynčeky 0 0

3:1
1:3
0:2
3:1
3:0
1:9
6:0
1:4
2:0
0
1
2
3
4

12b
9b
6b
3b
0b

18:3
14:4
8:7
2:11
2:19

Mesto Spišská Belá
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
Vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra mesta Spišská Belá
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí
dňa 5. 2. 2009 v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra
mesta Spišská Belá (z dôvodu uplynutia funkčného
obdobia doterajšieho kontrolóra mesta),

ktoré sa uskutočnia
dňa 19. marca 2009 (štvrtok) o 17.00 h
Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta:
1. ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie (výhodou je vysokoškolské vzdelanie)
2. nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou
v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej
len zákon).
3. skúsenosti v oblasti kontroly verejnej správy výhodou
Písomnú prihlášku na voľbu hlavného kontrolóra je potrebné odovzdať najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Mestskom
úrade v Spišskej Belej, Petzvalova 18 (v podateľni).
Povinnou prílohou prihlášky je
1. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
2. doklady o dosiahnutom vzdelaní (stredoškolskom alebo vysokoškolskom)
3. čestné prehlásenie uchádzača o nezlučiteľnosti funkcie podľa
§ 18 ods. 2 zákona
4. profesijný životopis
Začiatok funkčného obdobia (nástup do práce): 1. apríl 2009
Výška pracovného úväzku: plný úväzok (100 %)

• Súťažné družstvo starších žiakov zo Spišskej Belej (horná fotka)
a súťažné družstvo mladších žiakov zo Spišskej Belej.

Putovný pohár patrí Beľanom
V nedeľu 22. februára v Aréne
Poprad vyvrcholil semifinálovými a finálovými zápasmi tretí
ročník halového futbalového
turnaja o Pohár predsedu Podtatranského futbalového zväzu.
V modernej hale sa stretli štyri
najlepšie tímy z každej vekovej
kategórie, ktoré si účasť vo
finále zabezpečili v predchádzajúcich kvalifikačných turnajoch.
V kategórii dospelých dominovalo mužstvo Spišskej Belej, ktoré
sa po víťazstve nad Mlynčekami
5:2 a po finálovom víťazstve nad
Spišským Štvrtkom 4:2 stalo
celkovým víťazom turnaja a vybojovalo si putovný pohár. Tretie
skončili Mlynčeky, ktoré zvíťazili
v boji o bronz nad Gánovcami 5:
3. Najlepším hráčom finálového
turnaja dospelých sa stal Milan
Zacher zo Sp. Belej, najlepším

brankárom bol Ladislav Bajtoš
zo Sp. Štvrtku. Víťazom dorasteneckého turnaja sa stali Gánovce,
ktoré vo finále zdolali Sp. Belú 2:
1. Z tretieho miesta sa po víťazstve na pokutové kopy Strážami
tešili mladíci zo Sp. Bystrého.
Najúspešnejším hráčom medzi
dorastencami bol Michal Mlynár
z Gánoviec, za najlepšieho brankára organizátori vyhlásili Michala Holoda zo Sp. Belej. Družstvo
Popradu-Stráží dominovalo
v súťaži žiakov, keď po Lendaku
zdolalo vo finále i Podhorany.
Tretie miesto obsadila FAM Poprad a štvrté spomínaný Lendak.
Najlepším hráčom medzi žiakmi
bol Arben Hazroli z FAM Poprad,
v bráne sa najviac darilo Štefanovi
Kyselovi z Podhorian.
(Prevzaté z Podtatranských
novín)
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