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Program starostlivosti o zeleň v meste
Zeleň vnímame ako súčasť
mesta niekedy možno až veľmi
automaticky. Jej hodnotu si uvedomujeme významnejšie až keď
dôjde napr. k výrubu nášho obľúbeného stromu. Verejná zeleň je
rovnocenným partnerom rôznym
iným verejným prvkom mesta. Jej
zanedbanie každého z nás skôr či
neskôr dobehne. Mestu Spišská
Belá nie je starostlivosť o zeleň
ľahostajná, a preto uskutočnilo
výberové konanie na spracovanie projektu, ktorý by komplexne
riešil túto otázku.
Starostlivosť o zeleň je finančne dosť náročná činnosť, preto
zaujala najmä ponuka spoločnosti ZAAR Trnava - projektového
ateliéru pre zeleň a záhradnú architektúru, ktorá predstavila svoj
projekt s názvom Ekonomizácia
údržby verejnej zelene. Do 30.
septembra bude vypracovaný
uvedený program starostlivosti,
ktorý bude pozostávať napr.
z presného zmapovania všetkej
verejnej zelene (stromov, trávnikov, parkov a pod.), ďalej z tzv.
pasportizácie zelene s určením
druhov, počtu, veku, kvality drevín (aj stromov) a tiež sa navrhne
výber plôch v meste pre náhradnú výsadbu drevín. Záverečným
výstupom programu bude návrh,
ktorého cieľom bude zníženie
celkových nákladov na údržbu

zelene. Mesto bude v rámci tohto
projektu (programu starostlivosti)
rozdelené do logicky fungujúcich
celkov s rôznym stupňom a rozsahom údržby zelene (centrum
mesta, sídliskové celky, zástavba
rodinných domov, priemyselné
zóny, prímestské časti). Na základe spracovaných technicko-hospodárskych ukazovateľov pre
zeleň sa vypočíta potreba financií
na jej údržbu. Spoločnosť ZAAR
Trnava vykonáva odbornú prácu
v starostlivosti o zeleň pre mestá
na Slovensku od roku 1993.
Spracovalo už projekty pre vyše
50 miest (napr. pre Bardejov,
Bojnice, Detvu, Dolný Kubín,
Kremnicu, Lučenec, Liptovský
Mikuláš, Martin, Michalovce,
Rožňavu, Ružomberok, Spišskú
Novú Ves, Starú Ľubovňu, Svit,

Príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov
želajú
primátor mesta
a zamestnanci mesta
Veľký Krtíš). Vedenie mesta očakáva, že získa prehľad o verejnej
zeleni v Sp. Belej (o množstve,
druhu, kvalite) a získa návrh na
najvhodnejší a najekonomickejší

spôsob jej údržby. Náklady na
spracovanie programu starostlivosti o zeleň, by z rozpočtu
mesta mali predstavovať sumu
do 200 000 Sk.

Stretnutie s ministrom životného prostredia
V posledný februárový deň sa
vo Vysokých Tatrách uskutočnilo
pracovné rokovanie starostov
a primátorov niektorých podtatranských obcí a miest s ministrom
životného prostredia Ing. Izákom
a predsedom výboru Národnej
rady SR pre životné prostredie.
Hlavnou témou rokovania bol
návrh zonácie TANAP-u a rozvoj
intravilánov podhorských obcí
a miest, pri ktorých navrhovaná

zonácia ovplyvní ich ďalší rozvoj. Zonácia TANAP-u znamená
rozdelenie územia TANAP-u na
jednotlivé stupne ochrany (do
tzv. zón) s určitými obmedzeniami a zákazmi. V prípade mesta
Spišská Belá zonácia znamená
čiastočné obmedzenie hospodárenia v mestských lesoch, za
čo by mestu mala byť poskytnutá náhrada majetkovej ujmy.
O forme a výške tejto náhrady sa

rozhodne tiež do 1 - 2 mesiacov.
S ministrom prítomní prerokovali
priebeh hraníc jednotlivých zón,
možnosti rozvoja obcí a dohodli
sa na spoločnom posúdení návrhov ich ďalšieho rozvoja v snahe
urýchliť postup schválenia konkrétnych aktivít v týchto obciach
a mestách ešte pred definitívnym
schválením zonácie. Do mesiaca
by mala byť uzavretá aj zonácia
v našich mestských lesoch.

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

formou predaja zvyškov týchto
pozemkov vlastníkom týchto domov za kúpnu cenu 1 600 Sk/m2
(cena zodpovedajúca predajnej
cene mesta Vysoké Tatry v tomto
území);
- schválilo vytvorenie troch
stavebných pozemkov v zastavanom území Tatranskej Kotliny
o výmere cca 800 - 1 000 m 2
(voľné parcely vedľa existujúcej zástavby rodinných domov)
a schválilo vyhlásenie verejnej
ponuky na predaj týchto stavebných pozemkov za minimálnu
kúpnu cenu pozemku 2 000 Sk
/m2 (kto ponúkne vyššiu cenu,
tomu sa pozemok odpredá).

Vzalo na vedomie:
a) prezentáciu investičného
zámeru spoločnosti Profinex holding, s. r. o., Banská Bystrica na
investovanie v zóne cestovného
ruchu Šarpanec
b) prezentáciu investičného
zámeru spoločnosti Triangle
Trade Realty, LLC, New York,
USA na investovanie v zóne
cestovného ruchu Šarpanec (prezentácie zámerov sa uskutočnili
dňa 7. 2. 2008 a sú zverejnené na
www.spisskabela.sk) - mesto bude
s uvedenými záujemcami ešte
rokovať o ich zámeroch, pričom
nevylučuje rokovania aj s ďalšími
možnými záujemcami.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom výjazdovom
zasadnutí v Tatranskej Kotline dňa
14. februára 2008 okrem iného:
- prerokovalo a vzalo na
vedomie návrhy urbanistiského
riešenia rozvoja časti územia Tatranskej Kotliny (celej ľavej časti
od zastávky oproti Čarde až po
starý kameňolom) - išlo o prácu
študentov vysokej školy (fakulty
architektúry) v Bratislave;
- schválilo návrhy na doplnenie návrhu Územného plánu mesta
V. Tatry - časť T. Kotlina (návrhy
tvoria prílohu tohto uznesenia);

- schválilo úpravu znenia
návrhu Memoranda o spolupráci
medzi mestom Spišská Belá, mestom Vysoké Tatry a Sanatóriom
Tatranská Kotlina, n. o.;
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o zámere mesta
umiestniť 3 reklamné tabule nášho
mesta v T. Kotline a na Šarpanci
a o zámere pripraviť spoločnú
marketingovú propagáciu mikroregiónu Belianskych Tatier;
- schválilo majetkoprávne
vysporiadanie 2 zastavaných
pozemkov pri existujúcich rodinných domoch v Tatranskej Kotline
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Kontrola chovu psov v našom meste
Koncom uplynulého a začiatkom tohto roka sa na sekretariáte
MsÚ, ako aj na oddelení Mestskej
polície začali hromadiť sťažnosti
občanov na voľný pohyb psov
v uliciach mesta. Preverovaním
sťažnosti príslušníci mestskej
polície zistili, že niektorí občania,
ktorí sú majiteľmi psov, si ich neprihlásili do zákonnej evidencie
vedenej mestským úradom.
K 29. februáru bolo na finančnom oddelení mestského úradu
prihlásených k evidencii 468
psov. Daň za psa podľa VZN č.
10/2004 o miestnych daniach sa
platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Daň v rodinných domoch
je 250 Sk a bytových domoch 400
Sk. Podľa zákona č. 282/2002 Z.
z. o niektorých podmienkach dr-

žania psov s poukázaním na VZN
mesta č. 9/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území
mesta, každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území
podlieha povinnej evidencii psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť
psa do evidencie v lehote do 30
dní od uplynutia posledného dňa
lehoty uvedenej v predchádzajúcej
vete v mieste, kde sa pes v danom
roku prevažne nachádza. Evidenciu psov vedie mestský úrad, ktorý
vydáva držiteľovi psa zapísaného
do evidencie evidenčnú známku na
psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes
evidovaný, a údaj o tom, či je pes
nebezpečným psom. Známkou
držiteľ psa preukazuje totožnosť
psa. Známka sa umiestňuje na

obojok. Priestupku sa dopustí
držiteľ psa vtedy, ak neprihlási
psa do evidencie. Taktiež sa dopúšťa držiteľ psa priestupku, ak
nepreukáže evidenčnou známkou
totožnosť psa.
Za priestupok neprihlásením
psa môže mesto uložiť pokutu až
do výšky 5 000 Sk. Fyzickú kontrolu prihlásenia psov do evidencie budú v najbližších mesiacoch
vykonávať príslušníci mestskej
polície. Žiadame občanov, ktorí
si neprihlásili psov do evidencie,
aby tak urobili v čo najbližšom
termíne. Ak tak neurobia, budú
písomne vyzvaní s poučením o postihu. Psy, ktoré sa budú voľne
pohybovať bez držiteľa budú
odchytené a následne umiestnené
v dočasnom odchytovom zariadení
mesta prípadne budú umiestnené
do útulku zvierat.

Rozhovor s Ernestom Danielim - riaditeľom C. I. M. A. Slovakia
• Spoločnosť C. I. M. A. je
talianskou spoločnosťou, aká je
jej tradícia?
- Spoločnosť v roku 2006 oslávila 60. výročie svojej existencie,
na slovenskom trhu začala svoju
produkciu v Poprade od roku
2003. Vďaka dobrým výsledkom
mohla zvýšiť objem produkcie
a rozšíriť sortiment na Slovensku
vyrábaných výrobkov.
Viac informácií o histórii spoločnosti a produktoch nájdete na
stránke www.cimabelfin.com.
• Vaša spoločnosť založila
svoju pobočku v Spišskej Belej
v roku 1994. Prečo ste sa rozhodli práve pre Slovensko a prečo práve pre Spišskú Belú?
- Priestory v Poprade už neboli schopné dostatočne uspokojiť
potreby výroby. CIMA využila
príležitosť, ktorá sa vyskytla po
odchode bývalého výrobcu tabakových výrobkov a koncom roka
2004 presťahovala svoju výrobu
do týchto priestorov, kde začala
produkovať od začiatku roku

2005.
• Produkciou akých druhov
výrobkov sa firma zaoberá?
- Spoločnosť sa na Slovensku
zaoberá predovšetkým výrobou
a predajom tlmičov do automatických práčok, pružín a drobného
spojovacieho materiálu z drôtu.
• Ste dodávateľmi firmy
Whirlpool Slovakia - s akými
ďalšími firmami spolupracujete?
- Okrem Whirlpoolu je Cima
dodávateľom spoločností Embraco, svetového výrobcu práčok
a sušičiek pre skupinu INDESIT,
Elekrolux, Fagor a výrobcov domácich spotrebičov v Taliansku,
Poľsku, Turecku a Mexiku.
• Pri otvorení prevádzky
v našom meste ste plánovali po
určitej dobe zamestnať okolo
200 - 250 ľudí. Podarilo sa tento
cieľ naplniť?
- Sme radi, že sa nám podarilo
z 55 zamestnancov z roku 2003
v priebehu nasledujúcich rokov
poskytnúť prácu takmer 200

pracovníkom čo je aj ich súčasný
aktuálny stav.
• Počuli sme, že uvažujete
o rozšírení výroby. Je to pravda?
- Áno je to pravda.
• Aké sú vaše zámery do
budúcnosti?
- Naším zámerom je ešte viac
rozšíriť výrobu a do Spišskej Belej
presunúť ďalšie výrobné linky.
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Historický
kalendár mesta
13. 3. 1878 - Vznik Dob-

rovoľného hasičského zboru
v Spišskej Belej.

15. 3. 1947 - Spišskej Belej
odňaté tatranské katastrálne
územie v prospech mesta
Vysoké Tatry nariadením
SNR č. 52.

15. 3. 1972 - Zomrela

barónka Margita Czóbelová,
posledná majiteľka kaštieľa
v Strážkach.

22. 3. 1977 - Zomrel belian-

sky kňaz, kanonik Jozef Vojtas,
spišský historik a organizátor
generálnej opravy rímskokatolíckeho kostola v Spišskej
Belej.

26. 3. 1835 - Narodil sa Sa-

muel Weber, evanjelický kňaz,
kanonik Jozef Vojtas, spišský
historik a organizátor generálnej opravy rímskokatolíckeho
kostola v Spišskej Belej.

31. 3. 1993 - Spišskej Belej
vrátené mestské pozemky
v Tatrách Správou Tatranského národného parku.

Nebezpečná choroba zemiakov
Rakovinovec zemiakový
(Synchytrium endobioticum) čiže
„rakovina zemiakov” je nebezpečná hubovitá choroba zemiakov. Je to fytopatogénna huba,
ktorá žije v pôde a spôsobuje na
zemiakoch čiastočnú, alebo úplnú
premenu hľúz na hubovité rakovinové nádory zamorujúce pôdu.
Rozširovanie tejto karanténnej
choroby je hlavne infikovaným
zemiakovým sadivom a pôdou.
Huba prezimuje vo forme trvalých zoosporangií v pôde, ktoré
si môžu udržať životaschopnosť
až 30 rokov, čím sa stáva táto
choroba veľmi nebezpečnou.
Rakovinovec zemiakový napáda
hľuzy cez očká, na hľuzách sa vytvárajú rôzne veľké bradavičnaté
nádory pripomínajúce karfiolovú
ružicu. Nádory sa neskôr v pôde
rozpadnú a infikujú pôdu, sú
najprv biele, potom hnedo-čierne
a nakoniec hrdzavé. Pre rozvoj
tohto ochorenia je vhodnejšie
chladnejšie a vlhkejšie prostredie. Škodlivosť tejto choroby je
veľká hlavne vtedy, keď pestujeme náchylné odrody. Veľmi

nebezpečné je vysádzať sadivo
neznámeho pôvodu!
V katastrálnom území Spišská
Belá (záhumienky) bol laboratórnym rozborom zistený pozitívny
výskyt rakovinovca zemiakového. Na základe tejto skutočnosti
je potrebné dodržiavať NV SR
č. 67/2004, ktoré hovorí o opatreniach proti šíreniu rakovinovca
a háďatka zemiakového.
Na zamorenom pozemku je
zakázané pestovať zemiaky, premiestňovať zeminu, organické
hnojivá a iné rastlinné zvyšky na
iné pozemky.
V ohrozenom území (časť
záhumienok a záhrad v Spišskej
Belej) sa nesmie množiť sadivo
zemiakov s výnimkou sadiva
pre vlastnú potrebu. Na týchto
pozemkoch sa použité stroje,
dopravné prostriedky, náradie
a obuv musia pred presunom
z týchto pozemkov očistiť. Veľmi dôležitým opatrením je plošné používanie odrôd zemiakov
rezistentných proti tejto chorobe
v celom intraviláne a na záhumienkach v Spišskej Belej.
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Návrh na zriadenie verejných WC v Spišskej Belej
Mesto Spišská Belá plánuje do
konca marca tohto roka spustiť
prevádzku verejných WC. Mesto
po dlhší čas hľadalo vhodné
priestory, kde by mohlo zriadiť
tieto WC. Podmienka bola, aby
to bolo v blízkosti autobusových
zastávok pri obchodnom dome.
Hľadali sa vhodné existujúce
priestory, ktoré by sa mohli zrekonštruovať na tento účel. V tejto lokalite ako jediné vhodné sa
navrhli priestory obchodného
domu - konkrétne samostatne
stojaci prízemný objekt kotolne
a garáže pri budove obchodného
domu a pri novo zrekonštruovanom parkovisku (viditeľný od
štátnej cesty).
Mesto si prenajme časť tohto
priestoru, ktorá je dnes nevyužitá.
Zvažovalo sa aj postavenie novej
prízemnej budovy niekde v tejto
lokalite. Ale rozhodli sme sa
radšej pre prenajatie už exitujúcich priestorov vo vlastníctve
obchodného domu, nakoľko náklady na výstavbu by boli omnoho
vyššie, podmienky nájmu sú pre
nás veľmi priaznivé (symbolické
nájomné - návrh je 1 Sk ročne)
a zároveň z hľadiska urbanizmu
bolo ťažko nájsť vhodné miesto
pre novú, aj keď malú stavbu
(určité návrhy boli predložené,
ale skôr ako posledné možné riešenie, ak sa nenájde lepšie riešenie
- urbanisticky by to nebolo ideálne
riešenie).
Pokiaľ ide o podmienky nájmu, tie boli predbežne prerokované so zástupcami COOP Jednoty,
spotrebné družstvo, Poprad, ktorý
prevádzkuje obchodným dom
v našom meste a je vlastníkom
uvedených priestorov. Predbežne
sme navrhli dlhodobý nájom za
symbolické nájomné vzhľadom
na účel využitia týchto priestorov, ale najmä vzhľadom na
investície do týchto priestorov,
ktoré mesto vynaloží. Vzhľadom
na to, že v týchto priestoroch treba
komplet vybudovať uvedené WC,
predbežný výpočet nákladov na
ich zriadenie je určený na 330 až
350 tis. Sk (vrátane prípojok na
inžinierske siete a úpravy vstupu
do objektu a jeho okolia). Inak
pôjde rozlohou o malé priestory,
kde sa umiestni vybavenie v len
nevyhnutnom (štandardnom)
rozsahu.
Do roku 2004 mesto prevádzkovalo verejné WC vo svojich
priestoroch tiež v blízkosti obchod-

ného domu (oproti autobusovej
zastávke smerom na Kežmarok),
avšak k ich zrušeniu došlo
- z hygienických dôvodov - boli
vo veľmi zlom technickom stave;
- z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov (zastaralé
vykurovanie, vysoké náklady
na bežnú údržbu, vysoká
spotreba vody a elektrickej
energie);
- a tiež v tom čase z dôvodu
úvah mesta o predaji pozemku,
kde sa nachádzali verejné WC,
na vybudovanie polyfunkčného objektu.
Jedným z argumentov v tom
čase bola aj otázka potreby mať
verejné WC v našom meste a teda
otázka ich využitia, aj keď na to
názory boli a aj dnes sú rôzne.
Po určitom čase práve na tlak
najmä miestnych podnikateľov
(prevádzkujúci svoje prevádzky
v tejto lokalite) ale aj niektorých
obyvateľov, najmä cestujúcich mesto opätovne prehodnotilo prevádzku verejných WC a rozhodlo
sa pre ich obnovenie. Časom sa
ukázalo (odkedy nie sú WC v prevádzke), že aj keď verejné WC
navštívi denne len zopár ľudí, má
to svoj zmysel, najmä ak nemusia
túto nevyhnutnú ľudskú potrebu
vykonávať hocikde inde.
Práve v uvedenej lokalite
(v okolí obchodného domu), kde
je asi v rámci dňa najväčšia koncentrácia ľudí, dochádza k znečisťovaniu okolitého prostredia práve
takýmto nevhodným spôsobom (aj
na to sa sťažovali miestni podnikatelia). Svedčia o tom aj zistenia
mestskej polície. Zároveň miestni
podnikatelia pocítili zvýšený záujem o použitie ich toaliet, čo sa
stretlo s ich prirodzeným odporom poskytovať takéto „služby”
širokej verejnosti. Zároveň
existencia takýchto WC svedčí
aj o určitej kultúre ľudí (národa),
teda aj o kultúre bývania v našom
meste, aj keď ich prevádzka bude
pre mesto jednoznačne stratovou
záležitosťou (ako všade). Mesto
predpokladá, že zvovuzriadené
WC budú využívať najmä cestujúci čakajúci na autobusové spoje,
turisti či návštevníci nášho mesta
a snáď aj miestni obyvatelia.
Pokiaľ ide o samotnú prevádzku týchto WC, budú pod stálym
dozorom určenej osoby, ktorá však
nebude vyberať poplatok za použitie WC. Prečo? Príjem z týchto

poplatkov za použitie WC sa (do
roku 2004) pohyboval na úrovni
10 000 až 12 000 Sk ročne, čo je
neporovnateľné nízke s celkovými prevádzkovými nákladmi. Za
použitie WC sa platilo 3 Sk (malá
potreba) a 5 Sk (veľká potreba).
Na základe vlastných skúseností
vieme, že práve aj tento poplatok bol dôvodom pre nepoužitie
týchto WC a vykonanie potreby
niekde inde a zároveň aj úroveň
týchto WC niekedy odrádzala
od ich návštevy a použitia. Preto
bezplatne a na úplne inej kvalitatívnej úrovni (v novom „šate”
a v čistote). Zároveň bezplatné
verejné WC majú umožniť ich
využitie každému, kto to bude
potrebovať a teda majú byť
vyjadrením snahy mesta o čisté
a kultúrne prostredie.
A zároveň ak si vezmeme
skutočnosť, že ročné prevádzkové
náklady sa pohybovali (do roku
2004) na úrovni cca 350 tis Sk, tak
mať príjem vo výške 10 či 12 tis.
Sk by bol zanedbateľný, a lepším
riešením je pravdepodobne upustiť od vyberania poplatku.
Na mieste je otázka, či sú to
efektívne a zmysluplne vynaložené peniaze z rozpočtu mesta
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na prevádzku týchto WC. Z ekonomického pohľadu nie, ale pri
prevádzke takéhoto zariadenia
nemôže byť rozhodujúce ekonomické hľadisko. Prevažuje už
vyššie opísaný záujem. Pokiaľ
ide o predbežné prevádzkové náklady, predpokladajú sa na úrovni cca 340 tis. Sk ročne (mzdové
a prevádzkové náklady) a za
predpokladu, že budú tieto WC
prevádzkované v pondelok až piatok od 7.00 do 17.00 h a v sobotu
od 8.00 do 12.00 h, t. j. 2 osoby
na úväzok 0,8 (pri minimálnej
mzde). Do roku 2004 boli WC
otvorené v Po - Pia od 8.00 do
16.30 h. s 0,5 h prestávkou na
obed a v sobotu od 8.00 do 12.00
h. Uvedené prevádzkové náklady
môžu byť aj nižšie, ak prevádzkový dozor (dozorujúcu osobu) budeme zabezpečovať nezamestnanými v rámci menších obecných
služieb. V takomto prípade by
odpadli mzdové náklady a predpokladané prevádzkové náklady
by mohli byť cca do 100 tisíc Sk.
Celkové náklady na prevádzku
budú závisieť aj od využitia
týchto WC (najmä spotreba vody,
elektr. energie a spotrebného materiálu). Spustenie prevádzky WC
sa predpokladá v priebehu apríla
tohto roka.

Kalendár kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí
MAREC
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 27. 3. (štvrtok) - 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 29. 3. - Hokejový turnaj o pohár primátora mesta (na zimnom
štadióne v Kežmarku)
APRÍL
i Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón
i Mestská futbalová liga - začiatok (otvorenie)
i 19. 4. - Memoriál M. Garaniča - futbalový turnaj amatérskych
družstiev
i 25. 4. - „Beliansky slávik” - obvodová súťaž detí v speve (organizuje CVČ + mesto)
i 27. 4. - 4. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá)
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Rok 2008 - Rok Samuela Webera

Samuel WEBER
miestny kňaz, spišský historik, verejný činiteľ, zakladateľ
miestnych spolkov
*26. 3. 1835 Poprad
†18. 5. 1908 Spišská Belá
Samuel Weber sa narodil
v rodine Jána Samuela Webera,
garbiara a dlhoročného richtára
mesta Poprad a matky Jany, rod.
Hirthovej. Mal šesť súrodencov
(troch bratov a tri sestry). So svojou manželkou Máriou, rod. Steinerovou, sa oženil 26. novembra
1863. Spolu mali šesť detí (dvaja
synovia a štyri dcéry).
Základnú školu navštevoval
v Poprade, od 1844 študoval na
evanjelickom lýceu v Kežmarku.
V roku 1854 maturoval na katolíckom kráľovskom gymnáziu
v Levoči a v rokoch 1854 - 1856
študoval teológiu v Prešove. Po
skončení štúdia bol dva roky
vychovávateľom v rodine Albína
Čákiho v Spišskej Novej Vsi.
V rokoch 1859 - 1860 študoval

teológiu a filozofiu v Jene. V roku
1860 bol kaplánom v Spišskej Belej, potom krátko pôsobil ako farár nemeckého cirkevného zboru
v Banskej Štiavnici, od roku 1861
sa vrátil do Spišskej Belej.
Mal významné postavenie
medzi evanjelickými duchovnými
- stal sa konzistoriálnym radcom,
konseniorom (1896) a v roku
1901 seniorom Spišského seniorátu. Zvolený bol za predsedu
Spišského spolku evanjelických
farárov. Patril k vedúcim predstaviteľom Uhorského protestantského spolku a Uhorského
evanjelického literárneho spolku.
Bol dobrým kazateľom a niekoľko jeho kázní vyšlo aj tlačou.
Pripravil učebnice náboženstva
pre cirkevné školy. Bol aj predsedom Spišského evanjelického
farárskeho spolku.
Mimoriadne činorodý bol i vo
verejnom a spoločenskom živote
na Spiši. Patril medzi členov
Municipiálneho výboru Spišskej
župy, mestského zastupiteľstva
v Spišskej Belej, od roku 1873
zakladajúcim členom Uhorského
karpatského spolku (v rokoch
1883 - 1890 podpredsedom),
Uhorskej historickej spoločnosti,
Spišského dejepisného spolku
(člen výboru od jeho vzniku v roku 1883 až do roku 1908), Spolku
spišských učiteľov, od 1883
vedúcim botanického oddelenia
Karpatského múzea v Poprade.
V Spišskej Belej sa pričinil
o založenie viacerých spolkov.
Bol spoluzakladateľom hospo-

Modernizácia mestskej knižnice a múzea
V rámci zámeru „Modernizácia (rekonštrukcia) budovy Mestskej knižnice a mestského múzea
v Spišskej Belej” mestský úrad
pripravil projektovú dokumentáciu
na stavebné práce s cieľom získať
finančné prostriedky z fondov EÚ.
V rámci tohto projektu je riešená:
Nadstavba nad zadnou - dvorovou
časťou (nad dnešným klubom dôchodcov). Nadstavbou sa rieši rozšírenie priestorov knižnice o ďalšiu
veľkú miestnosť a možnosť zriadiť
chýbajúce sociálne zariadenia pre
čitateľskú verejnosť. Oprava fasády
budovy z každej strany, kompletná
výmena všetkých vnútorných rozvodov - voda, kanalizácia, elektroinštalácia a nové vnútorné osvetlenie a vnútorná počítačová sieť.
Výmena okien, výmena všetkých

podláh, výmena vnútorných dverí, zriadenie vstupnej (prijímacej)
haly v knižnici (t. j. na poschodí)
úpravou nenosných priečok, náter
strechy, nové odkvapy a zvody,
doizolovanie základov budovy.
Vybudovanie bezbariérového
prístupu, umiestnenie výťahu pre
telesne postihnutých.
V rámci projektu by sa mala
zrealizovať aj kompletná výmena
interiérového vybavenia (nábytok
a pod.). Uvedená modernizácia sa
navrhuje aj pre prízemie (priestory
múzea) a zadnú časť budovy (dnes
klub dôchodcov), nad ktorým sa
plánuje nová nadstavba (viď obrázok). Uskutočnenie tohto zámeru
bude možné len za predpokladu,
že sa mestu podarí získať peniaze
zo štrukturálnych fondov EÚ.

dárskeho kasína (od roku 1875),
ktorého bol predsedom a vyvíjal
bohatú organizátorskú a prednáškovú činnosť. Založil ženský
a mládežnícky spolok, Beliansky
spevokol, podieľal sa na vzniku
dobrovoľného hasičského spolku,
ktorého bol predsedom a Belianskeho svojpomocného spolku.
Vďaka nemu vznikla aj tabaková
továreň. Stal sa veľkým propagátorom turistiky v Tatrách.
Popri pastoračnej činnosti
a náboženskej spisbe sa zaoberal
históriou spišských miest, kultúrou a spôsobom života miestnych
obyvateľov, výskumom života
a diela významných osobností
Spiša. Sústreďoval pramene
k dejinám Tatier, venoval sa štúdiu názvoslovia tatranských štítov
a osád. Zaujímal sa o botaniku,
najmä liečivé rastliny a tatranskú
prírodu. Od 70 rokov prispieval
do Zipser Bote, Szepesi hirnök,
Szepesi Lapok, Karpathen Post,
Kaschauer Zeitung, Ethnographia.
Vážnejšie práce mu vychádzali
v ročenkách spišského dejepisného spolku i ako samostatné práce.
Významné boli jeho monografie
Spišskej Belej (Geschichte der
Stadt Béla) (1892), Podolínca
(Podolin város törtenete) (1893),
Ľubice (Geschichte der Stadt
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Leibitz) (1896), o dejinách Spiša
(Zipser Geschichts- und Zeitbilder) (1880) a o evanjelickej cirkvi
v Spišskej Belej (Monografie der
evangelischen Gemeinde A. C.
Béla) (1885).
V Budapešti vyšla v roku 1892
jeho monografia o Kežmarčanovi Jurajovi Buchholtzovi ml. (Id
Buchholtz Györgey és kora 1643 1724) a v čase miléniových osláv
o Gregorovi Horváth - Stansithovi
a jeho rodine (Grádeczi Stansith
Horváth Gergely és családja).
Záujem o biografie Spišiakov
vyvrcholil v diele Ehrenhalle
verdienstvoller Zipser des XIX.
Jahrhunderts, v ktorej predstavil
141 osobností z rôznych oblastí
života na Spiši. Spišský dejepisný
spolok mu v roku 1908 vydal ako
XI. ročník spolkovej ročenky jeho
dodatky k Wagnerovmu diplomatáru Spiša (Supplementum III.
Analectorum terrae Scepusiensis).
Tu uverejnil 123 rôznych dokumentov k dejinám Spiša.
Na znak všeobecne veľkej úcty
bol v roku 1907 vyznamenaný
Radom Františka Jozefa 3. triedy.
V roku 1936 mu v Spišskej belej
odhalili pamätnú tabuľu. V roku
2005 bol in memoriam uvedený
do Siene osobností mesta Spišská
Belá.

Týždeň slovenských knižníc
Slovenská asociácia knižníc vyhlásila od 10. do 16. marca už 9. ročník Týždňa slovenských knižníc s mottom - Knižnice pre všetkých, cieľom ktorého je zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích
inštitúcií. Mestská knižnica v Spišskej Belej v spolupráci s materskou
školou a základnými školami pri tejto príležitosti pripravila pre čitateľov niekoľko podujatí:
10. a 13. marca: „Poznáš osobnosti nášho mesta?” Beseda o knihách: Spišská Belá (monografia), Choma, Milan: J. M. Petzval.
11. marca: Informatická výchova pre 3 triedy materskej školy.
Slovníky, slovníčky... Veľkonočné sviatky- zvyky a tradície.
14. marca: Beseda so spisovateľkou Renátou Bočkayovou - Vasekovou - pre žiakov prvého stupňa ZŠ.
• Mestská knižnica - nadstavba
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Zápis detí do
materskej školy
Riaditeľka Materskej školy
na Mierovej ulici v Spišskej
Belej oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre
školský rok 2008/2009 sa uskutoční v období od 1. - 31. marca
2008. Prihlášky si rodičia môžu
vyzdvihnúť v riaditeľni MŠ alebo priamo v jednotlivých triedach
u učiteliek.

Príprava nového
územného plánu

• Návrh riešenia úpravy okolia mestského úradu s premiestnením sochy Immaculaty pred budovu kina
(to je tá tmavá plocha).

Stretnutie so žiadateľmi o stavebný pozemok
Dňa 6. marca sa uskutočnilo
v kinosále mesta pracovné stretnutie primátora mesta so žiadateľmi o pridelenie stavebného
pozemku. Prítomní žiadateľmi boli
informovaní o stave pripravenosti
pozemkov na možnú výstavbu ro-

dinných domov v dvoch lokalitách
- na Športovej ulici (pri budúcom
futbalovom ihrisku) a za Novou
ulicou smerom k židovskému
cintorínu. Primátor mesta oboznámil prítomných s mechanizmom
vysporiadania pozemkov a tiež

Projektové žiadosti
Na akých projektových žiadostiach na získanie finančných prostriedkov z EÚ pracujeme?
- Rekonštrukcia budovy ZŠ na Moskovskej ulici
- Rekonštrukcia a prístavba ZŠ na Štefánikovej ulici
- Rekultivácia starej neuzavretej skládky odpadov v našom meste
- Regulácia Belianskeho potoka a
- Regulácia potoka Čierna voda v Strážkach
Pripravujeme projektovú dokumentáciu:
- na rekonštrukciu Centre voľného času
- na rekonštrukciu zdravotného strediska
- zriadenie mestskej galérie v budove nad lekárňou (Petzvalova 16)
- na rekonštrukciu a opravu mestských ciest a chodníkov
- na rekonštrukciu športového areálu na Moskovskej ulici
- na úpravu okolia zvonice a kostola v Strážkach

Veľké čarovanie s obrúskami
V Špeciálnej základnej škole
v Spišskej Belej sa realizoval projekt - Veľké čarovanie s obrúskami
- obrúskovou technikou decoupage. Cieľom projektu bolo vniesť
do pracovného vyučovania novú
techniku, bežnú hodinu premeniť
na tvorivú dielňu, využiť staré
a nepotrebné veci, naučiť žiakov
manipulačným zručnostiam a vzťahu k práci. Okrem toho mal naučiť
žiakov vedieť sa presadiť vlastnou
prácou v bežnom živote, vytvorať
priestor pre toleranciu, maximálny

osobný výkon a tiež posilniť vzájomnú komunikáciu a dôveru. Odborne tento projekt viedla Zuzana
Laputková a učiteľka pracovného
vyučovania Dagmar Chorogwická.
Staré kvetináče a nábytky sa premenili na krásne, nové a použiteľné.
Pohodené kamene sme zmenili na
Morský svet. Ste zvedaví, čo je to
Decopage? Príďte sa pozrieť do
výkladu COOP Jednota v Spišskej
Belej na našu výstavu, ktorá potrvá
do konca apríla 2008.
Dagmar Chorogwická

o spôsobe určenia nákladov na
výstavbu inžinierskych sietí ako aj
o spôsobe výberu žiadateľov (resp.
pridelenia pozemkov). Pozemky sa
budú prioritne prideľovať tým, čo
majú v našom meste trvalý pobyt,
majú maloleté deti a nemajú trvalo
vyriešenú otázku bývania. V prípade , že viac žiadateľov bude
spĺňať tieto kritéria, rozhodne
žreb. O pridelení pozemkov v lokalite na Športovej ulici rozhodnú
poslanci na najbližšom rokovaní
mestského zastupiteľstva.

Zákaz
vypaľovania trávy
V zmysle zákona o ochrane
pred požiarmi platí jednoznačný
zákaz vypaľovanie suchých trávnatých porastov. Preto Vás žiadame o rešpektovanie tohto zákazu
v záujme ochrany života, zdravia
i Vášho majetku. Nedodržanie
tohto zákazu je sankcionované
pomerne vysokými pokutami.

Práce na príprave nového
územného plánu pokračujú. Asi
v polovici marca bude zverejnené
zadanie ÚP na pripomienkovanie
pre širokú verejnosť. Budeme Vás
o tom priebežne informovať.

Darujte 2 %
zo svojej dane
Vážení občania, do konca apríla
máte možnosť darovať časť zo svoje dane (2 %), ktorú ste už zaplatili
štátu do jeho rozpočtu. Prečo ich
nedarovať nejakému občianskemu
združeniu (spolku, či športovému
klubu) pôsobiacemu v našom meste? Využite možnosť a pomôžme
našim, miestnym spolkom.

Jarné upratovanie
V rámci jarného upratovania
mesta budú veľkoobjemové
kontajnery (11 kusov) v našom
meste umiestnené na svojich
obvyklých miestach v dvoch termínoch - v piatok 28. marca a 25.
apríla 2008. Žiadame obyvateľov
mesta, aby do týchto kontajnerov
neumiestňovali konáre zo stromov (tie ukladajte vedľa kontajnerov, nakoľko ide o tzv. zelený
odpad, ktorý sa nesmie ukladať
na skládke odpadov, ale na kompostovisku).

Centrum voľného času v marci 2008
10. 3. 2008

14.00 h

14. 3. 2008
20. 3. 2008

14.00 h
10.00 h

27. 3. 2008

14.00 h

31. 3. 2008

14.00 h

Marec - mesiac knihy
- výstava kníh spojená s besedou
CVČ
obvodová súťaž „MISS BÁBIKA” kino
Veľká noc sa blíži
- veľkonočná tvorivosť
CVČ
SLOVENČINA MOJA, KRÁSNE
TY ZVUKY MÁŠ...
súťaž poézie a prózy
kino
Vyhodnotenie tajničky na marec
CVČ
Zmena programu vyhradená!
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Separovaný zber kovov
Mesto Spišská Belá zavádza
od roku 2008 separovaný (samostatný) zber ďalšej zložky
komunálneho odpadu - kovových
obalov. Zber bude realizovaný raz
mesačne podľa harmonogramu separovaného zberu, o ktorom budú
občania informovaní (prvýkrát to
bolo v stredu 6. februára).
V rodinných domoch budú
kovy zhromažďované do plastových vriec (budú im vopred
dodané prostredníctvom Mestského podniku Spišská Belá, s. r.
o.) a tak ako je zvykom u iných
komodít, v deň zberu budú vrecia
vyložené pred domom. Pre obyvateľov sídlisk pribudnú ďalšie
1100 litrové nádoby - kontajnery
označené červenou farbou, do
ktorých sa bude môcť dávať
kovový odpad priebežne (počas
celého roka). Tieto kontajnery
budú dodané v priebehu niekoľ-

kých týždňov.
Čo sa považuje za kovový
odpad, ktorý sa bude zbierať?
Ide o drobné kovové predmety,
drôty, plechy, čisté plechovky
z nápojov (napr. z plechovkového piva), čisté (umyté) konzervy,
kovové vrchnáky, farebné kovy

(meď, mosadz, hliník, cín), hliníkové viečka z jogurtov, alobal
a čisté kovové súčiastky.
Aký kovový odpad sa nebude
zbierať? Ide o znečistené kovové
obaly od farieb, riedidiel, rôznych
chemikálií, sprejov, masívne kusy
železa (tzv. železný šrot) a kovové
obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu.
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Motiváciou pre zapojenie sa do
separovania aj tejto komodity odpadu, ktorá tvorí približne 4,5 %
komunálneho odpadu, môže byť
napr. aj informácia, že recyklácia
jednej hliníkovej plechovky ušetrí
elektrinu potrebnú na chod televízie alebo počítača počas 3 hodín.
Takže nezabudnime: separujeme
už aj KOVY.

Harmonogram zberu separovaného odpadu
Marec 2008
07.03.2008 - Papier, sklo
19.03.2008 - Plasty
20.03.2008 - Papier, sklo
Apríl 2008
02.04.2008
03.04.2008
04.04.2008
07.04.2008

17.04.2008
18.04.2008
21.04.2008
28.04.2008
30.04.2008

- Plasty
- Papier, sklo
- Bioodpad
- Kovy
- Plasty

16.05.2008
19.05.2008
28.05.2008
29.05.2008
30.05.2008

- Papier sklo
- Bioodpad
- Kovy
- Plasty
- Papier, sklo

- Kovy
Máj 2008
- Plasty
02.05.2008 - Papier, sklo
- Papier, sklo 05.05.2008 - Bioodpad
- bioodpad
15.05.2008 - Plasty

Viac aktuálnych informácii získate na
www.spisskabela.sk
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).

Spoločenská kronika - január 2008

Narodili sa:
Dávid Pichnarčík, Adam Paciga, Sarah Vaverčáková, Chiara Štefaniaková, Nikola Čarnogurská, Tomáš Šleboda, Timea Fabianová,
Viktor Lorenčík.
Životného jubilea sa dožívajú:
Agnesa Justová 85 r., Katarína Ištoková 85 r., Anna Kostková 85
r., Alžbeta Friedová 85 r., Anna Kovalčíková 80 r., Valentín Kačmarčík 80 r., Mária Oravcová 75 r., Anna Kalafútová 75 r., Mária
Vnenčáková 75 r., Anna Gemzová 70 r., Agnesa Heldáková 70 r.,
Ladislav Fiamčík 70 r.
Navždy nás opustili:
Ondrej Sopko vo veku 88 rokov, František Hrobák 78 rokov, Margita
Pavličková 73 rokov.

VÝZVA
VOĽBY DO RADY ŠKOLY
Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ základných škôl a školských
zariadení na území mesta v zmysle zákona č. 506/2003 Z. z. a vyhlášky č. 291/2004 Z. z. oznamuje, že z dôvodu ukončenia volebného
obdobia sa uskutočnia voľby nových členov rady školy a delegovanie
nových členov rady školy (na obdobie nasledujúcich 4 rokov). Ide
o radu školy:
• pri Základnej škole J. M. Petzvala na Moskovskej ulici
• pri Základnej škole na Štefánikovej ulici
• pri Materskej škole na Mierovej ulici
• pri Základnej umeleckej škole
• pri Centre voľného času.
Rada školy je najvýznamnejším orgánom samosprávy školy, ktorá
rozhoduje o najdôležitejších veciach týkajúcich sa činnosti školy a jej
rozvoja a smerovania. Rade školy sa zodpovedá za svoju činnosť aj
riaditeľ školy, ktorého rada školy volí a odvoláva. Je preto veľmi dôležité, akých zástupcov si zvolíme do rady školy.
Voliť sa budú 4 zástupcovia rodičov žiakov, mesto bude delegovať
3 členov a 1 člena bude delegovať iná právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní. Rada školy má 11
členov.

Primátor mesta Spišská Belá
vyzýva obyvateľov mesta Spišská Belá,
ktorí majú záujem pracovať ako členovia v niektorej
zo školských rád, aby svoj záujem písomne oznámili na
školskom úrade (sídlo: mestský úrad v Spišskej Belej)
u Mgr. Timočkovej, do 17. marca 2008 do 15.00 h.
Bližšie informácie na tel. č. 4680 505 alebo na timockova@spisskabela.sk.
Využite možnosť kandidovať za člena rady školy alebo aspoň prísť
voliť (ak máte na to oprávnenie).
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Rozhovor s Ing. Leom Cellarom - predsedom výrobného družstva Javorina
• Výrobné družstvo Javorina
má takmer 60-ročnú tradíciu.
Aké boli jeho začiatky?
- Javorina bola založená v Jurgowe v dnešnom Poľsku v roku
1947. Družstvo bolo známe tiež
ako „rezbárka” a bola významným
výrobcom drevených rezbárskych
výrobkov počas dlhej doby. Vychovala veľký počet výborných remeselníkov, hlavne rezbárov pre celé
okolie. V nedávnej minulosti sa tu
vyrábali tiež hodinové puzdra a za
posledných 5 rokov takmer výlučne masívny dubový nábytok.
• Javorina je výrobcom
masívneho dubového nábytku.
Prečo práve dub?
- Vyrábame nábytok pre zariadenie obývacích izieb, spální
a jedální, no v poslednej dobe sa
uplatňujeme aj pri zariaďovaní
hotelov a penziónov. Z masívneho dubu preto, lebo asi pred 5-timi
rokmi sme zistili, že táto drevina
má z hľadiska žiadanosti vysoký
potenciál a tieto naše predpoklady
sa naplnili. Práca s ním však nie
je ľahká.

• Váš nábytok je vyvážaný do
mnohých krajín EÚ...
- Hlavnými trhmi pre export sú
Holandsko, Veľká Británia, Belgicko a Švédsko. Avšak vzhľadom
na pre nás dosť nepriaznivý vývoj kurzu Sk/EUR sa v poslednej
dobe viac uchádzame o domáci
trh a trhy susedných krajín.
• Čo všetko zahŕňa technologický proces spracovania

dreva až po finálnu podobu
výrobku?
- Dubové drevo sa ťažko suší,
takže tento proces si radšej „nechávame doma”. Okrem medzioperácií ako je hobľovanie, lepenie,
brúsenie, frézovanie a vŕtanie,
veľmi doležitá je povrchová úrava
- olejovanie prírodnými olejmi.
• Vaše výrobky sú typické
jednoduchými tvarmi a čis-

VZN mesta č. 3/2007 o vykonávaní dezinfekcie,
dezinsekcie a deratizácie na území mesta Spišská Belá
Podľa zákona č. 126/2006 Z. z.
o verejnom zdravotníctve v znení neskorších predpisov mesto je
oprávnené všeobecne záväzným
nariadením alebo rozhodnutím
(podľa správneho poriadku) na
svojom území alebo v určitých
častiach svojho územia nariadiť
na ochranu zdravia pred vznikom
a šírením prenosných ochorení
vykonanie dezinfekcie alebo regulácie živočíšnych škodcov. Podľa
nariadenia vlády SR č. 337/2006
Z. z. o podrobnostiach o prevencii
a kontrole prenosných ochorení
na ničenie choroboplodných
zárodkov sa vykonáva dezinfekcia, na ničenie epidemiologicky
závažných alebo obťažujúcich
článkonožcov dezinsekcia a na
ničenie epidemiologicky závažných hlodavcov a iných živočíchov deratizácia.
Mesto neeviduje skutočnosť,
kedy naposledy bola vykonaná
celoplošná deratizácia v našom meste. Avšak v poslednej
dobe čoraz častejšie evidujeme
sťažností obyvateľov mesta na
výskyt hlodavcov v našom meste (v určitých jeho oblastiach).
Práve prijatím tohto nariadenia

je možné zo strany mesta určiť
povinnú deratizáciu pre všetky
fyzické a právnické osoby na
území mesta (vlastníkom alebo
správcom nehnuteľností) a je
práve na rozhodnutí mesta kedy,
koľkokrát do roka, ako a kde (na
celom území mesta alebo jeho
časti) sa má deratizácia vykonať.
Túto mesto upravilo všeobecne
záväzným nariadením mesta
č. 3/2007 účinné od 1. 1. 2008.
Podľa tohto nariadenia každá
fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba,
ktorá vlastní alebo spravuje nehnuteľností (napr. bytové domy,
rodinné domy, polyfunkčné domy
a iné objekty na bývanie, objekty
výrobných a nevýrobných organizácií, firiem, hospodárske budovy,
garáže, objekty poľnohospodárskych fariem, inžinierske siete
a pod.) je povinná:
a) udržiavať tieto objekty
v čistote tak, aby neposkytovali hmyzu a hlodavcom úkryt,
obživu, možnosť zahniezdenia
a množenie sa,
b) jedenkrát ročne urobiť
celoplošnú deratizáciu v termíne
od 1. apríla do 30. apríla alebo od

1. októbra do 31. októbra.
c) urobiť dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu podľa skutočnej
potreby aj mimo uvedených termínov na príkaz primátora mesta.
Dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu môže v týchto objektoch
vykonať len právnická alebo
fyzická osoba, ktorá má na túto
činnosť osvedčenie o odbornej
spôsobilosti v zmysle osobitných
predpisov.
Iné je to u občanov (fyzických
osôb), ktorí vlastnia alebo spravujú nehnuteľností (napr. bytové
domy, rodinné domy, polyfunkčné
domy a iné objekty na bývanie,
hospodárske budovy a obdobné
objekty, garáže, a pod.). Tí sú
povinní:
a) udržiavať tieto objekty
v čistote tak, aby neposkytovali hmyzu a hlodavcom úkryt,
obživu, možnosť zahniezdenia
a množenie sa ,
b) urobiť dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu v odôvodnených prípadoch na príkaz
primátora mesta, a to spôsobom
a v rozsahu určenými primátorom
mesta.

tými líniami. Kto tvorí dizajn
nábytku?
- Design našich výrobkov pochádza z domácej dielne, okrem
stoličiek, ktoré nám navrhoval
Tom Kelley z Talianska.
• Získali ste mnoho ocenení...
- Áno, nejaké máme, no doležitejšie je, aby sa nábytok páčil
našim zákazníkom.
• Firma má viacero predajných miest na Slovensku. Kde
všade môžu zákazníci nájsť vaše
výrobky?
-Na Slovensku máme predajné miesta v Poprade, Košiciach,
Nitre, Bratislave a onedlho pribudne aj v Banskej Bystrici.
• Koľko ľudí zamestnávate?
- V súčasnosti máme okolo 90
pracovníkov.
• Aké sú vaše zámery do budúcnosti - plánujete nejaké zmeny, resp. rozšírenie výroby?
- Chceme sa naďalej venovať
výrobe masívneho nábytku, radi
by sme rozšírili náš sortiment a intenzívnejšie vstúpili na trhy našich
susedov, hlavne do Čiech.
To znamená, že občania vykonávajú deratizáciu len na príkaz
(nariadenie) primátora mesta
a môžu si ju vykonať sami, ak nie
je nariadené inak (nemusí im to robiť odborne spôsobilá osoba - deratizér), ale nesú plnú zodpovednosť
za prípadnú škodu spôsobenú pri
výkone dezinfekcie, dezinsekcie
a deratizácie, ako aj za škodu
spôsobenú iným osobám vrátane
nežiadúcich účinkov v prípade
požitia spoločenskými zvieratami
(pes, mačka) alebo človekom.
Všetky vyššie uvedené osoby
(tak podnikatelia, právnické osoby, ako aj občania) uhrádzajú zo
svojich finančných prostriedkov
všetky náklady súvisiace s výkonom dezinfekcie, dezinsekcie
a deratizácie bez nároku na ich
refundáciu.
Mesto je oprávnené kedykoľvek požiadať povinnú osobu
preukázanie splnenia uvedených
povinností.
Nedodržanie týchto povinností
fyzickou osobou je priestupkom
proti verejnému poriadku, za
ktorý je možné uložiť pokutu od
výšky 1 000 Sk. Za nedodržanie
tohto nariadenia právnickou
osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie môže
byť uložená pokuta až do výšky
200 000 Sk.
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Návrhy na doplnenie návrhu územného plánu mesta Vysoké Tatry
Mesto Spišská Belá zaslalo
mestu Vysoké Tatry nasledovné
návrhy a požiadavky k návrhu
nového územného plánu mesta
Vysoké Tatry týkajúce sa časti
Tatranská Kotlina:
1. Záchytné parkovisko na začiatku Tatranskej Kotliny
Navrhujeme vybudovanie nového záchytného parkoviska pre
potreby celej Tatranskej Kotliny,
ale najmä pre potreby návštevníkov Belianskej jaskyne. Súčasný
stav je už dlhodobo nevyhovujúci
a rozšírenie súčasného parkoviska
pod jaskyňou je absolútne nepostačujúce a neriešiace daný problém. Tento návrh je výsledkom
analýz a štúdií, ktoré robila VŠT
Bratislava, Fakulta architektúry.
Vybudovaním tohto záchytného
parkoviska sa obmedzí aj samotný vstup vozidiel do osady,
čím sa zároveň zvýši bezpečnosť
ľudí a kvalita ovzdušia. Uvedené
parkovisko sa navrhuje na pozemku parc. č. 14705/28 a parc.
č. 534/1.
2. Zrušenie súčasného parkoviska pod jaskyňou
Vzhľadom na návrh v bode 1
sa navrhuje zrušenie súčasného
parkoviska pod jaskyňou a na
jeho mieste sa navrhuje zriadenie resp. ponechanie upravenej
spevnenej plochy - ako „mini”
námestie, resp. zhromažďovacia
plocha, ktorá bude slúžiť na
zhromažďovanie turistov, ako aj
s možnosťou vystúpenia a nastúpenia návštevníkov z dopravných
prostriedkov v prípade potreby(bez možnosti parkovania).
3. Kruhový objazd - kruhová
križovatka
Vzhľadom na návrh uvedený
v bode 1 (zriadenie záchytného
parkoviska) navrhujeme na
začiatku intravilánu Tatranskej
Kotliny pri autobusovej zastávke
pri Čarde v budúcnosti vybudovať
kruhovú križovatku (objazd) z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej
premávky, zníženia rýchlosti vozidiel a zvýšenia komfortu cestovania a z dôvodu predpokladanej
veľkej koncentrácie vozidiel smerujúcich na plánované záchytné
parkovisko.
4. Využitie pozemku s miestnym názvom „Za belou” (za
bejhou)
Navrhujeme využiť pozemok
parc. č. 428 - trvalý trávny porast
o výmere 6,4 ha v k. ú. Tatran-

ská Lomnica na účely aktivít
„ľahkého” cestovného ruchu bez
bližšieho účelu využitia. Pozemok
je v 100% vlastníctve mesta Spišská Belá, má charakter TTP, je
v lesnom prostredí a nachádza
sa na lesnej ceste v blízkosti
prístupovej cesty k futbalovému
ihrisku (je dobre dostupný).
Pozemok navrhujme využiť na
bližšie nešpecifikované možné
„ľahké” voľnočasové aktivity
v oblasti cestovného ruchu.
5. Zóna cestovného ruchu
„Skaľana”
Navrhujeme využiť pozemok
parc. č. 14616/1 o výmere 31 ha
v k.ú. Tatranská Lomnica na účely
voľnočasových aktivít v oblasti
cestovného ruchu bez bližšieho účelu využitia. Pozemok je
v 100% vlastníctve mesta Spišská
Belá, má charakter TTP, je v lesnom prostredí a nachádza sa hneď
vedľa štátnej cesty 1/67 v smere
do Tatranskej Kotliny od Spišskej
Belej. Dnes je užívaný p. Kačmarčíkom na agroturistiku.
6. Lanovka k Belianskej jaskyni
Vzhľadom na charakter prístupového chodníka k Belianskej
jaskyni navrhujeme plánovať
vybudovanie lanovky k vstupu
do Belianskej jaskyni z dôvodu
uľahčenia dostupnosti tejto jaskyne aj menej fyzicky zdatným
návštevníkom, prípadne handicapovaným osobám.
7. Zmena účelu využitia hospodárskej časti Čardy
Navrhujeme zmenu účelu využitia areálu súčasnej hospodárskej
časti Čárdy na využitie tohto areálu pre potreby cestovného ruchu
(ubytovanie a súvisiace služby).
Uvedená hospodárska časť tohto
areálu je dnes nevyužitá a chátra
a je potencionálny záujemca o jeho využitie.
8. K navrhovaným cyklotrasám
Zásadná výhrada je k trasovaniu cyklotrasy v časti od Tatranskej Lomnice po Tatranskú
Kotlinu a následne po Ždiar.
Táto trasa je orientovaná ďaleko
od cesty slobody po lesných cestách, čo nie je vhodné a zároveň
ani prípustné z hľadiska využitia
týchto lesných ciest na účely hospodárenia v lese a požiadaviek na
cyklotrasy európskeho významu.
Keďže má ísť o tatranskú cyklomagistrálu, preto je táto trasa už
naprojektovaná vedľa „Cesty slo-

body” vo vzdialenosti do 20 m od
nej. Mesto Spišská Belá získalo
grant z EÚ na prípravu projektovej dokumentácie cyklotrás pod
Belianskymi Tatrami, v rámci
ktorého je táto trasa medzi T.
Lomnicou a T. Kotlinou už naprojektovaná vedľa Cesty slobody. Zároveň je už spracovaná PD
na cyklotrasu zo Spišskej Belej do
T. Kotliny a ďalej do Ždiaru (až
Poľsko), pričom v navrhovanom
územnom pláne mesta Vysoké
Tatry je potrebné doplniť (dokresliť) napojenie tejto trasy od
Spišskej Belej - v časti Tatranská
Kotlina - okolo penziónu LIMBA
k autobusovej zastávke Čarda
cez štátnu cestu k bytovkám ŠL
TANAP-u, kde by sa napojila na
trasu idúcu z Tatier.
Lomnice. Zároveň nie je v grafickej forme správne vyznačená
navrhovaná trasa cyklotrasy medzi T. Kotlinou a Ždiarom v časti
okolo Tokárne, nakoľko je túto
trasu nutné viesť popod vrch
Tokáreň bližšie k štátnej ceste do
Ždiaru (nie z opačnej strany vrchu
Tokáreň). Viď príloha - grafické
znázornenia plánovaných cyklotrás.
9. TEŽ Tatranská Lomnica Tatranská Kotlina
Riešenie navrhovaného dopravného systému (infraštruktúry) nedostatočne rieši dopravné
spojenie mestskej časti Tatranská
Lomnica s časťou Tatranská Kotlina a to tiež vo väzbe na okolitý
región - Ždiar, Spišskú Belú,
Kežmarok. Preto navrhujeme
opätovne do návrhu územného
plánu zahrnúť nové dopravné
spojenie medzi Tatranskou
Lomnicou a Tatranskou Kotlinou, a to Tatranskou elektrickou
železnicou. Vzhľadom na tento
návrh je potrebné si uvedomiť,
že územný plán sa robí na obdobie niekoľkých aj desiatok rokov
a aj keď jeho zmena je možná,
vzhľadom na to, že ide o územný
plán mesta Vysoké Tatry, prípadná jeho zmena v budúcnosti
bude veľmi náročná, možno aj
nemožná a vhodnejšia doba aj na
zakomponovanie zámeru predĺženia TEŽ z Tatranskej Lomnice
do Tatranskej Kotliny ani snáď
nebude. Zároveň samotná Tatranská Kotlina, ako aj územie
medzi ňou a Tatranskou Lomnicou vzhľadom na svoj význam
z hľadiska cestovného ruchu
a turizmu a ďalšieho rozvoja

tohto územia, ako aj v záujme
obmedzenia menej ekologickej
cestnej dopravy si zaslúžia riešenie dopravnej infraštruktúry práve
dobudovaním uvedenej TEŽ. Aj
keď sa tento zámer dnes javí ako
neekonomický a procedurálne náročný na prípravu a jeho schválenie, je skutočne nevyhnutné ako
prvé v Tatrách vyriešiť problém
s dopravou a potom môžeme
uvažovať o ďalších rozvojových
aktivitách.
10. Ďalší nástup na prístupový
chodník k Belianskej jaskyni
Z dôvodu navrhovaného záchytného parkoviska na začiatku
T. Kotliny navrhujeme zriadiť,
resp. obnoviť časť bývalého turistického chodníka k Belianskej
jaskyni spoza Sanatória po prvú
zákrutu súčasného chodníka, aby
sa zabezpečil lepší, priamejší
a kratší prístup k jaskyni od navrhovaného parkoviska. Naďalej
sa však ponechá aj súčasný nástup
na prístupový chodník k jaskyni
od doterajšieho parkoviska. To
znamená, že budú 2 nástupy na
chodník k jaskyni.
11. Hospodárske objekty na
FĽAKU
Navrhujeme do územného
plánu pre Tatranskú Kotlinu
zahrnúť existujúce hospodárske
objekty nachádzajúce sa v lokalite nazývanej „Fĺak”. Ide o objekty vo vlastníctve mesta Spišská
Belá, ktoré budú aj naďalej slúžiť
svojmu doterajšiemu účelu (avšak
doposiaľ neboli zahrnuté do návrhu územného plánu mesta Vysoké
Tatry).
12. Objekty na KARDOLÍNE
Navrhujeme do územného
plánu pre Tatranskú Kotlinu zahrnúť existujúce objekty nachádzajúce sa v lokalite nazývanej
Kardolina. Ide o objekty vo
vlastníctve mesta Spišská Belá,
ako aj objekty vo vlastníctve
Štátnych lesov TANAP-u (tieto
objekty doposiaľ neboli zahrnuté
do návrhu územného plánu mesta
Vysoké Tatry). Uvedené objekty
a dotknuté územie (vyššie uvedené pozemky) navrhujeme ďalej
využívať pre aktivity cestovného
ruchu (ubytovanie a pod.).
Uvedené návrhy sú len odporúčaniami pre Mesto Vysoké
Tatry, ktoré tieto návrhy môže
a nemusí akceptovať v pripravovanom územnom pláne mesta
Vysoké Tatry.
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Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.

Adresa: 059 01 Spišská Belá, Továrenská 30
Tel.: 00421 - 52 - 468 53 91 • fax: 00421 - 52 - 459 10 11 • e-mail: lesspbel@sinet.sk
Ponukový cenník ihličnatých sortimentov surového dreva
podľa STN 48 0055, platný od 1. 1. 2008 (uvedené ceny sú bez DPH)
1. Výrezy III. tr. akosti Sk/m3
a) Ihličnaté piliarske výrezy III.A a III.B
Hrúbkové triedy

SM / JD

III.A
BOR / SMC

III.B
SM / JD

BOR / SMC

SM / JD

III.C
BOR / SMC

1. 15 až 19 cm

1 450

1 200

1 250

1 150

1 200

1 000

2. 20 až 29 cm

2 050

1 700

1 650

1 400

1 350

1 200

3. 30 až 39 cm

2 300

1 900

1 850

1 550

1 400

1 300

4. 40 až 49 cm

2 300

1 900

1 850

1 550

1 400

1 300

5. 50 až 59 cm

2 250

1 800

1 800

1 500

1 350

1 250

6. 60 cm a viac

2 200

1 750

1 700

1 450

1 300

1 200

Sortiment

Hrúbka

Sk/m3

12 cm až 19 cm

1 400

Dĺžka

Hrúbka

Sk/m3

5 - 9m

11 až 25 cm

2 100

11 až 25 cm

2 300

agregátna guľatina SM/JD
b) Stĺpové výrezy a stĺpovina

10 - 15 m
2. Výrezy IV. tr. akosti Sk/m

3

a) žrďovina
Sortiment

Hrúbková trieda

Dĺžka v m

Sk/m3

žrde ihličnaté v kôre

7 až 13 cm

6 - 15 m

600

žrďky

3 až 6 cm

2 - 8m

500

3. Drevo V. tr. akosti Sk/m3
Sortiment

Sk/m3

vlákninové a ostatné priemyselné drevo - smrek / jedľa

800

vlákninové a ostatné priemyselné drevo - borovica / smrekovec

700

4. Drevo VI. tr. akosti Sk/m

3

Druh

Sk/m3

Sk/prm

Kvalita A

500

320

Kvalita B

400

256

obrezky

350

224

kániky

300

192

Pri odchýlke od normy cena dohodou - formou záznamu ku kúpnej zmluve.
5. Predaj dreva v samovýrobe
Samovýroba paliva - hrúbka nad 7 cm

lokalita PEŇ
94 Sk/m3

60 Sk/prm

Pri odchýlke od normy cena dohodou - formou záznamu ku kúpnej zmluve.
Prirážky k ponukovému cenníku platnému od 1. 1. 2008
1. Pri sortimentoch II. až V. triedy akosti:
odkôrnenie na požiadanie odberateľa

150 Sk/m3

2. Pri sortimentoch II. a III. tr. akosti:
za menovité rozmery - jeden rozmer

100 Sk/m3

- oba rozmery

200 Sk/m3

individuálny výber

100 Sk/m3

výber III.A tr.

100 Sk/m3

3. Pri sortimente VI. tr. akosti:
výber z paliva

100 Sk/m3
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Rozvoj športu v meste Spišská Belá
Dňa 2. marca 2008 sa uskutočnila verejná diskusia s cieľom vypracovať Koncepciu rozvoja športu v meste Spišská Belá na roky
2008 - 2015. Predmetom diskusie za účasti asi 50 ľudí bo nasledovný
„pracovný“ materiál: ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU V OBLASTI
ŠPORTU v meste Spišská Belá.
Situácia na Slovensku:
- Ministerstvo školstva SR - ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za oblasť športu
- Športové zväzy s celoslovenskou pôsobnosťou (napr. SVF,
SFZ...)
- Krajské športové centrá - jednotky zriadené štátom na koordináciu
regionálneho športu
- Chýbajúci Zákon o športe
- Chýbajúci systém financovania športu
- Regionálny šport - nie je prioritou štátu, nakoľko má byť aj naďalej
financovaný najmä mestami a obcami
Situácia v meste Spišská Belá:
Mesto na základe svojho štatútu zabezpečuje výstavbu športových
a rekreačných zariadení celomestského významu, riadi a kontroluje tieto zariadenia a vytvára podmienky pre rozvoj športu na území mesta.
Aké športy sú dnes v našom meste?
1. Vrcholový šport - nie je zastúpený
2. Výkonnostný šport: automobilový šport (motošport), basketbal,
futbal, hokejbal, volejbal, hasičský šport, rybári (??)
3. Rekreačný šport (šport pre všetkých): cykloturistika, aerobik, turistika, lyžovanie, šach, tenis, hokej, paraglinding...
Na zamyslenie:
Stolný tenis, atletika... ďalšie športy
- Ktoré športové odvetvia by mali mať prioritné postavenie? A je to
vôbec potrebné?
ŠKOLY a šport
1. Základné školy
- povinná telesná výchova (počet hodín dostatočný?)
- mimoškolská záujmová športová činnosť - dostatočná?
- pravidelné školské súťaže a turnaje (športová olympiáda a pod.)
- postačuje to?
2. Školské stredisko záujmovej činnosti
- dnes 102 detí
- volejbal a basketbal
- poplatok 500 Sk/rok/dieťa - aj to platí mesto
- rozpočet cca 600 tis. Sk ročne
- a čo iné športy v rámci tohto strediska?
3. Centrum voľného času
- športové krúžky - počet a kvalita - dostatočné?
Navrhované opatrenia:
- športové triedy?
- viac hodín povinnej telesnej výchovy?
- rozšíriť nepovinnú (záujmovú) telesnú výchovu na školách?
- zriadenie ďalších stredísk záujmovej činnosti alebo rozšírenie jeho
činnosti?
- upraviť jasné pravidlá prenajímania (užívania) školských športových zariadení (napr. za symbolickú korunu a pod.)?
- zeefektívniť systém dlhodobých školských súťaží v rámci základných škôl?
- personálne zabezpečenie, finančné ohodnotenia a príprava učiteľov
telesnej výchovy v rámci zvyšovania kvalifikovanosti a odbornosti
vyučovania?
- aké ďalšie opatrenia?
Financovanie športu v meste Spišská Belá
- financovanie činnosti jednotlivých športových klubov
- financovanie materiálno-technického vybavenia
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Súčasný stav v našom meste
- je dosť financií dávaných do oblasti športu?
- je správny spôsob poskytovania (prerozdelenia) týchto financií?
- dnes sa postupuje podľa VZN mesta č. 5/2005 o poskytovaní dotácii
z rozpočtu mesta
Systém financovania - má mať 2 základné pravidlá
- viaczdrojové financovanie (rozpočet mesta, štátny rozpočet, rozpočet
VÚC, úverové zdroje, financie zo súkromného sektora, financie z fondov EÚ, vlastné príjmy klubov, príjmy z 2% dane z príjmov a pod.)
- diferencované financovanie (podľa počtu členov, podľa výsledkov,
podľa druhu športu, podľa typu výkonostnej súťaže)
Otázka: osobitné financovanie mládežníckeho športu?
- ako ho financovať?
- spoluúčasť rodiča?
Návrhy:
1. oddeliť súčasné financovanie športu od financovania iných spolkov
a verejnoprospešných činností v našom meste
2. Jeden z možných spôsobov financovania športu je FONDOVÝ
SYSTÉM - tzv. vytvorenie fondov, ktorých napĺňanie a čerpanie
sa bude realizovať na základe stanovených objektívnych kritérií
v súlade s vyhodnotením štatistických ukazovateľov pri dosahovaní
športových výsledkov, počtu športovcov a pod.
3. schváliť ročný objem finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
v určitom minimálnom objeme (napr. 1 % z ročného rozpočtu
mesta)?
4. Väčšia finančná podpora športových klubov zaoberajúcich sa
mládežníckymi kategóriami na základe diferencovanej podpory
(tradičné, netradičné, dlhodobo úspešné, neúspešné...)
Materiálno-technické zabezpečenie športu v našom meste
Existujúce športové zariadenia:
1. Telocvičňa pri ZŠ na Moskovskej ulici
2. Telocvičňa pri ZŠ na Štefánikovej ulici
3. Futbalové ihrisko v Strážkach
4. Viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou na Moskovskej ulici
5. Športový areál na Moskovskej ulici - atletická dráha
6. Viacúčelové ihrisko na Tatranskej ulici
7. Tenisové ihrisko pri kolkárni - antukové
2 podstatné veci:
- spôsob užívania (poskytovania) týchto športových zariadení - za
akých podmienok sú dostupné pre kluby a verejnosť
- spôsob prevádzkovania (správy) a údržby týchto zariadení
Projektové zámery (čo plánujeme) v Spišskej Belej
1. Modernizácia a prístavba telocvične pri ZŠ na Moskovskej ulici
- stav: spracovaná PD a pripravuje sa podanie projektu na fondy
EÚ
- financovanie z EÚ
- realizácia: do 2010
2. Modernizácia telocvične pri ZŠ na Štefánikovej ulici
- stav: spracovaná PD a pripravuje sa podanie projektu na fondy
EÚ
- financovanie z EÚ
- realizácia: do 2010
3.
-

Rekonštrukcia Športového areálu na Moskovskej ulici
nová atletická dráha (aj 100m) - s tartanovým povrchom
2 nové volejbalové ihriska / 1 tenisový kurt
nové detské ihrisko
výstavby potrebného zázemia (šatne, wc, a pod...)
stav: pripravuje sa PD - na jednotlivé časti
financovanie - zatiaľ neurčené
realizácia: do 2011
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4.
-

Viacúčelové športové ihrisko na Tatranskej ulici
zakúpenie chladenia na ľadovú plochu?
výstavba zázemia (šatní a WC) - v roku 2008 z rozpočtu mesta
dobudovanie striedačiek

5.
-

Výstavba nového futbalového štadióna
hracia plocha - aká? - živý alebo umelý trávnik?
tribúna, šatne , zázemie - aké?
osvetlenie hracej plochy?
atletická dráha - áno/nie?
stav: dnes realizujú sa zemné práce na hracej ploche
financovanie - celkové náklady zatiaľ neurčené... len z rozpočtu
mesta
realizácia: do 2010 (plocha + zázemie)

-

6. Výstavba malého lyžiarskeho vleku pri Strážkach (pre deti a začiatočníkov)
- stav: pripravuje sa PD
- financovanie z rozpočtu mesta
- realizácia: do 2010
7. Výstavba cyklotrás (Sp. Belá - Poľsko, Sp. Belá - Tatranská Lomnica), Obnovenie turistických chodníkov v Belianskych Tatrách
- stav: spracovaná PD a pripravuje sa podanie projektu na fondy EÚ
- financovanie z EÚ
- realizácia (po etapách): 1. etapa - do 2010
Aké ďalšie aktivity by sa mohli (mali) v našom meste zrealizovať?
8. Výstavba viacúčelovej (multifunkčnej) športovej haly
- možné umiestnenie - vedľa futbalového štadióna
- pre šport, pre kultúrne podujatia, pre spoločenské akcie
9. veľká asfaltová plocha na motoristický šport
10. Wellnes, plaváreň...
11. Squashové ihriská
12. adrenalínové centrum (u- rampa, lezecká stena, a pod. )
13. Bowling
14. zakúpenie malého autobusu (najmä na prepravu na zápasy)

Poznámka: niektoré z týchto aktivít by mohli realizovať (financovať
a prevádzkovať) súkromné subjekty (nie mesto).
Personálne zabezpečenie športu v našom meste
(táto oblasť je najdôležitejšia pre rozvoj športu)
- hráči (deti, mládež, dospelí) - sú a budú?
- tréneri - máme ich a akých?
- funkcionári - je nezáujem o túto prácu - ako to zmeniť?
OTÁZKA: Ako prejaviť u ľudí väčší záujem o šport?
1. Propagácia športu našom meste - je dostatočná?
- Športové podujatia v meste - ročný kalendár podujatí
- Propagácia športových klubov a ich činnosti
2. Spolupráca s inými mestami a obcami v regióne - existuje vôbec?
Inštitucionálne zabezpečenie športu našom meste
- dnes ešte existuje Telovýchovná jednota SLAVOJ - aj keď nečinná
- jej úloha do budúcna?
- iné inštitucionálne zabezpečenie neexistuje! - každý klub (odvetvie športu) rieši veci individuálne sám za seba - to je do budúcna
neprípustné!
Navrhované opatrenia:
- zriadiť „Vedenie športu” v meste Spišská Belá - v podobe spoločného Mestského športového klub (zastrešujúci všetky športy) alebo
v podobe osobitnej komisie športu pri mestskom zastupiteľstve,
prípadne inej platformy
- cieľom tohto „vedenia” je koordinovať a riadiť rozvoj športu
v meste, kontrolovať plnenie budúcej Koncepcie rozvoja športu
a jej strategických plánov a aktivít
Cieľom je vypracovanie Koncepcie rozvoja športu v meste Spišská Belá na obdobie rokov 2008 - 2015. Uvedené myšlienky, námety,
zámery sú zatiaľ len návrhmi na diskusiu o športe a po nej by sa niektoré
z nich mali objaviť v uvedenej pripravovanej koncepcii.

Z denníka Mestskej polície v Spišskej Belej
• Dňa 4. 2. 2008 o 15.20 h oznámil občan mesta M. Ť. krádež 2 ks
plastových nádob na komunálny
odpad. Nádoby mal umiestnené
pred rodinným domom. Priestupok
je v štádiu objasňovania.
• Dňa 5. 2. 2008 o 20.41 h
bol hliadkou MsP na ulici SNP
zistený vylepený plagát na prístrešku zastávky SAD aj napriek
tomu, že vylepovanie plagátov
a rôznych oznamov je na týchto
prístreškoch zakázané. Priestupok je v štádiu objasňovania.
• Dňa 7. 2. 2008 o 18.20 h bola
hliadkou MsP zistená na ulici Štefánikovej v priestore pri budove
zdravotného strediska konzumácia alkoholu M. H., občanom
z obce Krížová Ves, ktorý sa týmto dopustil 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 11. 2. 008 o 16.10 h
oznámil občan mesta J. Z. krádež 1 ks kanalizačného liatinového poklopu z dvora rodinného
domu. Priestupok je v štádiu
objasňovania.
• Dňa 14. 2. 2008 o 9.00
h hliadka MsP zistila čiernu
skládku stavebného odpadu na
ulici SNP v priestore pri múre
cintorína. Doposiaľ neznámy
páchateľ jej vytvorením porušil
VZN mesta o odpadoch. Priestupok je v štádiu preverovania.
• Dňa 19. 2. 2008 o 13.00
h oznámila občianka mesta M.
P. krádež 1 ks plastovej nádoby
na domovy odpad. Bolo zistené,
že krádež je zachytená v kamerovom monitorovacom systéme
mestskej polície, kde bolo zistené, že ku krádeži došlo dňa 18.
2. 2008 v čase o 12.22 h doposiaľ
neznámou osobou. Priestupok je
v štádiu objasňovania.
• Dňa 23. 2. 2008 o 16.00 h
hliadka MsP zistila, že na ulici
SNP v priestore pri dverách bý-
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valých WC leží neznámy chlap.
Po dostavení hliadky bolo zistené,
že sa jedná o A. Š., občana mesta, ktorý bol v značne podnapitom
stave. Bol naložený do vozidla
a odvezený na adresu trvalého
bydliska. Po vytriezvení bude
priestupca prejednaný v blokovom konaní blok. pokutou.
• Dňa 24. 2. 2008 o 1.30 h
bola hliadkou MsP zistená na
Petzvalovej ulici pri budove
VSE malá dopravná nehoda,
ktorej účastníkom bol J. F., občan
z obce Podhorany, ktorý svojím
motorovým vozidlom zišiel
z cesty a poškodil tyč dopravnej
značky. Vodič sa pokúsil z miesta
nehody ujsť, čo mu bolo hliadkou
MsP zabránené. Na miesto skutku bola privolaná hliadka OO
PZ v Spišskej Belej, ktorá vec
prevzala k realizácii.
• Dňa 26. 2. 2008 o 15.45 h
pri prezeraní v archíve kamerové
monitorovacieho systému Mestskej polície bolo hliadkou MsP
dňa 23. 2. 2008 v čase o 16.20

h na ulici Hviezdoslavovej
v priestore pred predajňou papierníctva zistené, že skupina
občanov konzumuje alkohol na
verejnom priestranstve. Po zistení totožnosti osôb a vyhodnotení
záberov daného skutku sa uvedené osoby dopustili priestupku
porušením VZN mesta č. 6/2006
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a budú
predvolané na oddelenie MsP
a prejednané v blokovom konaní
blokovými pokutami.
• Dňa 27. 2. 2008 o 8.30 h
oznámil majiteľ firmy ZEVA,
že na budove Domu smútku
niekto rozbil sklenenú výplň
vedľa vchodových dverí do
budovy. Priestupok je v štádiu
objasňovania.
• Vo februári bolo v Sp. Belej odchytených 5 psov - 2 psy
boli umiestnené v útulku zvierat
v meste Kežmarok, 2 psy boli
umiestnené v dočasnom odchytovom zariadení mesta a 1 pes
bol vrátení majiteľovi.
Spracoval: Ján Pokrivčák,
náčelník mestskej polície
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Športové výsledky

Poradie po základnej časti:
Celkový stav

1. slovenská volejbalová liga - skupina Východ - MUŽI
9. 2. 2008
Spišská Belá - Šaca
16. 2. 2008
Revúca - Spišská Belá
1. 3. 2008
Hriňová Spišská Belá
Najbližšie zápasy skupiny o 1. - 4. miesto:
8. 3. 2008
Spišská Belá - Revúca
15. 3. 2008
Vranov n T. - Spišská Belá
29. 3. 2008
Spišská Belá - Hriňová
5. 4. 2008
Revúca - Spišská Belá
12. 4. 2008
Spišská Belá - Vranov n T.
1. slovenská basketbalová liga - skupina Východ - ŽENY
10. 2. 2008
MBK Spišská Belá - Cassovia Košice „B“
9. 2. 2008
MBK Sp. Belá - ŠŠK Abovia ´96 Košice
1. 3. 2008
MBK Lipt. Mikuláš - MBK Spišská Belá
2. 3. 2008
ŠK KU Ružomberok - MBK Spišská Belá
Najbližšie zápasy:
15. 3. 2008
MBK Spišská Belá - BK Sabinov
16. 3. 2008
MBK Spišská Belá - BK ´99 Prešov
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3:0, 3:0
3:1, 1:3
3:0, 3:0

64 - 86
80 - 96
?????
?????

Automobilový klub
Továrenská 13, 059 01 Spišská Belá
Pozvánka na
2. ročník záujmovej automobilovej orientačnej súťaže

„Jarná bezpečná jazda“

pora- družstvo
die
1 Hriňová

Zápasy

Sety

celkom

V

P

Body

Lopty

v/p

ratio

v/p

ratio

32

29

3

61

91:21

4,33

2700:2053

1,32

2 Vranov

32

26

6

57

86:36

2,39

2736:2415

1,13

3 Revúca

32

19

13

51

69:58

1,19

2772:2710

1,02

4 Sp. Belá

32

16

16

48

64:57

1,12

2681:2625

1,02

5 Novoť

32

16

16

48

58:62

0,94

2622:2591

1,01

6 Sobrance

32

13

19

45

55:67

0,82

2578:2698

0,96

7 Bardejov

32

12

20

44

49:75

0,65

2606:2791

0,93

8 Detva

32

8

24

40

42:77

0,55

2465:2697

0,91

9 VK Šaca

32

5

27

36

26:87

0,3

2122:2702

0,79

Turnaj v stolnom futbale - vyhodnotenie
Pod záštitou mesta Spišská
Belá, Mestského mládežníckeho
parlamentu a Centra voľného
času sa 3. marca uskutočnil turnaj
v stolnom futbale (kalčeto). Súťažilo sa v dvoch kategóriách ( mladší žiaci a dvojice ). Deti a mládež
si tak spríjemnili prvý deň jarných
prázdnin. Pri zápasoch nechýbalo
napätie, ani zápal pre „boj”. Záujem o turnaj bol nielen zo strany
súťažiacich, ale aj divákov, ktorí

hráčov v ich súbojoch podporovali. Víťazi jednotlivých kategórií:
Mladší žiaci: 1. Stanislav Bekeš,
2. Diana Žingorová, 3. Stanislava Legutková. Kategória dvojíc
- (starší žiaci a mládež): 1. Peter
Košický a Jozef Majerčák, 2. Ján
Špes a Daniel Suchanovský, 3. Miroslav Jurčo a Dávid Bekeš
Sponzorom turnaja bol p. Ing.
Ján Slodičák - firma STAV-ING,
s. r. o., Poprad.

Súťaž je určená pre rodičov s deťmi a tiež pre nových záujemcov o automobilové orientačné súťaže. Účelom tejto súťaže je naučiť začínajúcich navigátorov
orientovať sa v teréne, vodičom zvýšiť zručnosť pri ovládaní motorového vozidla, prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a prispieť k zbližovaniu
priaznivcov motoristického športu.
Organizátorom súťaže je Automobilový klub Spišská Belá.
Súťaž sa uskutoční 23. 3. 2008 v Spišskej Belej.
Program súťaže:
- Prezentácia bude prebiehať od 13.30 h na parkovisku v Belanských kúpeľoch
v Spišskej Belej;
- 13.45 h - štart 1.vozidla do jazdy zručnosti + plnenie súťažných prvkov pre
posádky (5 prvkov)
- 14.00 h - štart 1. vozidla do orientačnej jazdy - 1. etapa cca 15 km bez
časového limitu
- 15.00 h - posledný možný štart súťažného vozidla do orientačnej jazdy
- 16.45 h - vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien
Prihlášky obsahujúce:
- meno a priezvisko jazdca, adresa bydliska jazdca,
- meno a priezvisko navigátora, dátum narodenia navigátora
je potrebné zaslať mailom na rusinak@schranka.sk
alebo ruso660912@gmail.com alebo nahlásiť telefonicky (SMS) na mobil:
+421 904 380 744 do 21.03.2008 do 18.00 h.

Inzercia
• Predám záhradku v Spišskej Belej. Kontakt: 052/458 14 27,
0902 223 710.
• Hľadám 1 - 2-izbový byt do podnájmu v Spišskej Belej. Kontakt:
0918 816 507.
• Hľadám 2 - 3-izbový byt do podnájmu, alebo podnájom v rodinnom
dome v Spišskej Belej. Kontakt: 0904 669 598.
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