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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa
13. marca 2008 okrem iného:
Schválilo
a) pridelenie a predaj 6 stavebných pozemkov o výmere cca
800 m2 (presné výmery pozemkov
budú určené GP) v lokalite IBV
Športová ulica v k. ú. Spišská Belá
pre nasledovných záujemcov (kupujúcich stavebníkov):
1. Ing. Ján Slodičák, Spišská
Belá, Mierová 8,
2. Vladimír Bachleda, Spišská
belá, Kúpeľná 64,
3. Miroslav Šelep, Spišská
Belá, Družstevná 4,
4. Michal Brincko, Spišská
Belá, Družstevná 49,
5. Ján Mešár, Spišská Belá,
Družstevná 69,
6. František Vilga, Spišská
Belá, Hviezdoslavova 18
- náhradník - 1. Martin Vnenčák, Spišská Belá, Mierová 6;
b) kúpnu cenu pre predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Spišská Belá na výstavbu rodinných
domov v uvedenej IBV Športová
ulica vo výške 400 Sk/m2;
c)
jednorazovú
sumu
350 000 Sk na úhradu nákladov
na výstavbu inžinierskych sietí
a miestnej komunikácie v IBV
Športová ulica v Spišskej Belej,
ktorú je povinný uhradiť každý
budúci stavebník za každý stavebný pozemok.
Komentár: Na základe určených kritérií osobitná komisia
(určené mestským zastupiteľstvom) odporučila 14 žiadateľov
o pridelenie stavebných pozemkov v uvedenej lokalite. Kritéria
boli nasledovné: trvalý pobyt
v našom meste, rodinné pomery
(rodina s deťmi), súčasné bytové
pomery (ako a kde žiadateľ býva).
Na pracovnom stretnutí so žiadateľmi o stavebný pozemok dňa
6. 3. 2008 sa odprezentovali tieto
podmienky pridelenia uvedených
pozemkov a zároveň sa odprezentovala aj nová lokalita na výstavbu rodinných domov za Novou ulicou. Po tomto stretnutí o stavebný
pozemok v lokalite Športová ulica

(pri novom futbalovom štadióne)
prejavilo záujem len 9 žiadateľov
(hoci komisia odporučila 14
záujemcov) a šiestim z nich bol
schválený uvedený stavebný pozemok. Ostatní záujemcovia budú
zahrnutí do lokality za Novou ulicou. V tom čase mesto evidovalo
viac ako 80 žiadostí o pridelenie
stavebného pozemku.
Uvedených 6 stavebných pozemkov nie je v 100 % vlastníctve
mesta, nakoľko sú tam aj pozemky
SPF. Mesto týmto odpredá svoje
podiely v uvedených pozemkoch
a uvedení žiadatelia si následne
odkúpia podiely vo vlastníctve
SPF. Pokiaľ ide o určenie kúpnej
ceny za pozemky mesta, cena
bola určená na sumu 400 Sk/m2,
nakoľko pozemky, ktoré mesto
predáva, odkupovalo od súkromných vlastníkov za cenu do 400 Sk/
m2. Naviac, ďalšie náklady malo
mesto na vyhotovenie zastavovacej štúdie, geometrických plánov,
výškopisné a polohopisné zameranie a vytýčenie pozemkov, ktoré
platilo z vlastného rozpočtu.
Pokiaľ ide o jednorazový príspevok na úhradu nákladov na
inžinierske siete a na výstavbu
komunikácie vo výške 350 tis.
Sk, ten predstavuje časť nákladov na ich vybudovanie. Mesto
v tejto IBV zabezpečuje výstavbu
vodovodu, splaškovej kanalizácie
a dažďovej kanalizácie, elektrickej siete (NN, trafostanica,
prekládka VN) a miestnej komunikácie s verejným osvetlením.
Náklady na ich výstavbu podľa
stavebných rozpočtov v spracovaných projektantmi predstavujú
celkom sumu takmer 17 mil. Sk.
Mesto sa rozhodlo zvyšnú časť
nákladov znášať z rozpočtu mesta
ako pomoc mesta pri podpore bývania. Vybudovanie telefonických
rozvodov a prípojky zabezpečí
priamo správca siete - spoločnosť Slovak Telecom Bratislava.
Vybudovanie rozvodov plynu
a prípojky zabezpečí priamo
správca siete - spoločnosť SPP,
a. s., Bratislava za nimi určený
tzv. pripojovací poplatok. Len

upresníme, že ide o inžinierske
siete pre 27 rodinných domov na
budúcej Športovej ulici.
Schválilo odkúpenie objektu
bývalej „sódovkárne” v Spišskej
Belej pri križovatke na Slnečnej
a Partizánskej ulici s pozemkom
o výmere 1 298 m2 od spoločnosti
Slovenská investičná, s. r. o.,
Hlavná 68, Prešov (pivovar PILSBERG Poprad) za kúpnu cenu 1,5
mil. Sk, pre účely zriadenia nájomných bytov nižšieho štandardu. Podľa znaleckého posudku,
ktorý si dalo vypracovať mesto,
cena znalcom bola určená na
sumu 2,1 mil. Sk. Cieľom mesta
je túto nehnuteľnosť zrekonštruovať a na prízemí a v podkroví
zriadiť byty nižšieho štandardu
pre občanov nášho mesta. Malo
by ísť o cca 10 garsóniek. Tieto
byty by mali byť financované
cez Štátny fond rozvoja bývania
a Ministerstvo výstavby a RR
SR. Tento rok má mesto zámer
pripraviť projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie a budúci
rok požiadať o finančné zdroje
uvedené inštitúcie.
Berie na vedomie informáciu o rokovaniach mesta s dvoma
investormi ohľadne nimi predložených investičných zámerov
na investovanie v lokalite Zóna
cestovného ruchu Šarpanec.
V súčasnosti mesto analyzuje
oboch investorov, ich predložené
zámery a zvažuje aj podmienky
predaja časti týchto pozemkov
na uvedené účely. Zároveň mesto
dalo vyhotoviť znalecký posudok
na určenie trhovej ceny týchto pozemkov (cena bez inžinierskych
sietí), pričom znalcom určená
priemerná cena je 648 Sk/m 2.
Zároveň mesto oslovil ďalší tretí
investor, ktorý chce predložiť svoju ponuku v priebehu 2 týždňov.
V súčasnosti sa zvažujú výhody
a nevýhody jednotlivých ponúk,
pričom o týchto ponukách bude
ďalšie pracovné rokovanie mestského zastupiteľstva do konca
marca.
Schválilo vyhlásenie verejnej
ponuky na prenájom starého kameňolomu v Tatranskej Kotline
na zriadenie a prevádzkovanie

adrenalínového (feratového) centra. Cieľom toho zámeru mesta je
nájsť prevádzkovateľa, ktorý by
legálne prevádzkoval lezecké
centrum pre širokú verejnosť za
predpokladu určitej investície do
nutného dovybavenia (zázemia)
potrebného pre takéto centrum.
Ponuky je potrebné predložiť do
30. apríla 2008 (verejná ponuka
je zverejnená na www.spisskabela.sk).
Vzalo na vedomie výsledky
2. ponukového konania na predaj
hotela Belan v areáli Belanské
kúpele v Spišskej Belej. Záujem
o kúpu prejavili 3 záujemcovia:
1. spoločnosť AMAZONIA,
s. r. o., Banská Bystrica na účely
rekonštrukcie budovy a zriadenia
- obnovenie hotela (ubytovanie
***), 2. spoločnosť Drutex Plast
Vrbov - bez bližšej špecifikácie
účelu využitia a 3. Ján Hudaček
zo Spišskej Belej - na účely vybudovania bowlingového centra.
Avšak ani jedna z troch predložených ponúk nesplnila jednu
z určených podmienok predaja
- minimálnu kúpnu cenu určenú
znaleckým posudkom. Preto bolo
vyhlásené opätovné ponukové
konanie na predaj hotela Belan stavba súp. č. 592 a pozemok cca
3 200 m2 (zastavaná plocha 700
m2 a priľahlý pozemok 2 500 m2)
za kúpnu cenu podľa znaleckého
posudku a VZN mesta č. 6/2003
zníženú o 30 %. Ponuky je potrebné predložiť do 15. apríla 2008
(verejná ponuka je zverejnená na
www.spisskabela.sk).
Schválilo návrh zastavovacej
štúdie pre výstavbu rodinných
domov v Spišskej Belej za Novou
ulicou - 1. etapa (návrh štúdie je
zverejnený na www.spisskabela.sk). V uvedenej 1. etape by
malo ísť o cca 70 stavebných
pozemkov prevažne o výmere
cca 500 m2. V súčasnosti sa spracováva výškopisné a polohopisné
zameranie a pripravuje sa vydanie
územného rozhodnutia. Následne
sa dá vypracovať projektová dokumentácie na jednotlivé inžinierske siete a miestnu komunikáciu.
Predpokladá sa, že už na jeseň
(Pokračovanie na 3. strane)
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Slávnostná akadémia pri príležitosti dňa učiteľov
28. marec sa považuje za
sviatok všetkých pedagogických
pracovníkov. Je spätý s menom
učiteľa národov - Jana Amosa Komeského. Bol jedným
z prvých, ktorý presadzoval
poskytnutie vzdelania ľuďom
bez rozdielu rasy a sociálneho
postavenia, presadzoval potrebu
školskej dochádzky a vyučovanie v materinskom jazyku.
Žiadal psychologickejší prístup
k vyučovaniu i k žiakovi. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá
škola robí človeka lepším. V jeho
ideáloch sa snažia pokračovať pedagógovia dodnes.
Dňa 27. marca sa pri príležitosti dňa učiteľov uskutočnila
slávnostná akadémia, ktorej sa
zúčastnili bývalí pedagógovia,
ktorí dlhoročnou prácou prispievali k vzdelávaniu a rozvoju
školstva v našom meste, riaditelia škôl, predsedovia školských
rád a navrhnutí pedagógovia na
ocenenie. Pri tejto príležitosti
primátor nášho mesta ocenil vede-

Historický
kalendár mesta
5. 4. 1739 - Poľský kráľ

August III. v privilégiu zvýšil Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov
(jarmokov) z troch na päť, čo
potvrdil 13. 8. 1739 aj uhorský
kráľ Karol VI.

17. 4. 1919 - vo Viedni zo-

mrel Ladislav Mednyánszky,
významný európsky maliar,
ktorý žil a tvoril aj v rodinnom
kaštieli v Strážkach.

23. 4. 1852 - V Beckove
ním škôl navrhnutých pedagógov
za ich doterajšiu činnosť.
Ocenení boli títo pedagógovia: Gabriela Rozkošová zo
ZUŠ v Spišskej Belej - pobočka
Spišská Stará Ves, Mária Ovčariková z MŠ na Mierovej ulici,
Mgr. Alena Schurdaková z Centra voľného času, Mgr. Marta
Gríllusová zo ZŠ na Štefánikovej
ulici a Mgr. Emil Gríllus zo ZŠ

J. M. Petzvala. Všetkým oceneným gratulujeme. Posedenie
spestrili svojím programom deti
z rómskeho krúžku Šukar Luľuďa z Krížovej Vsi pod vedením
pani Pajerovej, deti zo ZŠ J. M.
Petzvala pod vedením pani Pavlarčíkovej a Danielčákovej a hrou
na klavír a husle Zuzana Pavličková a Dagmar Ambrózová zo ZUŠ
v Spišskej Belej.

Príprava nového územného plánu mesta - ZADANIE
Mesto Spišská Belá v súčasnosti pripravuje nový územný
plán mesta. Spracovateľ územného plánu - spoločnosť ARKA,
s. r. o., Košice spracoval návrh
ZADANIA územného plánu
mesta. Uvedené zadanie má na základe analýzy a rozborov územia
mesta a existujúcich záväzných
dokumentov určiť, čo všetko
je potrebné v novom územnom
pláne mesta riešiť a z čoho sa
pri spracovaní tohto plánu musí
vychádzať a čo sa musí rešpektovať. Uvedené zadanie je zverejnené na internetovej stránke
mesta www.spisskabela.sk a je
tiež k nahliadnutiu na mestskom
úrade (na oddelení výstavby kanc. č. 5).
K uvedenému zadaniu je
možné písomne zasielať vaše
pripomienky do 30 dní od jeho
zverejnenia, t. j. do konca apríla
2008 na adresu mestského úradu poštou alebo osobne do podateľne
alebo na mailovú adresu: durisova@spisskabela.sk. Následne
na základe tohto zadania bude
spracovaný koncept územného
plánu, ktorý bude predmetom verejného prerokovania a potom sa
spracuje návrh územného plánu,
ktorý bude rovnako predmetom
verejného prerokovania.
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Otázky pre primátora mesta
Plánuje mesto výstavbu ďalších
bytov?
- Určite áno, ale výstavba
bytov závisí od nájdenia vhodnej
lokality. A odpoveď nám dá nový
územný plán, ktorý mesto v súčasnosti spracováva. V rámci súčasného zastavaného územia mesta
už nechceme územie zahusťovať
ďalšou takouto výstavbou, takže
hľadáme územie pre nové „sídlisko” niekde na okraji nášho mesta.
Snahou je pokračovať vo výstavbe
ďalších nových bytov, ktorých nie
je dosť. Ale zároveň zvažujeme,
aké byty stavať. Podľa spracovaného Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja nášho mesta je potrebná výstavba bytov
nižšieho štandardu (pre sociálne
slabšie skupiny obyvateľov), ale
zároveň sú požiadavky o výstavbu bytov do osobného vlastníctva. A práve Štátny fond rozvoja
bývania má v súčasnosti veľmi
zaujímavý program na výstavbu
bytov do osobného vlastníctva
fyzických osôb. Snahou mesta
je pripraviť územie a projektové
dokumentácie a ďalšie podklady
v tomto roku, aby sme sa v roku
2009 pokúsili získať potrebné
finančné prostriedky na výstavbu

týchto bytov a začali tieto byty aj
stavať. O tom vás budeme ešte
informovať.
Plánuje mesto pripraviť nejaké
územie pre výstavbu garáží?
- Rovnako evidujeme pomerne
veľký záujem o výstavbu garáži
v našom meste. Avšak aj v tomto
prípade platí rovnaká odpoveď:
čakáme na spracovanie nového
územného plánu mesta, ktorý
určí lokality vhodné na takúto
výstavbu. Takže viac budeme
vedieť na jeseň tohto roka, kedy
bude schválený nový územný
plán mesta. Ale platí, že určite sa
garáže stavať budú.
Ako je to s výstavbou rodinných
domov v našom meste?

sa narodil Ladislav Mednyánszky.

30. 4. 1572 - V Ľubici zo-

mrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius
Quendel, rodák zo Spišskej
Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor
v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského
vyznania.
- V tomto prípade určité informácie už boli zverejnené. V súčasnosti sa pripravuje výstavba
rodinných domov na Športovej
ulici za ul. SNP. Pripravuje sa
územie za Novou ulicou (smerom k Židovskému cintorínu),
kde by v 1. etape malo byť cca 70
stavebných pozemkov. Rovnako
pripravujeme 2. etapu výstavby
rodinných domov v Strážkach
v lokalite Nad kaštieľom (27
stavebných pozemkov). Nový
územný plán by mal určiť ďalšie
vhodné lokality na túto výstavbu
do budúcna.
Najväčším problémom, ktorý
brzdí túto výstavbu, sú nevysporiadané pozemky v súkromnom
vlastníctve a náklady na výstavbu
inžinierskych sietí.

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 h
Streda
7.30 - 11.30
a 12.30 - 16.00 h
Piatok
7.30 - 11.30
a 12.30 - 14.00 h
Nestránkové dni: utorok, štvrtok
Uvedená zmena sa zavádza z dôvodu neúmerného nárastu agendy na
uvedených dvoch oddeleniach, prípravy investičných projektov 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).
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany)
tohto roka by sa mohla začať
plánovaná výstavba rodinných
domov. Zároveň poslanci schválili
výkup pozemkov od súkromných
vlastníkov pre účely zriadenia
stavebných pozemkov v tejto lokalite za maximálnu kúpnu cenu
400 Sk/m2.
Schválilo prenájom nebytových priestorov v Spišskej
Belej na ulici Hviezdoslavovej
č. 8 (bývalá predajňa DOMINO)
nájomcovi Márii Bednárovej,
bytom Tatranská 17, Spišská
Belá na prevádzkovanie predajne
potravín a mäsových výrobkov
(večierka). Ide o presťahovanie
doterajšej prevádzky večierky do
väčších (vedľajších) priestorov.
O uvedené priestory mali záujme
4 podnikatelia z nášho mesta,
o výbere nového nájomcu sa rozhodlo losom. Doterajšie priestory
po p. Bednárovej na Hviezdoslavovej č. 8 (bývalá predajňa Potraviny - večierka) boli prenajaté
nájomcovi Františkovi Ježíkovi,
bytom Zimná 68, Spišská Belá na
účely zriadenia prevádzky: Predaj
a servis digitálnej techniky. Ako
náhradník na tieto priestory bola
určená Marta Lorenčíková, bytom
ul. SNP, Spišská Belá (predajňa
kotlov).
Schválilo edičný zámer na
vydanie plnofarebnej knihy publikácie o meste „Spišská Belá
vo fotografiách”. Cieľom mesta
je v roku 2010 vydať plnofarebnú knihu o meste vo fotografiách,
aby sa takýmto spôsobom zdokumentoval bohatý materiál o histórii nášho mesta s porovnaním so
súčasnosťou. Formát knihy sa navrhuje A4, prípadne B4 o rozsahu
do 256 strán. V roku 2008 a 2009
bude prebiehať zber a spracovanie
materiálov a fotografií.
Prerokovalo žiadosť MUDr.
Bronislava Čika a manž. bytom
Považská Bystrica, Moyzesova
868 o prehodnotenie uznesenia
MsZ č. 24/2008 zo dňa 14. 2.
2008 a zrušilo uznesenie MsZ
č. 24/2008 zo dňa 14. 2. 2008
Schválilo:
1.) predaj časti pozemku KN
„E” č. E 14615/9 za rodinným
domom v Tatranskej Kotline o výmere cca 500 m2 a pozemku vedľa
rodinného domu, druh pozemku
- ostatná plocha, k. ú. Tatranská
Lomnica žiadateľovi MUDr.
Bronislavovi Čikovi a manželke
MUDr. Darine Čikovej, bytom

Považská Bystrica, Moyzesova
868, za cenu 1 600 Sk/m2, v rámci
majetkoprávneho vysporiadania
pozemku pri rodinnom dome
v Tatranskej Kotline (presná
výmera pozemkov bude určená
podľa GP);
2.) vytvorenie jedného stavebného pozemku v Tatranskej
Kotline na pozemku KN „E”
č. 14615/9 o výmere cca 1 200 m2,
(presná výmera bude určená GP),
k. ú. Tatranská Lomnica a verejnú
ponuku na predaj tohto stavebného pozemku za minimálnu kúpnu
cenu pozemku 2 000 Sk/m2;
3.) verejnú ponuku na predaj
stavebného pozemku v Tatranskej
Kotline - časť pozemku parcela
č. KN „E” 14615/119 o výmere
cca 500 m2 (presná výmera bude
určená GP) v k. ú. Tatranská
Lomnica za minimálnu kúpnu
cenu pozemku 2 000 Sk/m2. (Uvedená ponuka je zverejnená na
www.spisskabela.sk).
Nesúhlasilo so zmenou územného plánu mesta Spišská Belá na
pozemku parc. č. 1856/4 v k. ú.
Spišská Belá (areál kolkárne) na
účely bývania a trvá na doterajšom funkčnom využití pozemku
(verejná zeleň a športovo-oddychová zóna).
Schválilo návrh na zámenu
pozemku parc. č. KN „C” 511
o výmere 1 120 m2, k. ú. Tatranská Lomnica v Tatranskej Kotline
vo vlastníctve mesta Spišská Belá
za časť pozemku parc. č. 1856/4
o výmere cca 2 650 m2 v k. ú.
Spišská Belá (areál kolkárne) vo
vlastníctve Petra Krišandu, bytom
Tatranská Kotlina č. 24. Cieľom
tejto zámeny je získať do majetku
mesta pozemky v areáli kolkárne
za účelom ich budúceho využitia
- zriadenie športovísk a ihrísk.
Odročilo správu o činnosti
hlavného kontrolóra mesta Spišská Belá za 2. polrok 2007
Schválilo vytvorenie jedného
dočasného pracovného miesta pomocná administratívna sila na
Mestskom úrade Spišská Belá cez
Národný projekt Národného úradu
práce na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.
Ide o polovičný pracovný úväzok.
Časť nákladov na tohto miesto
(na plat a odvody) sa uhrádza
z tohto projektu.
Vzalo na vedomie informáciu o príprave vzdelávacieho
projektu pre zamestnancov
mesta Spišská Belá cez národ-

ný projekt Národného úradu
práce. Cieľom tohto projektu
je zabezpečiť vzdelávanie pre
30 zamestnancov mesta v troch
oblastiach - legislatíva v samospráve, zdokonalenie počítačových zručností a komunikácia
s klientom. Týmto spôsobom je
potrebné zvýšiť odbornosť a kvalifikovanosť zamestnancov mesta
pri výkone ich práce. Celkovo by
zamestnanci mali absolvovať 93
hodín vzdelávania počas 31 dní
v trvaní od apríla do konca júna.
Projekt je momentálne v štádiu
hodnotenia v Bratislave.
Schválilo návrh na vypracovanie koncepcie rozvoja mesta Spišská Belá v oblasti tepelnej energetiky. Povinnosť vypracovať takúto
koncepciu vyplýva pre mestá
a obce zo zákona o energetike.
Cieľom tejto koncepcie analýza
súčasného stavu v tepelnej energetike (výroba tepla) na území
mesta s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky
tepla, hospodárnosť pri výrobe,
rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja,
s dôrazom na ochranu životného
prostredia a v súlade so zámermi
energetickej politiky SR a záväznými legislatívnymi predpismi
v oblasti energetiky. V procese
spracovávania je potrebné analyzovať miestne energetické zdroje
(biomasa, komunálny odpad,
slnečná a geotermálna energia
a pod.).
Schválilo výpožičku (prenechanie do bezplatnej správy)
časti drobných vodných tokov
v Spišskej Belej (Beliansky potok
- horný a dolný úsek) a v mestskej
časti Strážky (potok Čierna voda),
na ktorých sa plánuje regulácia
týchto vodných tokov od ich súčasného správcu - Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š. p.,
závod Povodie Dunajca a Popradu
za podmienok určených zákonom
o vodách. Jednou z podmienok realizovania projektu regulácie potokov v našom meste je, aby mesto
malo uvedené úseky potokov vo
svojej dočasnej správe (5 rokov po
ukončení projektu).
Prerokovalo a vzalo na
vedomie žiadosť Jána Ziburu
- Kovovýroba so sídlom v Spišskej Belej na ulici 1. mája č. 38
ohľadne predĺženia prevádzkovej
doby tejto prevádzky.
Súhlasilo s predĺžením prenájmu garáži pri Centre voľného času
na ulici Zimnej č. 47 v Spišskej
Belej Bronislavovi Šperkovi,
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trvale bytom Spišská Belá, ulica
Mierová 6, a Denise Richterovej,
trvale bytom Spišská Belá, ulica
Zimnej č. 48, na dobu do 31. 12.
2008 za nájomné vo výške určenej
VZN č. 6/2003.
Vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o prebiehajúcich
a pripravovaných stavebných akciách v našom meste:
1. rekonštrukcia WC na prízemí budovy mestského úradu
(realizuje Mestský podnik Spišská
Belá, s. r. o.);
2. zriadenie verejných WC pri
obchodnom dome (prebieha rekonštrukcia uvedených priestorov
- realizuje Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.);
3. úprava parku vedľa kina pre
premiestnenie sochy Immaculaty
a nový vstup do informačného
centra so zriadením novinového
stánku (trafiky) pod schodmi
(realizuje Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.);
4. realizácia zateplenia budovy
Materskej školy na Mierovej ulici
(realizuje stavebná skupina p. Tomala zo Spišskej Belej)
5. príprava rekonštrukcie elektroinštalácie v budove mestského
úradu;
6. výstavba nového futbalového štadióna v Spišskej Belej
(realizuje Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., BAPAS Pavol
Bachleda).
Vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o vyhlásených
voľbách do rád škôl v Spišskej
Belej.
Schválilo doplnenie Plánu
investičných akcií mesta Spišská
Belá pre rok 2008 o „Asfaltáciu
cesty za Slnečnou ulicou smerom
k záhradkám na Mileroch (od
domu č. 60)”.
Vzalo na vedomie prípravu
vypracovania Koncepcie rozvoja
športu mesta Spišská Belá na roky
2008 - 2015.
Schválilo zámer na spracovanie projektu na Rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice v Spišskej
Belej zo štrukturálnych fondov
EÚ. Naše mesto bolo zaradené
do zoznamu miest a obcí, ktoré
majú možnosť získať finančné
zdroje na rekonštrukciu budovy
hasičskej zbrojnice zo štrukturálnych fondov EÚ. Rekonštrukcia
by pozostávala z novej sedlovej
strechy a vytvorenia podkrovia,
z kompletnej opravy budovy
z vonku i z vnútra vrátane výmeny všetkých vedení (inžinierskych
sietí).
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2. opätovná verejná ponuka
MESTO SPIŠSKÁ BELÁ
vyhlasuje opätovnú verejnú ponuku
na predaj nehnuteľnosti

HOTEL BELAN
v areáli Belanské kúpele

1.) Špecifikácia objektu:
Stavba, súp. č. 592 a pozemok cca 3 200 m2 (zastavaná plocha 700
m2 a priľahlý pozemok 2 500 m2) v k. ú. Spišská Belá

• V súčasnosti mesto realizuje zateplenie budovy MŠ na Mierovej ulici práce realizuje stavebná skupina Františka Tomalu zo Spišskej Belej.

Zonácia TANAP-u
V priebehu marca sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí k téme zonácie TANAP-u, ktorá
sa dotýka aj nášho mesta - našich
mestských lesov, ale aj našich
záujmov v Tatranskej Kotline.
Na týchto rokovaniach zastupoval
naše mesto primátor mesta. Jedno
z rokovaní sa týkalo určenia priebehu hraníc zóny A (najprísnejší
stupeň ochrany prírody). V tomto
prípade sa mesto po určitých kom-

promisoch so ŠOP SR dohodlo
na vymedzení jednotlivých zón
ochrany. Rovnako táto zonácia
má vplyv aj na niektoré aktivity
nášho mesta v Tatranskej Kotline
(dotýka sa najmä našich návrhov
na doplnenie územného plánu
Tatranskej Kotliny), ako aj územia chaty Plesnivec, či starého
kameňolomu alebo plánovaných
cyklotrás. Návrhy mesta na nižší
stupeň ochrany týchto lokalít boli
predbežne akceptované zo strany
Štátnej ochrany prírody.

Prijatie jubilantov a novonarodených detí
Dňa 12. marca sa na pozvanie
primátora nášho mesta uskutočnilo slávnostné prijatie obyvateľov
nášho mesta, ktorí v tomto roku
(v uplynulých 3 mesiacoch)
oslávili svoje okrúhle životné jubileum - narodeniny (70, 75, 80,
85, 90 a viac rokov). Poobede sa

v obradnej sále mestského úradu
uskutočnilo slávnostné prijatie
novonarodených detí a ich rodičov - obyvateľov nášho mesta.
Jubilantom, ako aj rodičom detí
bola odovzdaná kytička kvetov,
pamätný telegram mesta a finančný dar.

Platba kartou už aj na mestskom úrade
Už v najbližších dňoch bude
možné aj na mestskom úrade
v našom meste platiť bankovou
kartou, ako je to už dnes bežné
takmer všade (v obchode, či
v reštaurácii a pod.). Na základe
rozhodnutia primátora mesta bude
v pokladni na prízemí mestského
úradu inštalovaný terminál na platenie kartou. Kartou bude možné
zaplatiť akúkoľvek platbu, ktorá

sa platí v pokladni - daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny
odpad, rôzne správne poplatky
(napr. za stavebné konanie), kúpnu cenu za pozemok, nájomné
a pod. Touto formou sa mesto
snaží uľahčiť finančné úhrady
občanom, ale aj podnikateľom
(najmä aby nemuseli nosiť so
sebou hotovosť a platiť ňou
v pokladni).

Skládka odpadov aj v sobotu a bezplatne
Mestský podnik Spišská Belá,
s. r. o., Vám oznamuje, že riadená
skládka odpadov v našom meste:
1.) je otvorená aj každú druhú
(tzv. párnu) sobotu v čase od 8.00
do 12.00 h (inak skládka je otvorená Po - Pia od 7.00 do 15.00 h),
2.) obyvatelia mesta - fyzické
osoby majú možnosť uložiť komunálny odpad na tejto skládke

do hmotnosti 500 kg bezplatne (po
predložení občianskeho preukazu dôkaz o trvalom pobyte v meste),
3.) na tejto skládke je zberný
dvor, kde je možné počas prevádzkovej doby bezplatne uložiť
do osobitne určených kontajnerov
- plasty, papier, sklo, elektroodpady, iné nebezpečné odpady,
„zelený” odpad.

2.) Podmienky predaja:
a) podanie žiadosti - s presným označením žiadateľa
b) povinná príloha žiadosti - podnikateľský zámer s podrobnou
špecifikáciou predmetu činnosti v tomto objekte
c) minimálna kúpna cena podľa vypracovaného znaleckého posudku
a VZN mesta č. 6/2003 znížená o 30 %!!!
d) účel využitia objektu - navrhne záujemca vo svojom podnikateľskom zámere
e) ďalšie podmienky predaja - dohodou oboch strán
3.) Termín a miesto podania žiadosti:
Žiadosti zasielajte do 15. 4. 2008 na adresu: Mestský úrad,
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.
4.) Bližšie informácie: Ing. Mária Kušmíreková, Mestský úrad
v Spišskej Belej, č. tel.: 468 05 06.
5.) Ďalšie podmienky: Možnosť obhliadky objektu po dohode.

„Valentínska kvapka krvi”
- 17. 2. 2008 v Spišskej Belej
Zoznam darcov krvi, ktorí
darovali krv v rámci uvedenej
akcie:
Vaverčák Vladimír, nar. 1977
Bonková Henrieta, nar. 1955
Lorenčík Ľubomír, nar. 1979
Selep Śtefan, nar. 1954
Britaňák Pavol, nar. 1983
Richter Maroš, nar. 1977
Kiska Jaroslav, nar. 1970
Regecová Andrea, nar. 1973
Michna Peter, nar. 1967
Vilga František, nar. 1981
Figlárová Jana, nar. 1981
Tomalová Jana, nar. 1977
Pješčaková Lucia, nar. 1988
Kuchta Anton, nar. 1979
Bieľak Štefan, nar. 1975

Makovská Mária, nar. l967
Olšavský Dominik, nar. 1981
Gužiaková Anna, nar. 1985
Strojný Slavomír, nar. 1985
Tomala František, nar. 1963
Nebus Peter, nar. 1978
Lunterová Dáša, nar. 1978
Mindeková Silvia, nar. 1975
Sisková Viera, nar. 1957
Labusová Katka, nar. 1979
Za darovanie krvi všetkým
25 darcom veľmi úprimne ďakujeme. A čo ostatní obyvatelia
nášho mesta (tí, ktorí môžu darovať krv)? Chýba odvaha alebo je
to ľahostajnosť? Čo ak práve ty
raz budeš potrebovať krv? Bude
jej dostatok?
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Jarné vypaľovanie trávnych porastov
Príchod jari je aj v našom
regióne spojený s negatívnym
zvykom - vypaľovaním suchej
trávy. Tento fenomén sa stal
každoročnou tradíciou. Mnohí
ľudia sa domnievajú, že oheň
im pomôže „upratať” trávnaté
porasty a zvýši ich úrodnosť.
Čiastočne sa úrodnosť naozaj
zdanlivo zvýši, avšak tento hnojivý efekt je veľmi krátkodobý
a prevahu má určite negatívny
vplyv celej aktivity. Poškodením
nových výhonkov tráv požiarom
dochádza k nadmernému čerpaniu
zásobných látok a k oslabovaniu

trávnych porastov. Vo veľkej
miere sa poškodzuje aj štruktúra povrchovej vrstvy pôdy,
jej odkrytím sa zvyšuje erózna
ohrozenosť a umožní sa vyšší
výpar i presýchanie. Napomáha
sa rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín, ničia sa
vývojové štádiá mnohých živočíchov čo negatívne ovplyvňuje
potravnú základňu ich predátorov,
tiež takto zanikajú prirodzené
útočiská organizmov, čo znižuje
biologickú rôznorodosť krajiny.
Plošným vypaľovaním môže
dôjsť k likvidácii celých populácií

menej mobilných druhov.
Zaujímavým faktom je, že človek založí často oheň na cudzom
pozemku, z ktorého neskôr teda
vôbec nemá osoh. Občania, ktorí
vypaľujú suchú trávu si často ani
neuvedomujú nebezpečie, ktoré
škrtnutím zápalky spúšťajú.
V prvom rade sú to popáleniny,
niekedy až smrť ľudí, a rozhodne
materiálne škody. Nebezpečenstvo občania žiaľ podceňujú.
Vypaľovanie tráv zakazuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov, a jeho porušenie
môže stáť občana až 5 000 Sk,
pri opakovanom zistení dokonca až 10 000 Sk. Ak by sa však
takéhoto priestupku dopustila
právnická osoba, alebo fyzická
osoba - podnikateľ, pokuta môže
dosiahnuť až pol milióna korún,
pri opakovanom zistení dokonca
až milión.
Pri horení vzniká dym, ktorý
v okolí ciest spôsobuje komplikácie v doprave. Samotné horenie výmenou teplého a studeného dymu vytvára turbulencie
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vzduchu a možný prenos ohňa
na susediace plochy a porasty. Pri
horení vzniká teplota 100 - 800
°C, ktorá zničí všetky zárodky
života (napr. významné druhy
hmyzu v rôznych vývojových
štádiách, obojživelníky, plazy,
drobné vtáctvo a cicavce, často aj
chránené druhy rastlín, významné krovinné, stepné a lesostepné
spoločenstvá). Vypaľovanie tráv
prežije len drobná zver (zajace,
bažanty, jarabice, prepelice), no
a tiež rastliny, ktoré majú korene
hlboko v zemi (najmä buriny).
Vypaľovaním je narušená ekologická rovnováha prostredia
a táto činnosť má podiel aj na
globálnom otepľovaní Zeme, či
podpore skleníkového efektu.
Je verejným záujmom predchádzať požiarom, z ktorých
až 80 % je zapríčinených práve
vypaľovaním trávy a suchých
porastov. Treba veriť, že sa nám
už prestanú vyskytovať deprimujúce pohľady na obhoreté, alebo
tlejúce zvyšky stromov a krov,
dymiace stráne, alebo rozsiahle,
bezútešné čierne spáleniská.

VEREJNÁ PONUKA
• V súčasnosti prebiehajú stavebné práce na úpravu parku vedľa kina,
aby sa následne mohla premiestniť socha Immaculaty.

VEREJNÁ PONUKA
MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

vyhlasuje verejnú ponuku na prenájom nehnuteľnosti

STARÝ KAMEŇOLOM
v Tatranskej Kotline
na zriadenie adrenalínového centra
(pre športové a rekreačné lezenie)
1.) Špecifikácia predmetu nájmu:
- pozemok o výmere 10 000 m2 v k. ú. Tatranská Lomnica, na
ktorom sa nachádza bývalý (starý) kameňolom.
2.) Podmienky prenájmu:
a) podanie žiadosti - s presným označením žiadateľa
b) povinná príloha žiadosti - podnikateľský zámer
c) účel prenájmu - zriadenie feratového (lezeckého) centra s príslušnými doplnkovými službami a potrebným zázemím
d) dlhodobý prenájom
e) nájomné - bude určené na dohodu vzhľadom na predložený
podnikateľský zámer
f) ďalšie podmienky prenájmu - dohodou oboch strán
3.) Termín a miesto podania žiadosti:
Žiadosti zasielajte do 30. 4. 2008 na adresu: Mestský úrad,
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.
4.) Bližšie informácie: Ing. Anna Kleinová, Mestský úrad v Spišskej
Belej, č. tel.: 468 05 12.

MESTO SPIŠSKÁ BELÁ
vyhlasuje verejnú ponuku
na predaj nehnuteľnosti
3 STAVEBNÉ POZEMKY
v Tatranskej Kotline

1.) Špecifikácia pozemkov:
pozemok č. 1, časť pozemku parc. č. KN „E” 14615/9 - ostatná
plocha zapísaná v LV č. 402 , v k. ú. Tatranská Lomnica, zlúčená
do pozemku KN „C” 501 o výmere cca 1 700 m2
pozemok č. 2, časť pozemku parc. č. KN „E” 14615/19 - trvalý
trávny porast a KN „E” 14615/120 - ostatná plocha zapísané v LV
č. 402, v k. ú. Tatranská Lomnica, zlúčená do pozemku KN „C”
461 o výmere cca 1 200 m2
pozemok č. 3, časť pozemku parc. č. KN „E”14615/119 - ostatná
plocha zapísaná v LV č. 402, v k. ú. Tatranská Lomnica, zlúčená
do pozemku KN „C” 480/1 o výmere cca 500 m2
(presné výmery pozemkov budú určené geometrickým plánom)
2.) Podmienky predaja:
a) podanie ponuky - s presným označením žiadateľa, s uvedením poradového čísla pozemku a navrhovanej kúpnej ceny v Sk za 1 m2
b) minimálna kúpna cena - 2 000 Sk/m2
c) účel využitia pozemkov - výstavba rodinného domu, resp. rekreačnej chaty
d) pri posudzovaní ponúk - rozhodne vyššia ponúknutá kúpna
cena
3.) Termín a miesto podania ponuky:
Ponuky v zalepenej obálke s označením - „Neotvárať - pozemok
Tatranská Kotlina” zasielajte v lehote do 15. 4. 2008 na adresu:
Mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.
4.) Bližšie informácie: Ing. Anna Kleinová, Mestský úrad v Spišskej
Belej, majetkoprávne odd., tel.: 052/468 05 12.
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XVI. valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku
V sobotu 8. marca sa v kinosále nášho mesta uskutočnilo
valné zhromaždenie Spišského
dejepisného spolku (ďalej len
SDS) pri príležitosti 100. výročia
úmrtia Samuela Webera (významného spišského historika,
miestneho evanjelického kňaza,
dejateľa, zakladateľa miestnych
spolkov). Členov a hostí SDS
privítal primátor mesta Štefan
Bieľak, ktorý rovnako vyzdvihol význam osobnosti Samuela
Webera pre súčasnosť, ale najmä
pre našu budúcnosť. Súčasťou
valného zhromaždenia bola aj
odborná časť, v ktorej tajomníč-

ka SDS PhDr. Zuzana Kollárová
odprezentovala príspevok o Samuelovi Weberovi - osobnosti
európskeho formátu 19. storočia.
Následne prebiehalo samotné
valné zhromaždenie, ktoré otvoril
a viedol doc. PhDr. Ivan Chalupecký, predseda SDS. Účastníci
valného zhromaždenia po jeho
skončení absolvovali prehliadku
kostola sv. Antona Pustovníka,
múzea J. M. Petzvala, položili
kyticu kvetov k pamätnej tabuli
Samuela Webera v evanjelickom
kostole a na miestnom cintoríne
vzdali hold čestnému členovi
spolku Michalovi Grigerovi.

Beseda so spisovateľkou Renátou Bočkayovou - Vasekovou
Dňa 14. marca 2008 sa v Základnej škole J. M. Petzvala
v Spišskej Belej uskutočnila beseda so spisovateľkou Renátou
Bočkayovou - Vasekovou, ktorá
pochádza z nášho mesta.
Besedy sa zúčastnili žiaci
1. stupňa, ktorí sa na ňu v predošlých týždňoch aktívne pripravovali. Príprava spočívala v hlasnom
čítaní kníh. Podrobnejšie sme sa
venovali knihe Tatrankovia, ktorá
zaujímavým spôsobom približuje
deťom tatranskú prírodu a poukazuje na nevhodné správanie sa
niektorých ľudí k nej.
Hneď v úvode besedy spisovateľka privítala deti a po-

chválila ich za to, že veľa čítajú
a navštevujú školskú knižnicu.
Porozprávala sa s nimi o knihe
Tatrankovia. Takto zistila, či deti
knihu poznajú a čo ich v nej zaujalo. Pustila im svoju pripravenú
prezentáciu, pričom im rozprávala o tom, prečo napísala knihu,
o ktorej bude dnes rozprávať.
Deti mali za úlohu z rozhádzaných písmen zistiť názov knihy,
čo im nerobilo problém. Veľmi
rýchlo uhádli, že rozprávať sa
budú o knihe Tatrankovia. Pri
prezentácii spisovateľke pomáhal aj jej syn Jurko, ktorý vedel
pekne rozprávať o mamkiných
knihách. Prezentácia sa týkala

Primátor mesta Spišská Belá
vyhlasuje pre všetkých obyvateľov nášho mesta
verejnú súťaž
„Najkrajší kvetinový balkón v Spišskej Belej”

zvierat, ktoré žijú v Tatrách.
Deti znova z rozhádzaných
písmen skladali mená zvierat,
o ktorých sa potom so spisovateľkou rozprávali. Všetky boli
veľmi aktívne a preukázali veľmi
dobré vedomosti nielen o knihe
Tatrankovia, ale aj o prírode a jej
ochrane.
Spisovateľka teraz žije v Dolnom Kubíne, a preto v ďalšej časti
prezentácie priblížila deťom pomocou fotografií Západné Tatry.
Ukázala im ich najhlavnejšie oblasti, ako sú Tichá dolina, Červené
vrchy, Sivý vrch, Roháče a ďalšie.
Nakoniec deti zaujala aj aktivitou,
pri ktorej spoznávali zvieratá pod-

ľa zvukovej nahrávky.
V závere besedy spisovateľka
poďakovala deťom za pozornosť,
popriala im veľa úspechov v škole
a zaželala mnoho krásnych zážitkov pri čítaní ďalších kníh.
Po ukončení besedy sa spisovateľke Renáte Bočkayovej - Vasekovej poďakovala zástupkyňa
Anna Kriššáková a odovzdala jej
malú pozornosť vo forme kvetu.
Deti si potom dali podpísať knihy,
ktoré si na besedu priniesli.
Všetkým deťom sa beseda
veľmi páčila a odniesli si z nej
krásne zážitky. Bola jednou
z mnohých vydarených akcií
školskej knižnice.
Mgr. Soňa Fodorová,
pedagóg

Primátor mesta Spišská Belá
vyhlasuje pre všetkých obyvateľov nášho mesta
verejnú súťaž
„Najkrajšia predzáhradka v Spišskej Belej”

Pravidlá súťaže (Štatút súťaže):
Súťažiaci: osoba staršia ako 18 rokov, ktorá žije v meste Spišská Belá (bez ohľadu na druh pobytu), ktorá vlastní alebo užíva
predmetný dom alebo byt, ktorého súčasťou je uvedený balkón
alebo okenná kvetinová výzdoba. V sporných prípadoch rozhoduje
o oprávnenosti účasti v súťaži primátor mesta.
Spôsob prihlásenia do súťaže: záujemca si podá písomnú
prihlášku do súťaže a následne oznámi na mestský úrad dátum
možnej obhliadky balkóna (kvetinovej výzdoby aspoň tri pracovné dni vopred). Zástupcovia hodnotiacej komisie vykonajú
obhliadku daného miesta a urobia fotodokumentáciu, prípadne
videozáznam.

Pravidlá súťaže (Štatút súťaže):
Súťažiaci: Osoba staršia ako 18 rokov, ktorá žije v meste Spišská
Belá (bez ohľadu na druh pobytu), ktorá vlastní alebo užíva predmetný dom alebo byt, ktorého súčasťou je uvedená predzáhradka.
V sporných prípadoch rozhoduje o oprávnenosti účasti v súťaži
primátor mesta.
Spôsob prihlásenia do súťaže: záujemca si podá písomnú
prihlášku do súťaže a následne oznámi na mestský úrad dátum
možnej obhliadky predzáhradky (kvetinovej výzdoby aspoň tri
pracovné dni vopred). Zástupcovia hodnotiacej komisie vykonajú
obhliadku daného miesta a urobia fotodokumentáciu, prípadne
videozáznam.

Čo sa bude hodnotiť: celkový estetický vzhľad

Čo sa bude hodnotiť: celkový estetický vzhľad

Termín vyhodnotenia: 20. septembra 2008

Termín vyhodnotenia: 20. septembra 2008

Ceny pre súťažiacich - ocenia sa prvé tri miesta: 1. miesto
2 000 Sk, 2. miesto 1 500 Sk, 3. miesto 1 000 Sk

Ceny pre súťažiacich - ocenia sa prvé tri miesta: 1. miesto
4 000 Sk, 2. miesto 2 500 Sk, 3. miesto 1 500 Sk.

Mesto ako organizátor si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch
právo zrušiť túto súťaž bez nároku súťažiacich
na náhradu akýchkoľvek ich nákladov.

Mesto ako organizátor si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch
právo zrušiť túto súťaž bez nároku súťažiacich
na náhradu akýchkoľvek ich nákladov.
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Žiačky ZUŠ sa zúčastnili
krajského kola hudobnej súťaže
Žiačky hudobného odboru
zo ZUŠ v Spišskej Belej sa dňa
22. februára 2008 po prvýkrát
zúčastnili v Sabinove na krajskom kole súťaže HN - „Hnúštanský akord”. V kategórii „A”
súťažili žiačky Birošíková
Veronika a Mirgová Klaudia
z pobočky v Spišskej Starej Vsi,
pripravovala ich p. uč. Šavelová.
V kategórii „B” súťažili žiačky
Fedorová Simona a Lukáčová
Mária, pripravovala ich p. uč. Jankurová zo Spišskej Belej. V tejto
zaujímavej, ale i náročnej súťaži
bola každá odpoveď limitovaná
časom. Žiakov zaujali najmä hudobné hádanky, v ktorých riešenia
mohli realizovať hravou formou.
Boli to: osemsmerovka, hádanie
hudobných nástrojov, označení
tempa a dynamiky predvedených
pantomímou, skladanie pesničky

z rozstrihaných kúskov na ktorých boli takty, určovanie nástrojov z vypočutej ukážky, zaradenie
počutej ukážky do hudobného
obdobia. Počas súťaže žiačky
odpovedali aj na otázky z oblasti
stupníc, intervalov, rytmu, sluchovej analýzy intervalov, akordov,
transponovanie melódie atď.
Súťažiace „A” kategórie boli
ocenené za 3. miesto diplomom
a „zlatým kľúčom”. Súťažiace
„B” kategórie obsadili 4. miesto.
Ocenenie bolo odmenou za ich
niekoľko mesačnú svedomitú
prípravu. Žiačkam gratulujeme
a veríme, že účasťou na tohtoročnej súťaži získali poznatky
a vedomosti, ktoré uplatnia aj
v ďalšom ročníku tejto zaujímavej súťaže.
Mgr. Janka Šavelová,
učiteľka HN

Pomoc žiakom s autizmom a žiakom
s ťažkým mentálnym postihnutím
v Špeciálnej základnej škole
Pri vzdelávaní žiakov s autizmom a žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím využívame široké možnosti TEACCH programu.
Tento americký program, ktorý
vznikol už pred viac ako 30 rokmi, predstavuje najkomplexnejší
a najefektívnejší spôsob edukácie. V priebehu dvoch rokov sme
do programu uviedli 2 pedagógov
a 2 vedúcich zamestnancov, ktorí
získali osvedčenie, a aj ďalší
sa prostredníctvom zasadnutí

metodických orgánov zoznámili
s problematikou. Veľkú starostlivosť i finančné prostriedky sme
venovali adaptácii prostredia, od
zariadenia učební novým nábytkom, vytvorením boxov pre nácvik zručností, panelov s denným
režimom, vytvorením špeciálnych
pomôcok až po vymaľovanie
vhodnými farbami. Používame
neštandardné metódy učenia, trpezlivosť a veľké pochopenie.
PaedDr. Eva Selnekovičová
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Kalendár kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí
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)
MÁJ
i 3. 5. - Beh mestom - bežecká súťaž pre rôzne vekové kategórie
v uliciach mesta
i 8. 5. - Boj proti fašizmu - pietna spomienka
i 10. - 11. 5. - Rybárske preteky detí „Zlatý Blyskáč” a rybárske
preteky dospelých
i 11. 5. - Deň matiek - kultúrne pásmo
i 18. 5. - 2. ročník Otvorených majstrovstiev mesta Spišská Belá
v hádzaní šípok v rybárskom dome na Belianskom rybníku, Majáles - popoludnie so živou hudbou a sprievodnými akciami
i 18. 5. - Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
pre rodičov s deťmi a začiatočníkov (organizuje Automobilový
klub Spišská Belá)
i 24. 5. - „Beliansky škovránok” - 5. ročník folklórneho festivalu
detí v speve
i 25. 5. - 5. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá)

Divadelné predstavenie
Divadelný súbor „A predsa....!” z Košíc Vás pozýva na predstavenie
komédie od autora Vlada Laca NEBESKÁ NÁVŠTEVA dňa 13. apríla
2008 (nedeľa) o 17.00 h v kinosále mesta. V hre ide o vtipný pohľad
na pracovné povinnosti čertov v jednom obyčajnom pekle, v ktorom
kontrola „z hora” objaví „čiernu pálenicu”. Tuší nebo, čo sa v pekle
deje a tuší peklo, čo si naň nebo chystá? Ako dopadne pokus o zvrhnutie
Lucifera? Vstupné dobrovoľné.

MISS BÁBIKA 2008
Centrum voľného času v spolupráci s mestom Spišská Belá uskutočnilo dňa 14. marca 2008 o 14.00 h v kinosále obvodovú súťaž MISS
BÁBIKA.
Poslanie súťaže: Udržiavanie ľudových tradícií, rozvíjanie lásky
k folklóru regiónu a podporovanie mladých talentov v oblasti spevu.
Súťažili deti vo veku 5. - 8. rokov, a to v troch kategóriách:
1. kategória: deti z najstaršieho oddelenia MŠ
2. kategória: žiaci 1. ročníka ZŠ
3. kategória: žiaci 2. ročníka ZŠ

• Najúspešnejšie ochotnícke divadlo Commedia z Popradu opäť nesklamalo, výborné herecké výkony hercov Vlada Benka, Dušana Kubaňa,
Michala Nováka a ich iskrivý humor oslovili priaznivcov divadla
a zanechali hlboký dojem.

Vyhodnotenie obvodovej súťaže:
I. kategória:
1. miesto: Andrea Lorenčíková
2. miesto: Vladimíra Britaňáková
3. miesto: Radoslava Čekovská
II. kategória:
1. miesto: Monika Sloviková
2. miesto: Peter Nuepauer
3. miesto: Aneta-Anastázia Kuligová
III. kategória:
1. miesto: Natália Krišandová
2. miesto: Stanislava Ptáková
3. miesto: Natália Bačová

MŠ Mierová Sp. Belá
MŠ Mierová Sp. Belá
MŠ Mierová Sp. Belá
ZŠ Moskovská Sp. Belá
ZŠ s MŠ Slov. Ves
ZŠ Toporec
ZŠ Moskovská Sp. Belá
ZŠ Štefánikova
ZŠ Podhorany
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Nariadenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
v Bratislave ako orgán štátnej
správy na úseku rastlinolekárskej starostlivosti podľa § 23
zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti (ďalej
len zákon) príslušný na konanie
podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona
a na základe Nariadenia vlády SR
č. 67/2004 Z. z. o opatreniach
proti šíreniu rakovinovca zemiakového Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
NARIAĎUJE
preventívne opatrenie s účinnosťou odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia, dodržiavať tieto
podmienky:
1. Na všetkých pozemkoch
v katastrálnom území Spišská
Belá okres Kežmarok vysádzať

len odrody zemiakov odolné
proti rakovinovcu zemiakovému,
v Listine registrovaných odrôd
SR je ich odolnosť označená
číslom 9.
2. Sadiť len uznané sadivo
zemiakov odolných odrôd. Každý pestovateľ musí mať doklad
o pôvode použitého sadiva a viesť
o tom evidenciu.
3. Nepestovať zemiaky na
tom istom pozemku dva roky
po sebe.
4. Spolupracovať pri prieskume
výskytu rakovinovca zemiakového a kontrolovať vlastné porasty
a zber hostiteľských rastlín.
5. Pravidelne čistiť a dezinfikovať skladovacie priestory
a všetky zariadenia a náradie,
ktoré prišlo do styku so zemiakmi. Bezpečne likvidovať rastlinné
zvyšky, odpady zo spracovania
zemiakov a zeminu mimo po-

zemkov a kompostovísk.
6. Vo všetkých skladoch a linkách v katastrálnom území Spišská Belá spracovávať a skladovať
len odrody zemiakov odolné proti
rakovinovcu zemiakovému.
Platnosť: do zrušenia nariadených opatrení
Odôvodnenie: Podkladom
pre uvedené rozhodnutie bolo
lokálne zistenie rakovinovca zemiakového Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
v katastrálnom území Spišská
Belá, a to na základe výsledkov
rozboru vzorky č. 0138/2007-04
hľuzy zemiakovej odobratej zo
dňa 20. 9. 2007. Vzorka bola
odobratá za účasti fytoinšpektora
kontrolného ústavu dňa 18. 9.
2007 a rozbor bol vykonaný v laboratóriu kontrolného ústavu vo
Vígľaši, ako aj následný rozbor
vzoriek zeminy.

Je to hubové ochorenie zemiakov, ktoré spôsobuje čiastočnú,
alebo úplnú premenu hľúz na
hubovitú hmotu, ktorá dlhodobo
zamoruje pôdu. Kontrolný ústav
ako správny orgán pri vydaní
tohto rozhodnutia zvážil všetky
skutočnosti, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu § 4 ods. 2 písm.
a) zákona, s tým aby sa predišlo
ďalšiemu šíreniu rakovinovca
zemiakového vo veľmi významnej sadivovej oblasti Slovenska.
Kontrolný ústav pri vydaní tohto
rozhodnutia vychádzal aj zo
skutočnosti, že je obdobie pred
výsadbou zemiakov, a preto bolo
potrebné vydať uvedené preventívne opatrenie, a tým predísť prípadnému zavlečeniu a rozšíreniu
rakovinovca zemiakového. V prípade zistenia výskytu agresívneho
patotypu budú prijaté ďalšie, prísnejšie zákonné opatrenia.

Piť či nepiť, byť či nebyť? V minulosti to boli Spolky striezlivosti
Nadarmo sa nehovorí, že alkohol je metlou ľudstva. Vymetá
mozgy, komory, peniaze najmä
na slovenskom vidieku. Preto
sa začali v polovici 19. storočia
zakladať spolky striezlivosti,
(tiež spolky miernosti). Boli to
výchovno-vzdelávacie spolky,
ktorých úlohou a poslaním bolo
odpútať ľudí od pitia a propagovať škodlivosť alkoholu rôznymi
formami.
Dnes: Anonymní alkoholici
(AA) a Kruciáta oslobodenia
človeka (KOČ) „Anonymní alkoholici sú spoločenstvom žien
a mužov, ktorí sa navzájom delia
o svoje skúsenosti, silu a nádej,
aby mohli riešiť svoj spoločný
problém a pomáhať ostatným
uzdraviť sa z alkoholizmu.
Jediná podmienka členstva je
túžba prestať piť. Naším prvoradým cieľom je ostať triezvym
a pomáhať k triezvosti ostatným
alkoholikom.” „Bože, daj mi
vyrovnanosť, aby som prijal to,
čo zmeniť nemôžem, odvahu,
aby som zmenil to, čo zmeniť
môžem a múdrosť, aby som
vedel odlíšiť jedno od druhého.”
Slovami Marca Aurélia začínajú
každé jedno sedenie v spoločenstve Anonymných alkoholikov. Je to prosba o vytrvalosť.
Dvanásť krokov anonymných
alkoholikov. Ich absolvovaním
môže človek dorásť aj vo svojom
vnútri. Program však pomáha aj

pri liečbe iných závislostí. Uspôsobili si ho narkomani, gambleri,
workoholici, závislí na druhom
človeku... Pomáha to, len človek
musí chcieť. Krok za krokom sa
človek vysporiada s chorobou
a výsledkom je rovnováha. (Pozri
www.alkoholicianonymni.sk.)
Al-Anon sú spoločné stretávania ľudí, ktorých život je
alebo bol v minulosti ovplyvnený pitím ich blízkeho človeka.
Ide o svojpomocné skupinky, to
znamená, že všetci, ktorí sme tu,
máme rovnaký problém: niekto
z našich blízkych pije. Al-Anon
má jediný cieľ, a to je pomoc rodinám a priateľom alkoholikov
bez ohľadu na to, či alkoholik ešte
pije alebo nie. Uvádzaním tohto
programu do života dochádza
k nášmu zotavovaniu. O zotavovaní hovoríme preto, lebo dobre
vieme, že keď žijeme s alkoholikom, jeho pitie neovplyvňuje len
jeho, ale aj nás a život celej našej
rodiny. Ak sme k sebe úprimní,
musíme priznať, že všetko, čo
robíme, sa nejakým spôsobom
podriaďuje alkoholikovi jeho
stavu, náladám, nárokom...
Na stretnutiach zachovávame anonymitu, predstavujeme
sa krstným menom a hovoríme
o vlastných problémoch, nie
o problémoch iných. To, o čom
sa tu rozprávame, zostáva v tejto
miestnosti. Ak chceme sami povedať niekomu o svojom probléme

aj mimo našej skupinky, je to na
nás. Nikdy nehovoríme o tom,
kto na skupinke bol. Al-Anon je
duchovný program. Je založený
na myšlienke, že sa môžeme
spoliehať na moc, ktorá je väčšia
ako sme my a pomáha nám riešiť
problémy. V Dvanástich krokoch
sa hovorí o vyššej sile. Tí z nás,
ktorí sú veriaci, pod pojmom
vyššia sila vnímajú Boha. Tí,
ktorí v Boha neveria, považujú za
svoju vyššiu silu napr. stretávania
Al-Anon, z ktorých čerpajú silu.
(Pozri www.alanonslovensko.sk)
V roku 1957 istý chlapec v tínedžerskom veku, ktorého rodičia
boli členmi Anonymných alkoholikov (AA) a Al-Anon, vytvoril prvú skupinu pre tínedžerov.
Táto skupina začala používať
názov Alateen. O rok neskôr už
bolo zaregistrovaných 31 skupín Alateen. Dnes tieto skupiny
existujú po celom svete a majú aj
svoju literatúru. (Pozri www.al-anon.alateen.org.)
Kruciáta oslobodenia človeka
(KOČ) je činnosťou s náboženským a morálnym charakterom.
Oslobodenie človeka nie je chápané v politickom, spoločenskom,
alebo ekonomickom zmysle,
ale ako vnútorné oslobodenie
človeka v zmysle evanjelia. Zásadnou taktikou Kruciáty v boji
o oslobodenie človeka z otroctva
alkoholizmu je praktizovanie
úplnej abstinencie jej členov.

Vedecky potvrdené je tvrdenie,
že pre notorických alkoholikov
je jediným spôsobom záchrany
zachovanie úplnej abstinencie až
do smrti. Z toho vyplýva postulát dobrovoľnej abstinencie tých,
ktorí chcú podať ruku bratom
postihnutým nešťastím alkoholizmu. KOČ sa ujíma takýchto
ľudí, a preto len pripravenosť
praktizovania abstinencie z lásky
„ku slabým bratom” môže byť
kritériom prijatia do Kruciáty.
Abstinencia je teda sama osebe
víťazstvom v boji s alkoholizmom, je skutkom odvahy
a slobody, je oslobodzujúcim
skutkom. Propagácia abstinencie ako „skutkov oslobodenia”
je základnou metódou v taktike
KOČ. Plné zdôvodnenie hodnoty
tejto praxe sa nachádza v príručke: Abstinentské krédo Kruciáty
oslobodenia človeka. Kruciáta
oslobodenia človeka chce zhromaždiť rozhodných a odvážnych
ľudí, odhodlaných na boj so
spoločenským nebezpečenstvom
alkoholizmu, a preto zhromažďuje len úplných abstinentov.
Človek, ktorý pije s mierou alebo
čiastočne sa zrieka alkoholu, pre
seba rieši tento problém zhodne
s požiadavkami etiky a kultúry,
avšak neprináša pozitívny vklad
do boja s touto spoločenskou
pohromou. (Pozri www.kruciata.sk, www.dusevnezdravie.sk,
www.triezvypriestore.net)
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Nebezpečná choroba zemiakov - pestovanie zemiakov je ohrozené!
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. Hostiteľské rastliny sú predovšetkým
zemiaky, ojedinele aj rajčiak jedlý, baklažán, ľuľok čierny, ľuľok
sladkohorký a niektoré divorastúce rastliny z čeľade ľuľkovitých
(Solanaceae).
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. V prípade zistenia výskytu
agresívneho patotypu (zatiaľ neukončené testovanie) budú prijaté
ďalšie prísnejšie opatrenia.

Kto je záujemcom o zamestnanie?
Je to občan, ktorý si hľadá iné
zamestnanie, alebo ktorý má záujem o poskytovanie odborných
poradenských služieb a nie je

V prípade zistenia podozrivých hľúz je potrebné obrátiť sa
na oblastných fytoinšpektorov
ÚKSÚP-u v Spišskej Belej.
Telefónny kontakt:
Ing. Beňovú +421 918 491 067,
Ing. Mikitu +421 918 491 068.

Veľmi skoré:
Agata, Angela, Arielle, Bellarosa, Berber, Carrera, Colette, Eridia, Everest,
Fresco, Impala, Inova, Lady Cristl, Magda, Minerva, Premiere, Red Scarlett,
Tresor, Velox, Vera
Skoré:
Albina, Annabelle, Augusta, Fambo, Ivana, Karin, Karlena, Katka, Komtesa,
Korneta, Lady Claire, Lady Florina, Latona, Monalisa, Rosanna, Rumelia,
sazava, Svella, Veronika, Vineta, Viola, Vitara, Vitesse
Stredne skoré:
Bolesta, Daisy, Dali, Ditta, Evelin, Folva, Husar, Jupiter, korela, Lipta, Maranca, Mozart, Nancy, Pamela, Picasso, Provento, Ramos, Red Anna, Rincona,
Satina, Stemster, Victoria, Voyager
Stredne neskoré:
Asterix, Désirée, Raja, Remarka, Saturna
Stredne neskoré:
Kuras

Záujemca o zamestnanie
Ak ste dobrovoľne nezamestnanou osobou, zamestnaným občanom, dôchodcom, poberateľom
výsluhového dôchodku, občanom
na rodičovskom príspevku alebo
študentom a chcete získať nové
zamestnanie alebo zmeniť zamestnanie, môžete sa prihlásiť na
ÚPSVaR v Kežmarku do evidencie záujemcov o zamestnanie.

V Listine
registrovaných
odrôd sú uvedené nasledovné
odolné odrody
proti tomuto
škodlivému
organizmu (viď
tabuľka dole).
Používaním
sadiva (napr.
od súkromných
osôb) bez dôveryhodného dokladu sa zvyšuje
riziko zamorenia
pestovateľských oblastí. Po zistení infikovanej pôdy patogénom sa
znemožní pestovanie zemiakov na
dlhšiu dobu, nakoľko rakovinovec
zemiakový dokáže zlikvidovať
celú úrodu zemiakov.

uchádzačom o zamestnanie.
Takýto občan, záujemca o zamestnanie, má možnosť získať
informácie o trhu práce - voľných
pracovných miestach v okrese
Kežmarok (aj v súvislosti s príchodom nových zamestnávateľov) a v Slovenskej republike,
ale aj v rámci členských štátov
EÚ, o jednotlivých druhoch
povolaní, o predpokladoch na
výkon povolania, o možnostiach
ďalšieho štúdia a vzdelávania.
Ako sa stať záujemcom o zamestnanie?
Na základe podania „Žia-

dosti záujemcu o zamestnanie
o sprostredkovanie vhodného
zamestnania”.
Toto tlačivo, žiadosť, je k dispozícii na Oddelení informačno poradenských a sprostredkovateľských
služieb ÚPSVaR v Kežmarku, na
3. poschodí, číslo dverí 303 - 305,
na pracovisku v Spišskej Belej i na
pracovisku v Spišskej Starej Vsi.
Ako záujemca o zamestnanie
nemáte žiadne povinnosti voči
ÚPSVaR a máte možnosť bezplatne využívať všetky služby
poskytované ÚPSVaR v Kežmarku (k dispozícii je výpočtová
technika, internet, môžeme vám
pomôcť pri písaní životopisu,
žiadostí do zamestnania).

Okolie Spišskej Belej tvorí
tohto času najväčšiu a podľa dosahovaných výsledkov aj najvhodnejšiu množiteľskú oblasť pre
výrobu zdravého sadiva v rámci
Slovenskej republiky. Mnohé
podnikateľské subjekty pôsobiace
v Spišskej Belej a blízkom okolí,
ako sú napr. AT Tatry, PD Spišská
Belá, Slovsolanum Spišská Belá,
Gramina Poprad, Výskumný
a šľachtiteľský ústav zemiakarský
Veľká Lomnica, majú svoju podnikateľskú činnosť zameranú na
výrobu - pestovanie, distribúciu,
predaj zemiakového sadiva doma
ako aj v zahraničí. Na spomínaných subjektoch je zamestnaných
mnoho pracovníkov zo Spišskej
Belej i blízkeho okolia.
Prípadné rozšírenie rakovinovca zemiakového na ich
pozemky môže vážne ohroziť
výrobu zdravého sadiva, výrobné
zameranie a v konečnom dôsledku ich existenciu, prepúšťanie
zamestnancov. Preto Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky spolu s výrobcami
zemiakového sadiva apelujú na
všetkých pestovateľov, malopestovateľov, záhradkárov, ale
aj spotrebiteľov zemiakov, aby
rešpektovali vzniknutú situáciu
najmä v katastri mesta Spišská
Belá a dodržiavali fytokaranténne opatrenia vydané ÚKSÚP-om.
V opačnom prípade budú musieť
kompetentné orgány svojou
právomocou zabezpečiť ich rešpektovanie aj za cenu ukladania
sankčných opatrení.
Ing. Alžbeta Egedová,
ÚKSÚP-OOR Košice
Ing. Marián Tokár, vedúci
skúšobnej stanice Spišská Belá
Kde nás nájdete?
Pracovisko Kežmarok - Dr.
Alexandra 61 (bývalý hotel
LIPA), 060 01 Kežmarok, 3. poschodie, číslo dverí 303 - 305,
číslo telefónu 052/45 13 305,
45 13 303, 45 13 334.
Pracovisko Spišská Belá - Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá,
číslo dverí 12, číslo telefónu 052/
449 23 20.
Pracovisko Spišská Stará Ves
- SNP č. 139 (bývalý Dom služieb), 061 01 Spišská Stará Ves,
číslo telefónu 052/482 23 76.
Ing. Eleonóra Levická,
vedúca OIPaSS ÚPSVaR
v Kežmarku
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Príspevok k 30. výročiu Opravovne a skúšobne plynomerov v Spišskej Belej
Vážený čitateľ, keď sme si
v roku 2007 pripomenuli 30.
výročie uvedenia do prevádzky
Opravovňu a skúšobňu plynomerov v Spišskej Belej, nepriamo sme si uvedomili, ako ten čas
rýchlo ubieha. Každé výročie,
bez ohľadu na jeho spoločenský
význam, či už je to osobné, rodinné, pracovné alebo iné, ktoré
sa nás priamo dotýka alebo spája
s jeho ideou nás núti poohliadnuť
sa naspäť a v mysli si premietnuť
udalosti, ktoré dali podnet k tomuto výročiu.
Jedno takéto výročie sme
si pripomenuli v roku 2007,
v Opravovni a skúšobni plynomerov v Spišskej Belej. Pred 30
rokmi sa začala písať história
tohto strediska, ktoré svojim významom presiahlo rámec závodu.
Keď 12. augusta 1976 schválilo
vedenie Východoslovenských
plynárenských závodov, k. p.,
Košice zriadenie nového Výstavbového závodu v Poprade, zároveň aj jeho vysunutého strediska
v Spišskej Belej - ciachovne plynomerov, nikto netušil, aký osud
ho stihne. V prvej etape bolo
zriadenie Opravovne plynomerov
v provizórnych priestoroch, ktoré znamenalo začiatok výstavby
nového závodu. Adaptačné práce
začali v novembri 1976 v odkúpenom rodinnom dome na vtedajšej
Leninovej ulici č. 25 v Spišskej
Belej. Povereným pracovníkom
pre zriadenie strediska bol Ladislav Fudaly, ktorý sa zaslúžil
o zriadenie opravovne v Spišskej
Belej. Po ukončení adaptačných
prác bola opravovňa plynomerov
oficiálne spustená do prevádzky
1. apríla 1977. Majstrom ciachovne sa stal Vladimír Fudaly a Ladislav Fudaly odštartoval adaptačné
práce na susednom rodinnom
dome, kde začal zriaďovať stroj-

nú výrobu pre zváracie súpravy
typu SS - 04 na lineárny polyetylén. Opravovňa plynomerov na
začiatku okrem dielne na opravu
plynomerov bola vybavená dvoma ciachovacími etalónovými
kubickými mierami vyrobenými
v rokoch 1932 až 1934 bratmi
Micherovými z Prahy, každá
o objeme 600 litrov. Etalonážne
zariadenie dodané z brnenskej
ciachovne preskúšal a uviedol
do prevádzky vtedajší Úrad pre
normalizáciu a meranie, inšpektorát Košice.
Prvými pracovníkmi opravovne plynomerov boli v roku 1977
Fidríková Helena, Fudaly Vladimír, Gancarčíková Mária, Galliková Anna, Hatala Ján, Mačugová
Emília, Ofčáková Anna, Pisarčíková Eva a Remiášová Anna. Na
strojnej výrobe pracovali Fudaly
Ladislav, Gallik Štefan, Halčin
Ján, Jašňak Ondrej, Lisý Dušan,
Nebus Gustáv a Solus Ondrej.
V prvom roku bolo opravených a úradne overených 1 100
kusov plynomerov. Overovanie
opravených plynomerov v tejto
dobe vykonával Úrad pre normalizáciu a meranie, Inšpektorát
Košice povereným pracovníkom
Štefanom Schniedtom z Košíc.
V nasledujúcom roku 1978 bola
zakúpená moderná overovacia
linka z nemeckej firmy Elster.
Prínos novej overovacej linky sa
prejavil neskôr v počte overených
plynomerov. Dôsledkom organizačných zmien vo výstavbovom
závode v Poprade bolo v roku
1980 preradenie pracovníka Ladislava Fudalyho do Popradu so
stavebnou skupinou. V Spišskej
Belej zostali pracovníci opravovne plynomerov a skupina
pracovníkov z dielne strojnej
výroby, ktorá zabezpečovala výrobu komponentov pre výstavbu

plynovodov. Vedenie strediska
v Spišskej Belej prebral Vladimír Fudaly. Prvé kroky činnosti
opravovne boli poznamenané
hľadaním skúseností a technickým rozvojom opravovne,
vzhľadom na to, že opravovňa
a skúšobňa plynomerov po spustení do prevádzky nemala okrem
kubických mier žiadne technické
vybavenie. Kladný vplyv na vtedajšiu dobu malo zlepšovateľské
hnutie, v rámci ktorého bolo celkovo podaných 15 zlepšovacích
návrhov. Tieto návrhy výraznou
mierou prispeli k zlepšeniu technického vybavenia opravovne.
Pracovníci opravovne si doplnili
kvalifikáciu v roku 1980 v rámci
zaškolenia v opravovni a skúšobni plynomerov v Brne. Významnou udalosťou pre opravovňu
a skúšobňu plynomerov bola príprava pracovníkov pre ciachárske
skúšky v roku 1981, na ktorých
sa zúčastnili pracovníci Gancarčíková Mária, Fudaly Vladimír
a Ofčáková Anna. Títo pracovníci splnili podmienky pre udelenie
poverenia na úradné overovanie
plynomerov poverenou organizáciou, ktorú nám udelil Federálny
úrad pre normalizáciu a meranie
v Prahe v roku 1982. Týmto sme
dosiahli samostatnosť pre overovanie plynomerov. V tomto roku
prešla opravovňa na normovanú
prácu a stredisko dosiahlo produkciu 4 732 kusov overených
meradiel. V priebehu nasledujúcich rokov sa zvýšil dopyt po
overených plynomeroch a preto
opravovňa spolu s ciachovňou
prešla v roku 1985 na dvojsmennú
prevádzku. Na tejto dvojsmennej
prevádzke pracovali 1 vedúci
pracovník a 15 robotníkov. Jednotlivé smeny viedli poverené
pracovníčky Ofčáková Anna
a Pacigová Božena. Počas tejto

prevádzky stúpla produkcia overených meradiel na 10 710 kusov
meradiel. Doposiaľ bola skúšobňa
a opravovňa plynomerov umiestnená v provizórnych priestoroch
na Leninovej ulici.
Výstavba novej opravovne sa
pre nedostatok investícií oddialila, hoci pozemky na výstavbu
novej opravovne boli vykúpené
už v roku 1976. V dôsledku
zavedenia opráv nových typov
plynomerov sme v roku 1986
zriadili ďalšie provizórium
v rodinnom dome na ulici kpt.
Nálepku č. 23 v Spišskej Belej.
Tento stav provizórií začal byť
neúnosný a po rokoch zdĺhavého
dokazovania a presadzovania potreby výstavby novej opravovne
sa konečne začali projekčné práce
v rokoch 1989 až 1990. Projekčné
práce realizovala spoločnosť Naftoprojekt Poprad. Tento projekt
bol schválený 4. novembra 1991
v hodnote vyše 15 mil. Kčs.
Významnú úlohu v tomto
období zohralo detašované
pracovisko SPP Investičnej
výstavby v Košiciach, ktoré
pružne koordinovalo prípravné
práce a požiadavky užívateľa
pri schvaľovaní a výstavbe novej
opravovne.
Po výberovom konaní dňa 28.
novembra 1991 prebrala stavenisko firma Stavbár, a. s., Poprad. Na
jeseň začali stavebné práce na
výstavbu novej ciachovne, ktorá
bola umiestnená v priemyselnom
areáli Továrenskej ulice v Spišskej
Belej. Vývojom novej technológie
opráv plynomerov a dodaním novej overovacej linky bola poverená firma JUSTUR, s. r. o., Stará
Turá. Práve týmto organizáciám
Naftoprojekt Poprad, Stavbár, a.
s., Poprad, Justur, s. r. o., Stará
Turá patrí zvláštne poďakovanie
za tolerantný a zodpovedný prístup pri projektovaní, výstavbe
a zriaďovaní novej výstavby, kde
sa ešte podľa požiadaviek užívateľa menili a dopĺňali konkrétne
požiadavky počas výstavby. Rok
1993 bol prelomový a náročný.
Hneď na začiatku roka v dôsledku postupnej likvidácie Výstavbového závodu v Poprade prešla
Opravovňa a skúšobňa plynomerov do štruktúry sesterského Odštepného závodu v Poprade. Na
jar po ukončení výstavby nového
areálu sme začali sťahovanie časti
starej technológie a meradiel do
(Pokračovanie na 11. strane)
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Príspevok k 30. výročiu Opravovne a skúšobne plynomerov v Spišskej Belej
(Dokončenie z 10. strany)
nových priestorov, pripravili sme
technológiu opráv regulátorov
tlaku plynu. Slávnostné otvorenie
a uvedenie do prevádzky bolo 13.
augusta 1993 a napriek všetkých
ťažkostiam v tomto roku opravovňa dosiahla počet overených
meradiel 15 376 kusov.
Nasledujúce roky boli poznačené stabilizáciou prevádzky
a jej kapacitných možností
a kádrov. Vydaním nového zákona o metrológii č. 505/90 sme
podali 1. februára 1995 žiadosť
o akreditáciu a následnú autorizáciu metrologického strediska
v zmysle zákona. V roku 1996 sa
stredisko Opravovňa a skúšobňa
plynomerov rozdelilo a vznikli
dve strediská: Opravovňa plynomerov a regulátorov, kde sa stal
vedúcim Kessel Miroslav a Autorizované metrologické pracovisko. Na tomto pracovisku naďalej
pôsobil vedúci strediska Fudaly
Vladimír, ktorý zabezpečoval
vypracovanie Príručky kvality,
ktorá bola podkladom pre akreditáciu a autorizáciu strediska.
Po ukončení procesu akreditácie
Slovenskou národnou akreditačnou službou v Bratislave nám
bola 22. októbra 1997 udelená
autorizačná listina Štátneho metrologického strediska, ktorú nám
udelil Úrad pre normalizáciu, meranie a skúšobníctvo v Bratislave.
Nasledujúce obdobie bolo poznamenané stabilizáciou pracovníkov
Opravovne a zvyšovaním kvality
opráv a overovania meradiel.
V rámci dobrej spolupráce s výrobcom plynomerov a naším
dodávateľom náhradných dielov
Premagas, s. r. o., Stará Turá sa
pracovníčky opravovne zúčastnili
zaškolenia na opravy nových typov plynomerov v roku 1997.
Kvôli prevádzkovaniu nových
priestorov opravovne plynomerov

bolo potrebné dobudovať
nové priestory pre sklad
meradiel, garáže a úpravu technológie. Preto
vznikal v rokoch 1995
až 1998 projekt na rozšírenie opráv a overovanie
plynomerov Opravovne
a ciachovne plynomerov Spišská Belá a po
schvaľovacom konaní
sa rozdelil na dve etapy.
Prvá etapa sa začala realizovať v rokoch 1998
až 2000 stavbou garáží, skladu
plynomerov, spojovacieho krčka
a doplnením technológie. Výstavbou sa výrazne zlepšili podmienky skladovania, manipulácie,
expedície meradiel a zároveň
doplnením technológie o sušičku
povrchovo upravených meradiel
sme výrazne prispeli k riešeniu
problémov životného prostredia
a pracovných podmienok našich
pracovníkov.
V roku 2000 vstúpil do platnosti nový zákon o metrológii,
ktorý zahŕňal kvalitatívne vyššie
požiadavky na registráciu opravcov a autorizovaných metrologických pracovísk. Na základe týchto
podmienok sa zúčastnili poverení
pracovníci Kessel Miroslav, Fudaly Vladimír, Ščigulinský Ľudovít,
Gancarčíková Mária, Pacigová
Božena, Ofčáková Anna a Pisarčíková Eva skúšok spôsobilosti,
ktoré úspešne absolvovali, čím
zabezpečili podmienky pre činnosť opravovne a metrologického pracoviska. Výstavbou skladu
plynomerov sme zaviedli v rámci
evidencie, manipulácie a v celej
technológií opráv a overovania
plynomerov čiarový kód, ktorý
má v budúcnosti kvalitatívne
zvýšiť všetky požiadavky na
manipuláciu s plynomermi.
Týmto krátkym prierezom
histórie opravovne a skúšobne

Spoločenská kronika - február 2008

Narodili sa:
Mária Budzáková, Tobias Hangurbadžo, Emily Grichová, Terézia
Rennerová.
Životného jubilea sa dožívajú:
Žofia Džurná 94 rokov, Ema Kertiová 92 rokov, Karol Šterbák 70
rokov, Rozália Miškovičová 70 rokov, Anna Ulbrichová 70 rokov.
Navždy nás opustili:
Ema Simonisová vo veku 79 rokov, Jozef Bialončík vo veku 68
rokov, Ján Bachleda vo veku 65 rokov, Martin Raček vo veku 63
rokov, Andrej Kasický vo veku 58 rokov, Hedviga Gerenčerová vo
veku 45 rokov.

plynomerov sme sa dostali k roku 2007, v ktorom sme dovŕšili 30
rokov poctivej práce pri zriaďovaní, výstavbe a prevádzkovaní
opravovne plynomerov. Je to 30
rokov náročnej práce, kedy každý
pracovník prispel svojou mierou
k dosiahnutým výsledkom.
V tomto roku sme overili 39 052
kusov meradiel.
Počas 30-ročnej histórie overilo
Autorizované metrologické pracovisko úradne 457 050 plynomerov,
na ktorých oprave a overení sa
podieľalo celkove 81 súčasných
a bývalých zamestnancov.
S radosťou môžeme konštatovať, že počas 30-ročnej histórie
sme odprevadili 11 dôchodcov
na zaslúžený dôchodok. Našim
bývalým zamestnancom - dôchodcom menovite Gallikovej
Anne, Mačugovej Emílii, Pudzišovej Márii, Čenščakovej Žofii,
Hanzelyovej Žofii, Bartkovskej
Angele, Krafčíkovi Jozefovi,
Gurovej Alžbete, Heldákovej
Helene, Ofčákovej Anne a Pisarčíkovej Eve, touto cestou prajeme
veľa zdravia a pohody do ďalších

rokov na zaslúženom
dôchodku, aby na plynárenské roky v dobrom
spomínali.
Na záver poopravme
starú múdrosť, ktorá
hovorí „Keď súčasníci
mlčia, vznikajú legendy”
a tak, aby nevznikali legendy o Opravovni plynomerov, pripomeňme
si súčasníkov, ktorí túto
históriu písali od začiatku až po dnes, za čo im
patrí uznanie. Sú to: Fudaly Vladimír a Gancarčíková Mária.
Na záver by som rád poďakoval všetkým bývalým aj súčasným pracovníkom Strediska
opráv plynomerov, Autorizovaného metrologického pracoviska, vedeniu Sekcie merania
a metrológie, taktiež všetkým
organizáciám, firmám, bývalým
riaditeľom Výstavbového závodu Poprad a Odštepného závodu
Poprad, ktorí sa pričinili k dobudovaniu Opravovne a skúšobne
plynomerov terajšieho Strediska
opráv plynomerov a Autorizovaného metrologického pracoviska
v Spišskej Belej a ich prevádzkovaniu do dnešných dní.
Zároveň sa chcem ospravedlniť všetkým tým, ktorých som
nevymenoval a tiež svojou prácou
pomohli k organizácií, výstavbe
a riadení Opravovne a skúšobne
plynomerov.
Spracoval Fudaly Vladimír,
vedúci Autorizovaného
metrologického pracoviska
Spišská Belá
SPP - distribúcia, a. s.

Inzercia

• Predám záhradku v Spišskej Belej. Kontakt: 052/458 14 27,
0902 223 710.

Harmonogram zberu
separovaného odpadu
Apríl
17.04.2008 - plasty
18.04.2008 - papier, sklo
21.04.2008 - bioodpad
28.04.2008 - kovy
30.04.2008 - plasty
Máj
02.05.2008 - papier, sklo
05.05.2008 - bioodpad
15.05.2008 - plasty
16.05.2008 - papier, sklo
19.05.2008 - bioodpad

28.05.2008 - kovy
29.05.2008 - plasty
30.05.2008 - papier, sklo
Jún
02.06.2008 - bioodpad
12.06.2008 - plasty
13.06.2008 - papier, sklo
16.06.2008 - bioodpad
25.06.2008 - kovy
26.06.2008 - plasty
27.06.2008 - papier, sklo
30.06.2008 - bioodpad
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Športové výsledky
1. slovenská volejbalová liga - MUŽI - skupina VÝCHOD
29. 3. 2008 Spišská Belá - Hriňová
0:3, 3:2
5. 4. 2008 Revúca - Spišská Belá
0:3, 3:1
Najbližšie zápasy:
12. 4. 2008 Spišská Belá - Vranov nad Topľou
Hokejbal:
Kežmarská MARCO POLLO hokejbalová liga (29. 3. 2008)
Semifinále - 1. zápas:
FIGHTERS SPIŠSKÁ BELÁ - Kežmarok SEVER
Futbalové súťaže:
Muži:
30. 3. 2008 Spišská Belá - Huncovce
30. 3. 2008 Strážky - Hôrka
Žiaci:
29. 3. 2008 Spišská Belá - Poprad Stráže

6:2

4:1
1:4
0:1

1. slovenská basketbalová liga - skupina Východ - ŽENY
15. 3. 2008 MBK Spišská Belá - Prešov
50:109
16. 3. 2008 MBK Spišská Belá - Sabinov
38:81

Poč.
záp.

Víťazstvá

Prehry

Dal

Dostal

Body

1

Cassovia Košice „B”

18

17

1

1453

1126

35

2

BK ´99 PU Prešov

18

16

2

1561

897

34

3

MBK Lipt. Mikuláš

18

13

5

1231

1075

31

4

ŠK KU Ružomberok

18

11

7

1419

1187

29

5

Abovia 96 Košice

18

10

8

1432

1284

28

6

BK Sabinov

18

10

8

1279

1077

28

7

TYDAM Košice

18

7

11

1152

1176

25

8

1.BK-D Michalovce

18

3

15

872

1326

21

9

ŠBK Spišská Belá

18

2

16

953

1410

20

10

BKM Obnova Bardejov

18

1

17

850

1644

19

Centrum voľného času Spišská Belá,
Zimná 47 pripravilo na mesiac apríl
1. 4. 2008
3. 4. 2008
5. 4. 2008
12. 4. 2008
12. 4. 2008
18. 4. 2008
22. 4. 2008
25. 4. 2008
28. 4. 2008
30. 4. 2008

Dňa 29. marca mesto zorganizovalo 2. ročník Hokejového turnaja
o Pohár primátora nášho mesta. Turnaj sa uskutočnil na zimnom štadióne v Kežmarku za účasti 3 družstiev a 42 hráčov. Hralo sa systémom
každý s každým a každý zápas trval 3x 20 minút. Konečné poradie:
1. Hokejbalisti, 2. Futbalisti, 3. Balamuty. Najlepším hráčom turnaja
sa stal Miroslav Suchý a najlepším strelcom František Depta. Za organizačnú prípravu celého turnaja vyjadrujeme poďakovanie Majovi
Novoroľníkovi.

Jarné upratovanie

Konečná tabuľka:
Por. Družstvo

Hokejový turnaj

Vyhlásenie tajničky na apríl
14.00 h - CVČ
„Slovenčina moja ...”
10.00 h - kino
- obvodová súťaž v prednese slov. poézie a prózy
Vzdelávacie podujatie
8.30 h - CVČ
Vzdelávacie podujatie
8.30 h - CVČ
Návšteva plavárne AquaCity
8.30 h - SAD
Príroda sa prebúdza
14.00 h - CVČ
- prechádzka jarnou prírodou
Deň Zeme - kreslenie na chodník 14.00 h - CVČ
„NAŠA ZEM JE GUĽATÁ”
„BELIANSKY SLÁVIK”
14.00 h - kino
- obvodová súťaž
Video program
14.00 h - CVČ
- podľa ponuky a dopytu detí
Vyhodnotenie tajničky
14.00 h - CVČ
Zmena programu vyhradená!

V rámci jarného upratovania mesta budú veľkoobjemové kontajnery
(11 kusov) v našom meste umiestnené na svojich obvyklých miestach
dňa 27. 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).

Mesto Spišská Belá
a FK TJ Slavoj Spišská Belá
Vás pozývajú
na 2. ročník futbalového turnaja mužov

Memoriál Mikuláša Garaniča
19. apríla 2008 (sobota)
na športovom ihrisku s umelou trávou
na Moskovskej ulici v Spišskej Belej

Program podujatia:
- od 8.30 do 9.00 h registrácia súťažných družstiev
- od 9.30 h rozlosovanie a začiatok turnaja
- okolo 12.00 h - občerstvenie - guláš a pivo/kofola
- ??? h ukončenie turnaja a vyhodnotenie najlepších družstiev
a hráčov
Podmienky účasti:
- turnaj pre mužov starších ako 15 rokov
- štartovné: 50 Sk na osobu - hrá sa 4 hráči + 1 brankár
- herný systém turnaja bude určený v deň konania turnaja
- v prípade zlého počasia sa turnaj odohrá v telocvični ZŠ na
Moskovskej ulici
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