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Nové partnerstvo s nemeckým mestom Brück
Mesto Spišská Belá podpísalo 22. júla zmluvu o vzájomnej partnerskej spolupráci
s nemeckým mestom Brück. Za
Spišskú Belú sa podpisu zmluvy
zúčastnil primátor Štefan Bieľak
a jeho zástupca Jozef Kuna, za
mesto Brück primátor Karl-Heinz Borgmann a riaditeľ úradu
mesta Christian Großmann. Pri
tejto príležitosti Štefan Bieľak
odovzdal zástupcom Brücku náš
erb a zástavu.
Na základe partnerskej dohody
a vzťahov, ktoré sa medzi mestami oficiálne vyvinuli v roku 2004,
sa spolupráca prenesie do oblasti
kultúry, športu, školstva, vzdelávania, hospodárstva a požiarnej
ochrany. Je treba dodať, že samotné neformálne vzťahy medzi
oboma mestami sa udržiavajú už
od roku 1990, najmä vďaka aktivitám Albína Mešara (žijúceho
v Brücku, pôvodom zo Strážok).
Podľa jeho vyjadrenia, Spišskú
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom rokovaní
4. júla 2007 okrem iného
- neschválilo predaj pozemku
vedľa budovy lekárne na Petzvalovej ulici (smerom do parku) na
výstavbu polyfunkčného objektu
(obchodné priestory na podnikanie a na bývanie) - napriek tomu,
že takáto výstavba je v súlade
s územným plánom mesta , avšak
tento predaj uvedeného pozemku
v súčasnosti mesto nepovažuje za
nevyhnutný a prioritný
- schválilo návrh projektových
zámerov mesta Spišská Belá pre
čerpanie finančných prostried-

Belú navštívil už 88-krát a je
„autorom” myšlienky uzavretia
spomenutej zmluvy.
V meste Brück žije okolo
4 tisíc obyvateľov. Nachádza sa
v južnej oblasti kraja Potsdam
Mittelmark v spolkovej krajine
Brandenburg, v bezprostrednej
blízkosti Berlína (cca 60 km).
Pre tento región je charakteristická jednoduchá krása prírodného prostredia. Je to historické
mestečko, popri ktorom v minulosti viedla stará vojenská cesta.
Prvá písomná zmienka o Brücku
je z roku 1219. Brück je remeselníckym mestom s obytnými
mestskými štvrťami. Priemysel
sa rozvinul až po roku 1990 po
vybudovaní diaľničného objazdu.
Návštevník v ňom môže obdivovať historické jadro s remeselnou
architektúrou, či poštové míľniky,
ktoré pochádzajú z konca 18. storočia. V letných mesiacoch sa ponúka možnosť dopriať si oddych

• Primátor Š. Bieľak pri podpise partnerskej zmluvy s mestom Brück
(vpravo Christian Großmann a ďalej Karl-Heinz Borgmann).
v prostredí prírodného kúpaliska.
Zaujímavosťou je, že pomerne
veľká časť obyvateľstva Brücku
má slovenský pôvod. Ide o spišských Nemcov, ktorí sa v tomto
mestečku usadili po vysídlení zo
Slovenska po 2. svetovej vojne.
Niektorí obyvatelia majú korene
priamo v Spišskej Belej, kde sú
pochovaní ich predkovia.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
kov zo štrukturálnych fondov
EÚ a iných zdrojov na obdobie
rokov 2007 - 2013
- schválilo ďalšie predaje, prenájmy a kúpy pozemkov spravidla
v rámci majetkoprávneho vysporiadania
- vzalo na vedomie informácie
primátora mesta o zámere výstavby
priemyselného parku Pradiareň aj
v k. ú. Strážky a o prebiehajúcom
konaní pamiatkového úradu o rozšírení ochranného pásma kultúrnej
pamiatky Kaštieľ Strážky
- schválilo zriadenie spoloč-

Nový školský rok
Základná škola J. M. Petzvala na Moskovskej ulici oznamuje,
že slávnostné otvorenie nového školského roku 2007/2008 bude
3. septembra 2007 (pondelok) o 8.30 hod.
Centrum voľného času informuje rodičov, že svoje ratolesti môžu
od 3. septembra 2007 prihlasovať do záujmových útvarov. Zákonný
(povinný) poplatok zostáva nezmenený vo výške 400 Sk na celý
rok. Podľa zákona, deti v hmotnej núdzi po predložení príslušného
potvrdenia, sú od tohto poplatku oslobodené.
Dvere do ZUŠ budú opäť pre otvorené v pondelok 3. 9. 2007.
Vaši učitelia vás očakávajú a tešia sa na vás.

ného školského úradu v Spišskej
Belej pre mesto Spišská Belá
a okolité obce (Krížová Ves,
Podhorany, Toporec, Slovenská
Ves, Holumnica)
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta
a) o príprave výstavby a finančných nákladoch výstavby detského ihriska na Družstevnej
ulici v Spišskej Belej, o výstavbe murovaného oplotenia na
rozšírenej časti cintorína v Sp.
Belej - od železnice (náhrada
súčasného starého plechového
oplotenia), o úprave miestnej
komunikácie na ul. 1. mája (osadenie cestných obrubníkov)
b) o príprave územného plánu
mesta Spišská Belá (začiatok
prípravy od júla 2007 - trvanie
cca do augusta 2008)
c) o výsledkoch dotazníkového
prieskumu obyvateľov mesta
a o príprave PHSR mesta
Spišská Belá
d) o doplnení dopravného značenia v meste Spišská Belá

Šesťčlenná delegácia z nemeckého mesta Brück počas návštevy
Sp. Belej 20. až 23. júla navštívila
aj historicky a prírodne bohaté
okolie mesta - Zamagurie, Belianske Tatry, Ždiar, Starú Ľubovňu,
ktoré na nich nezvyčajne zapôsobili. Delegácia z nášho mesta by
mala navštíviť Brück v decembri
tohto roku.
e) o úspešných malých projektoch mesta Spišská Belá (získaných dotáciách zo štátneho
rozpočtu - na knižnicu, na
opravu hrobiek na cintoríne,
na dokončene výstavby športového ihriska na Tatranskej
ulici)
f) o výsledku výberového konania na miesta príslušníkov
mestskej polície v Spišskej
Belej a o vyhlásení opätovného výberového konania
g) o vzdaní sa funkcie riaditeľa
základnej školy na Moskovskej ulici v Spišskej Belej
a o vyhlásení výberového
konania na obsadenie miesta
riaditeľa tejto základnej školy
h) o vykonaní vlastného vnútorného personálneho auditu na
mestskom úrade v Sp. Belej
a o potrebe obsadenie miesta
informatika na mestskom
úrade a zamestnanca na úseku
životného prostredia
- schválilo pridelenie 3-izbového nájomného bytu na ul. 1. mája
(v nových bytovkách) - Jozefovi
Bachledovi zo Slnečnej ulice
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Systém zvonenia zvonice v Sp. Belej
Po ukončení elektrifikácie
zvonov v mestskej zvonici a po
následných spoločných konzultáciách so zástupcami rímskokatolíckej, greckokatolíckej a evanjelickej cirkvi boli navrhnuté zmeny
v spôsobe zvonenia:
1. Denné (pravidelné) zvonenie: každý deň o 6.00, 12.00,
18.00 hod. v trvaní 3 minút
(2 zvony - malý a stredný) Ide
o tzv. zvonenie na Anjel Pána, ktoré ma svoje dlhodobé historické
opodstatnenie a odôvodnenie.
2. Pohrebné zvonenie: zvoniť
sa bude o 9.00 hod a 15.00 hod.
- od oznámenia na farskom úrade
do pohrebu - v trvaní 3 minút (2
zvony - malý a stredný). V prípade úmrtia viacerých osôb sa zvoní
len raz (pre všetkých spoločne).
Zvonenie zabezpečuje automa-

Historický
kalendár mesta
1. 8. 1558 - Narodil sa
Gregor Horváth-Stančič (Stansith), zakladateľ šľachtického
gymnázia v Strážkach.

• Takýto erb bol vysadený pri hlavnej križovatke v centre mesta.
ticky príslušný farský úrad a je
bezplatné.
3. Mimoriadne zvonenie:
V prípade významných slávnosti,
cirkevných obradov alebo v iných
dôležitých prípadoch (napr. ohlásenie mimoriadneho nebezpečenstva) si bude zabezpečovať zvonenie každý oprávnený subjekt sám

Zber „zeleného odpadu” - ZMENA!!!
V rámci systému separovaného zberu odpadu sa už od minulého
roku zaviedol zber „zeleného” odpadu (tráva, drobné konáre a podobný
biologický rozložiteľný odpad) s možnosťou uloženia do veľkoobjemového kontajnera na mestskej skládke. Počas prevádzkovej doby skládky
je uloženie odpadu bezplatné. Okrem tejto možnosti mesto skúšobne
zaviedlo od júla tohto roka zber v rámci mesta aj formou vrecového
zberu. Avšak vzhľadom na nepredpokladané veľké množstvá, nie je
kapacitne možné v jeden deň tento odpad zozbierať spolu s plastom.
Preto zavádzame samostatný deň na zber zeleného odpadu - každý
druhý pondelok. Naďalej platí, že igelitové vrecia na tento „zelený”
odpad mesto nebude dodávať. Zabezpečí si ich každý sám a nebudú sa
vracať. Upravený harmonogram zberu je uvedený v tabuľke.

Projekty na dotácie
Základná škola na Štefánikovej ulici a Materská škola na
Mierovej ulici podali projekty na Ministerstvo školstva SR
v rámci programu: „Elektronizácia a revitalizácia školského
stravovania”.
Obe školské jedálne požadujú nenávratnú dotáciu vo výške
100 000 korún, pričom výška
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spolufinancovania je 5 % z celkových nákladov. Projekty sú
zamerané na propagáciu zdravej
výživy a na revitalizáciu zariadení školského stravovania (materiálno-technologické a technické
vybavenie výrobných priestorov). Či budú úspešní, budeme
vedieť v septembri po posúdení
projektov.

Fotografická, výtvarná a literárna súťaž
Mesto Spišská Belá pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M.
Petzvala vyhlásilo pre žiakov ZŠ a SŠ v našom regióne:
1. regionálnu fotografickú súťaž „Život vo fotografii”
2. regionálnu výtvarnú súťaž „J. M. Petzval a fotografovanie”
3. regionálnu literárnu súťaž „Fotografia ako kritické zrkadlo
života okolo nás”
Formát, technika a žáner (téma) prác nie sú obmedzené (určené).
Práce musia byť na zadnej strane označené menom a presnou adresou
autora. Práce je potrebné doručiť na adresu Regionálne turistické
informačné centrum Sp. Belá najneskôr do 10. 10. 2007 (zmena termínu - pôvodne do 3. 9. 2007). Autori najlepších prác budú ocenení
hodnotnými cenami. Bližšie informácie na www.spisskabela.sk alebo
u Mgr. Hlaváčovej, tel. 468 05 17 (turistické informačné centrum).

(cirkev alebo mesto).
Zavedením tohto systému
zvonenia sa už nebude zvoniť
15 min. pred každou sv. omšou (bohoslužbou). Taktiež sa
nebude zvoniť pred nedeľnými
sv. omšami, keďže ich čas je
dlhodobo zaužívaný a nemenný.
Tento systém nie je nemenný a po
určitom čase sa vyhodnotí a zváži
jeho ponechanie alebo sa navrhne
jeho zmena.

Harmonogram zberu
separovaného odpadu
9. 8. 2007

Plasty

10. 8. 2007

Papier, sklo

13. 8. 2007

Zelený odpad

23. 8. 2007

Plasty

24. 8. 2007

Papier, sklo

27. 8. 2007

Zelený odpad

6. 9. 2007

Plasty

7. 9. 2007

Papier, sklo

11. 9. 2007

Zelený odpad

20. 9. 2007

Plasty

21. 9. 2007

Papier, sklo

24. 9. 2007

Zelený odpad

4. 10. 2007

Plasty

5. 10. 2007

Papier, sklo

8. 10. 2007

Zelený odpad

18. 10. 2007

Plasty

19. 10. 2007

Papier, sklo

22. 10. 2007

Zelený odpad

Návšteva poľskej
Szczawnice

V sobotu 21. júla primátor
a viceprimátor Sp. Belej navštívili
poľské partnerské mesto Szczawnicu pri príležitostí medzinárodného podujatia - Dňa stretnutia
partnerských miest. Okrem nich
sa ho zúčastnili delegácie miest
z Nemecka, Maďarska, Slovenska a Poľska.

3. 8. - 18. 9. 1772 - Varšavská dohoda Rakúska a Poľska o zrušení zálohu spišských
miest Poľsku, do ktorého patrila aj Spišská Belá .
5. 8. 1881 - Július Husz
a Ján Britz zo Spišskej Belej
objavili Beliansku jaskyňu.
6. 8. 1882 - Slávnostné
sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
24. 8. 1921 - Zomrel
Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa
podieľal na sprístupňovaní
Belianskej jaskyne, výstavbe
Tatranskej Kotliny, budovaní
turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne
prispel aj k prestavbe cesty zo
Spišskej Belej do Tatranskej
Kotliny.
25. 8. 1271 - Získanie
mestských práv Spišskej Belej
v rámci udelenia kolektívnych
privilégií nemeckej komunite
miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
25. 8. 1997 - Kolaudácia
chaty Plesnivec v Belianskych
Tatrách po generálnej oprave
mestom Spišská Belá. Slávnostné otvorenie s omšou
a vysvätením chaty uskutočnené 4.10.1997.
26. 8. 1859 - Dohoda
Spišskej Belej s Panstvom
Palocsay o zmene chotárnych
hraníc v tatranských Zadných
Meďodoloch v prospech Spišskej Belej - rozšírenie chotára
po Jahňací štít a Havran (Belianske Tatry).
28. 8. 1960 Slávnostné
odovzdanie vybudovanej
novej základnej školy na
Moskovskej ulici v Spišskej
Belej do užívania.
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Začatie prípravy nového územného plánu mesta
Naše mesto získalo na základe
projektu finančné prostriedky
z EÚ na vypracovanie nového
územného plánu mesta. Výška
tohto príspevku predstavuje sumu
2 571 317 Sk. Na základe uskutočneného výberového konania
spracovateľom územného plánu

bude projekčná spoločnosť ARKA,
s. r. o., Košice (Ing. Dušan Marek).
Práce na novom územnom pláne
začali koncom júla a ukončené by
mali byť do augusta 2008. Územný
plán je základný rozvojový dokument mesta, ktorý definuje to, čo
sa kde bude stavať a čo rozvíjať

Vnútorný personálny audit na MsÚ
Na základe podnetu primátora
mesta sa na mestskom úrade vykonal prostredníctvom personálneho
oddelenia mestského úradu „vnútorný“ personálny audit. Jeho
cieľom bolo posúdiť pracovne
náplne súčasných zamestnancov
mestského úradu a porovnať ich
s kompetenciami a úlohami, ktoré
sa majú vykonávať podľa súčasnej
legislatívy (najmä po presune kompetencií zo štátu na mestá a obce).
Závery tohto auditu sú nasledovné:
je potrebné prijať nového zamestnanca - správcu počítačovej siete

(informatika) a nového zamestnanca na úsek životného prostredia (ochrana ovzdušia, odpadové
hospodárstvo, ochrana drevín,
údržba verejnej zelene, a pod.).
Ďalej medzi niektorými zamestnancami došlo k presunu agendy
a úloh v záujme efektívnejšieho
fungovania úradu a plnenia úloh.
Len na doplnenie: pri porovnaní
počtu zamestnancov mestských
úradov miest veľkostne porovnateľných s našim mestom platí aj
naďalej, že náš mestský úrad je
pod súčasným priemerom.

Investičné aktivity
Čo sme zrealizovali...
- osadenie nových prístreškov na kontajnery aj v sídlisku na Mierovej
ulici
- úpravu miestnej komunikácie na ul. 1. mája (osadenie cestných
obrubníkov až po ZŠ Moskovskú)
- výmenu okien na budove Materskej školy na Mierovej ulici vrátane
riadenia nového vstupu
- dokončenie nového parkoviska pri cintoríne v Strážkach
- obnovenie vodorovného dopravného značenia (priechodov pre
chodcov)
Čo realizujeme...
- výstavbu murovaného oplotenia na rozšírenej časti cintorína v Sp. Belej
- od železnice (náhrada súčasného starého plechového oplotenia)
- výstavbu nového detského ihriska na sídlisku na Družstevnej ulici
- vybudovanie nového osvetlenia na hokejovom ihrisku na Tatranskej
ulici
- výstavbu oplotenia a chodníka na cintoríne v Strážkach
- prípravné práce na výstavbe nového futbalového štadióna
- vybudovanie rozvodov elektrickej siete a trafostanice pre výstavbu
rodinných domov na novej Športovej ulici (v spolupráci s VSE, a. s.,
Košice)
Čo pripravujeme (august - september):
- úpravu verejne prístupného okolia evanjelického kostola - uloženie
valúnovej (kamennej) dlažby
- opravu historických hrobiek a portálov na cintoríne
- vybudovanie mestského orientačného informačného systému
- rekonštrukciu chodníka na ul. 1. mája - od č. 29 po Novú ulicu
- výmenu vodovodných prípojok na Slnečnej ulici (Podtatranská
vodárenská spoločnosť Poprad)
- výstavbu vodovodu pre IBV Strážky nad kaštieľom (nové rodinné
domy)
- osadenie nových lavičiek okolo belianskeho rybníka
- osadenie ďalších odpadkových košov po meste a špeciálnych odpadkových košov na psie extrementy (skúšobne)
- dokončenie kvetinovej úpravy plochy pri hlavnej križovatke v centre
mesta (ďalšie kvetiny okrem erbu z kvetín).

na celom území mesta vrátane
Strážok a lokality Šarpanec. Súčasný platný územný plán mesta
je z roku 1991 a je neaktuálny,
obsahovo a aj svojou formou zastaralý a nezohľadňuje všetky
rozvojové potreby mesta. V rámci
tvorby tohto významného dokumentu budú uskutočnené verejné
stretnutia s obyvateľmi mesta,
miestnymi podnikateľmi a ďalšími dotknutými subjektami k postupne pripravovaným návrhom
a podkladom. O ďalšom postupe
Vás budeme informovať.
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Upozornenie
Mesto začalo s prípravou
podkladu pre výstavbu nového
futbalového štadióna. Vzhľadom na to, že mnohí občania
začali túto plochu využívať
ako „skládku“ rôznych odpadov, upozorňujeme všetkých,
že je zakázané umiestňovať
na túto plochu akýkoľvek
odpad (aj stavebný). Rovnako je zakázaný vstup na toto
stavenisko. Nerešpektovanie
tohto zákazu sa bude trestať
pokutou.

Zmeny v budove mestského úradu
V budove mestského úradu
došlo k presťahovaniu niektorých
kancelárii. Cieľom bolo umiestniť
na prízemie úradu všetky tie kancelárie, ktoré sú najviac potrebné
pre kontakt s verejnosťou a ktoré
sú aj najviac využívané. Občania
už nebudú musieť chodiť po
celom úrade a najmä absolvovať
niekoľko desiatok schodov až na
druhé poschodie, čo bolo pre mnohých veľmi namáhavé, niekedy až
nezvládnuteľné . Preto po určitých
stavebných úpravách na prízemí
mestského úradu sú umiestnené
tieto úseky: 1. podateľňa a informácie (doposiaľ na sekretariáte na

1. poschodí), 2. pokladňa, 3. dane
a poplatky, 4. správa bytov, 5. pozemkové oddelenie, 6. stavebný
úrad, 7. oddelenie životného
prostredia (všetko doposiaľ na
2. poschodí), 8. sociálne veci,
9. evidencia obyvateľstva, 10.
matričný úrad. Od 6. augusta tak
na prízemí úradu vybavíte všetko
podstatné. V blízkej budúcnosti
sa pri rekonštrukcii vonkajšieho
okolia mestského úradu plánuje
aj s vybudovaním bezbariérového vstupu (rampy) do budovy
úradu, takže ktokoľvek sa bez
väčších problémov dostane na
prízemie úradu.

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

väčšou ohľaduplnosťou (napr. dôsledným zakrytím týchto chodníkov fóliou alebo iným vhodným
spôsobom). Poškodenie dlažby
na chodníkoch je poškodením
cudzieho majetku a mesto si bude
uplatňovať náhradu škody. Takže
treba tomu predísť.
Zároveň upozorňujeme, že
ak chystáte opravu fasády, či
výmenu okien, je potrebné sa
prísť poradiť na mestský úrad
(na oddelenie výstavby - stavebný úrad), kde Vám poradia ako
postupovať. Naviac v pamiatkovej zóne je potrebné všetky
tieto opravy a úpravy odsúhlasiť
pamiatkovým úradom a mestom
(stavebným úradom). Vyhnete sa
tak možným následkom z porušenia zákona a zbytočným finančným nákladom (ak nejaké práce
zrealizujete inak).
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Kaštieľné hry opäť v hre
Po sedemročnej odmlke sa
SNG kaštieľ Strážky a mesto
Spišská Belá podujali obnoviť
tradíciu kaštieľných hier v areály
kaštieľa v Strážkach. Podujatie
sa konalo posledný júnový víkend počas troch dní, ktoré boli
vyplnené bohatým a kvalitným
kultúrnym programom. Piatok
a sobota boli venované divadlu
a hudbe. Divadelné predstavenie
súčasného poľského dramatika
Tadeusza Slobodzianka „Prorok
Iľja”, ktoré sa odohralo v cirkusovom šapitó v areáli parku
kaštieľa v podaní protagonistov
nitrianského divadla Teatro Tatro, strhlo svojim provokujúcim
dejom i fantastickým hereckým
výkonom všetkých divákov.

Sobotňajší večer patril návštevníkom, ktorí si našli čas na
výnimočné koncertné vystúpenie Petra Michalicu, ktorý patrí
v slovenskom koncertnom umení
medzi najvýraznejších predstaviteľov. Pod arkádami kaštieľa opäť
preukázal tento husľový virtuóz
vysoký stupeň hudobného intelektu a vytríbeného štýlu. Nedeľa
bola milou bodkou tohto podujatia, prekvapila veľkým počtom
návštevníkov, hlavne detí, ktoré si
prišli na svoje pri rôznych atrakciách (skákadlá, jazda na koníkoch,
hrací bazén pre najmenších),
animačných programoch a divadielkach, ktoré spolu so slnečným
počasím vytvorili príjemnú atmosféru a rodinnú pohodu.

• Husľový virtuóz Peter Michalica.

Pýtate sa...
* Kto bude novým riaditeľom Základnej školy J. M. Petzvala
na Moskovskej ulici?
- Voľbu riaditeľa školy upravuje zákon o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve. Podľa neho riaditeľa školy volí rada školy a jej
rozhodnutie je záväzné pre zriaďovateľa školy (primátora a mestské
zastupiteľstvo). Voľbu riaditeľa školy berie mestské zastupiteľstvo len
na vedomie a primátor len formálne vymenuje do funkcie riaditeľa
kandidáta, ktorého vybrala rada školy. Rada je tvorená z 11 členov
(2 pedagógovia, 1 zástupca ostatných zamestnancov školy, 4 zástupcovia rodičov, 2 poslanci mestského zastupiteľstva, 1 zamestnanec mesta
a jeden zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa
podieľa na výchove a vzdelávaní). O tom, kto bude novým riaditeľom
školy, rozhodne výlučne rada školy, ktorú čaká vážne rozhodnutie do
2. septembra.

Od septembra - Jazyková škola
• Záujem o kaštieľne hry bol veľký.

Letný tábor mladých rybárov
Rybárska sezóna je v plnom prúde a naši mladí rybári prežili časť
prázdninového obdobia v atraktívnej lokalite belianského lovného
rybníka. MO - SRZ Spišská Belá v spolupráci s CVČ zorganizovalo
týždenný letný prímestský tábor Rybárik pod vedením p. Novotného.
Zúčastnilo sa ho 10 mladých rybárov, ktorí nielen oddychovali, ale sa
aj zdokonaľovali v tomto „trpezlivom” športe. Organizátorom ďakujeme za čas a ochotu, ktorú venovali zanieteným rybárom.

Dokedy?
Len nedávno si zamestnanci
Centra voľného času a jeho návštevníci pochvaľovali nové plastové okná, ktoré nahradili staré,
zničené a nefunkčné. Investícia to
bola veľká. Dňa 13. júla sa poniektorí spoluobčania podujali vylepšiť
vzhľad CVČ. Nové okná na budove im slúžili ako terč. Rozbité okná
znamenajú ďalšie niekoľkotisícové
výdavky. Neviete náhodou, komu
sa máme poďakovať?
S problémom vandalizmu
sa už dlhodobo stretávame aj
v mestskej časti Strážky. Rozbité
sklá na informačných tabuliach,

poškodený prístrešok na autobusovej zastávke, popri chodníku zo Strážok rozbité svietidlá
verejného osvetlenia, poškodené
dopravné značky vedľa štátnej
cesty, pravidelne ničené odpadkové koše a pod. A to všetko sa
pravidelne opakuje . Niet pochýb
(na základe určitých poznatkov),
že za tým stojí skupina mladých
ľudí zo Strážok . A ako typickí občania sa pýtame: „Kde je mestská
alebo štátna polícia?” Žiaľ, ako
normálni ľudia by sme sa mali
opýtať: „Kde sme my všetci
a prečo sme ľahostajní?”

Od 1. septembra bude fungovať jazyková škola pri Základnej škole
na Moskovskej ulici. Z dôvodu krátkeho času sa predlžuje termín na
podanie prihlášok na túto jazykovú školu do 30. augusta 2007. Prihlášky
je potrebné podať na adrese: Základná škola , Moskovská 20, Spišská
Belá. Prihlásiť sa možno na jazyky: anglický, francúzsky, nemecký
a poľský. Náhradný zápis do školy sa uskutoční 4. septembra o 14.00
hod. v budove školy na Moskovskej ulici. Bližšie informácie získate
na www.spisskabela.sk v časti Dôležité dokumenty.

Múzeum J. M. Petzvala opäť otvorené
Od 1. augusta je múzeum J. M. Petzvala znova otvorené. Uzavreté
bolo v rámci zimnej prestávky, od novembra minulého roka. Zároveň
vlastník tohto múzea (Slovenské technické múzeum Košice) od mája
tohto roku uskutočnil čiastočnú rekonštrukciu interiéru ako aj exteriéru
budovy múzea (strecha, okná, fasáda).
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Výsledky prieskumu - 1. časť
V rámci prípravy rozvojového dokumentu mesta - Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol uskutočnený prieskum
medzi obyvateľmi. Touto cestou Vám chceme opätovne poďakovať za zapojenie sa do tohto prieskumu, ktorý nám veľmi
5.1. Kvalitu (stav) životného prostredia v Sp. Belej hodnotím ako:

98 % odpovedí
prišlo

pomohol a verím, že ešte pomôže. Vzhľadom na to, že ide o rozsiahly materiál, postupne budeme v najbližších číslach Spravodaja zverejňovať odpovede na niektoré „zaujímavejšie” otázky
z tohto prieskumu.
5.17. Ste spokojný s úrovňou verejnej hromadnej dopravy
95 % odpovedí
do zamestnania, či do školy?

dobrú

32 %

áno

19 %

skôr dobrú

51 %

skôr áno

34 %

skôr zlú

10 %

skôr nie

24 %

zlú

4%

nie

18 %

5.4. Ktoré z týchto negatívnych javov považujete v našom
meste za najväčší problém (označte číslicou od 1 do 7,
pričom 1 označte to, čo Vám vadí najviac)

98 % odpovedí

5.19. Ste spokojný so súčasným stavom dopravnej situácie
98 % odpovedí
v našom meste?
áno

20 %

správanie sociálne neprispôsobivých skupín obyvateľov

1

skôr áno

40 %

rušenie nočného kľudu

4

skôr nie

24 %

alkoholizmus

3

nie

13 %

drogy

6

kriminalita

5

5.21. Ste spokojný s počtom poskytovateľov zdravotníckych
99 % odpovedí
služieb v našom meste

vandalizmus

2

áno

18 %

7

skôr áno

25 %

skôr nie

31 %

nie

25 %

túlavé psy a mačky

5.5. Ste spokojný s kultúrnym vyžitím v meste Spišská
98 % odpovedí
Belá?
áno

19 %

skôr áno

37 %

5.22. Ste spokojný s kvalitou zdravotníckych služieb v na99 % odpovedí
šom meste?

skôr nie

26 %

áno

20 %

nie

14 %

skôr áno

38 %

skôr nie

29 %

nie

13 %

5.9. Ako často navštevujete mestskú knižnicu?

98 % odpovedí

2 krát do mesiaca

7%

1 krát do mesiaca

12 %

1 krát za 3 mesiace

4%

1 krát za pol roka

4%

1 krát do roka

3%

nenavštevujem vôbec

63 %

5.13. Ako často vyhľadávate informácie na internete?

93 % odpovedí

5.23. Ste spokojný so sieťou obchodov v našom meste?

99 % odpovedí

áno

26 %

skôr áno

37 %

skôr nie

26 %

nie

12 %

každý deň

24 %

5.29. Ste spokojný s možnosťami, ako môžu deti a mládež
99 % odpovedí
tráviť svoj voľný čas v meste?

viac krát do týždňa

18 %

áno

13 %

raz do týždňa

7%

skôr áno

35 %

viac krát do mesiaca

5%

skôr nie

36 %

raz do mesiaca

5%

nie

17 %

veľmi zriedka

12 %

nikdy, nepotrebujem to / neviem to

18 %

5.35. Ste spokojný s tým, ako mesto rieši problém alkoholizmu, drog, kriminality a pod.?

95 %

5.15. Je v našom meste dostatok príležitostí pre aktívne
99 % odpovedí
športové vyžitie?

áno

14 %

skôr áno

24 %

áno

13 %

skôr nie

32 %

skôr áno

34 %

nie

30 %

skôr nie

36 %

nie

17 %

5.24. Ste spokojný s kvalitou činnosti materskej školy
91 % odpovedí
v našom meste?

5.16. Je v Spišskej Belej dostatok príležitostí vzdelávať sa
95 % odpovedí
v cudzích jazykoch?
áno

8%

skôr áno

24 %

skôr nie

39 %

nie

24 %

áno

52 %

skôr áno

39 %

skôr nie

5%

nie

5%
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95 %

5.32. Myslíte si, že je v našom meste dostatok možností
99 % odpovedí
na bývanie?

áno

31 %

áno

11

skôr áno

44 %

skôr áno

27

skôr nie

17 %

skôr nie

41

nie

8%

nie

21

5.26. Ste spokojný s úrovňou poskytovaných služieb a činností v Centre voľného času v našom meste?

93 %

5.33. Je dostatok oddychových zón (miest) v našom
99 % odpovedí
meste?

áno

39 %

áno

13

skôr áno

47 %

skôr áno

26

skôr nie

10 %

skôr nie

36

nie

4%

nie

25

5.27. Ste spokojný s úrovňou poskytovaného vzdelávania na
Základnej umeleckej škole v našom meste?

91 %

5.34. Myslíte si, že je v našom meste potrebné zriadiť pešiu
zónu (v centre mesta)?

áno

39 %

áno

30

skôr áno

52 %

skôr áno

18

skôr nie

5%

skôr nie

24

nie

3%

nie

28

5.28. Ste spokojný s kvalitou stravovania v školských
jedálňach v Spišskej Belej?

84 %

áno

36 %

skôr áno

41 %

skôr nie

15 %

nie

7%

5.29. Ste spokojný s možnosťami, ako môžu deti a mládež
tráviť svoj voľný čas v meste?

99 %

áno

13 %

skôr áno

35 %

skôr nie

36 %

nie

17 %

5.30. Myslíte si, že v našom meste chýba stredná škola?

99 %

áno

45 %

skôr áno

17 %

skôr nie

17 %

nie

21 %

5.31. Je počet miest v zariadeniach opatrovateľskej služby
85 % odpovedí
dostatočný?
áno

14 %

skôr áno

28 %

skôr nie

36 %

nie

22 %

Spoločenská kronika - jún 2007
Narodili sa:
Rebecca Fabianová, Lea Podracká, Martina Mareková, Jozef Pajer,
Daniel Gurka, Ján Bachleda.
Životného jubilea sa dožívajú:
Irma Šperková 93 rokov, Anna Halčinová 90 rokov, Mária Čekovská 85 rokov, Pavol Košč 80 rokov, Júlia Relovská 75 rokov, Anna
Pavličková 75 rokov, Ján Sviechovič 70 rokov, Ján Belončák 70
rokov, Margita Budošová 70 rokov.
Navždy nás opustili:
Čikovský Alojz vo veku 71 rokov, Michal Blanár vo veku 18
rokov.

99 % odpovedí

Inzercia
• Hľadám do dlhodobého prenájmu väčší oplotený pozemok - záhradu s možnosťou bezproblémového prístupu na uskladnenie črepníkových rastlín. + Predám použité, očistené kvádre. Bližšie informácie
na telefónnom čísle: 0908 107 825, Zimná 64, Spišská Belá.
• Kúpim starší rodinný dom v Spišskej Belej. Kontakt:
0915 211 818.
• Kúpim 3-izbový byt v osobnom vlastníctve v akomkoľvek stave.
Kontakt: 0915 649 585.
• Predám zachovalé šatstvo a obleky na vyššiu štíhlu postavu. Cena
dohodou. Kontakt: 0908 278 076.

Mesto Spišská Belá
primátor mesta vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta

zamestnanca Mestského úradu
pre oblasť životného prostredia
(odpadové hospodárstvo, ochrana vody a ovzdušia, starostlivosť
o verejnú zeleň, ochrana prírody a krajiny a súvisiace oblasti)
Uchádzač musí spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady:
• minimálne úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou v zodpovedajúcom odbore
• zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie, flexibilnosť
• bezúhonnosť (ktorá sa preukazuje odpisom z registra trestov nie
starším ako 3 mesiace po úspešnom výberovom konaní)
• výhodou sú skúsenosti v tejto oblasti, znalosť cudzích jazykov
a vodičské oprávnenie skupiny B
K žiadosti je potrebné doložiť:
- profesijný životopis
- doklady o dosiahnutom vzdelaní
Žiadosti s uvedenými dokladmi v obálke s označením „Neotvárať
výberové konanie - životné prostredie” zasielajte na adresu: Mestský úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.
Uzávierka prihlášok je 15. 8. 2007
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Sanatórium v Tatranskej Kotline - minulosť, súčasnosť a budúcnosť
Osada vznikla na úpätí
Belianskych Tatier v dôsledku objavenia jaskyne v roku
1881, rodákmi zo Spišskej
Belej Júliusom Huszom a Jánom Britzom. Už o rok neskôr
bola jaskyňa sprístupnená
verejnosti a vzápätí sa stala
prvou jaskyňou v Európe,
ktorá bola elektrifikovaná.
Budova správcu jaskyne Jána
Kohúta v roku 1882 sa stal
základom stavebnej činnosti
v osade, pričom od začiatku sa
v osade uvažovalo so zriadením
klimatických a vodoliečebných
kúpeľov. Aby sme získali viac
informácii, položili sme niekoľko otázok riaditeľovi Sanatória
Tatranská Kotlina, n. o., Ing.
Ľubomírovi Maciakovi:
• Aký bol vývoj liečebného ústavu v Tatranskej Kotline?
- Už v roku 1891 bola Tatranská Kotlina zaradená medzi
prírodné liečebné kúpele. V tom
čase mali zrkadlový kúpeľ a vodoliečebný pavilón. Mesto Spišská Belá postavilo v roku 1893
pavilón Spišská Belá (na mieste
terajšej MŠ) a rok neskôr pavilóny Kasíno, Zelené Pleso a Poľana
(sú v prevádzke aj v súčasnosti).
Podľa historických dokladov,
v roku 1895 viac ako jedna štvrtina kúpeľných hostí Spiša využívala práve služby v Tatranskej
Kotline a osada sa stala jednou
z najnavštevovanejších v bývalom Rakúsko-Uhorsku. Obdobie
1. svetovej vojny znamenalo
úpadok osady. Spišská Belá predala svoje objekty súkromným
osobám a hľadali sa nové možnosti ich využitia. V roku 1921
sa zriadilo prvých 70 lôžok pre
pacientov s diagnózou pľúcna tuberkulóza, od roku 1926 je v prevádzke prvý súkromný liečebný
ústav Dr. Zeleného s celoročnou
prevádzkou. K dnešnému dňu si
teda pripomíname 81 rokov poskytovania nepretržitej liečebnej
starostlivosti v tejto tatranskej
osade.
• Má samotné prostredie Tatranskej Kotliny nejaké liečebné
účinky?
- Klíma v Tatranskej Kotline
aj napriek nízkej nadmorskej
výške 760 m n. m., má vysokohorský charakter a na rozdiel
od ostatných tatranských osád
sa tu hmly takmer nevyskytujú.

Osada má štatút klimatických
kúpeľov a prostredie je vhodné
pre liečbu astmy, alergie a iných
respiračných ochorení. Osada
je súčasťou kúpeľného územia
mesta Vysoké Tatry. Zachovalé
prírodné prostredie a nenáročné
terény na prechádzky a oddych
sú vhodné aj pre kombinované
typy ochorení.
• Slúži dnes sanatórium len ako
zdravotnícke zariadenie?
- Zameranie liečebného zariadenia počas jeho existencie
ovplyvňovala epidemiologická
situácia chorobnosti obyvateľstva, rozvoj diagnostických
a liečebných postupov a celospoločenské zmeny. Súčasťou
posledných socio-ekonomických zmien spoločnosti bola
v roku 2003 aj transformácia
pôvodného štátneho Odborného
liečebného ústavu respiračných
chorôb na neziskovú organizáciu
Sanatórium Tatranská Kotlina.
Rozsah poskytovanej liečebnej
starostlivosti ostal zachovaný ale
vzhľadom na redukovaný počet
zmluvných kvót pacientov zo
strany zdravotných poisťovní začalo zariadenie poskytovať svoje
odborné a rehabilitačné služby aj
pre kúpeľných hostí, samoplatcov
a ostatných záujemcov, s ponukou
cielených relaxačných a ozdravných produktov. Rôzna úroveň
ubytovania - od apartmánov cez
hotelové ubytovanie až k turistickému štandardu (vrátane ubytovania v samostatnej štýlovej chate),
rôznorodé a kvalitné služby a dlhoročné skúsenosti personálu,
spojené s kreativitou a efektívnym využívaním externých zdrojov, vytvárajú v našom zariadení
skutočnú oázu zdravia a pohody
pre široké spektrum cieľových
skupín a jednotlivcov z domova
i zo zahraničia.
• Aké služby a procedúry dnes
sanatórium poskytuje?
- Zariadenie poskytuje okrem
komplexnej lekárskej diagnostiky
súbor rehabilitačných procedúr,
inhalácie, oxygenoterapiu, masáže, rhinolight, elektroliečbu
a magnetoterapiu. Pre návštevníkov je k dispozícii rehabilitačný
bazén, sauna, telocvične a posilňovňa priamo v hlavnom pavilóne, požičovňa bicyklov a športového náradia. Vo voľnom čase
využívajú klienti barové priesto-

ry Slnečnej dvorany, knižnicu,
čitáreň, biliardovú miestnosť,
kino, internet i dve samostatné
počítačové učebne. Pre rodičov
s deťmi je stále otvorená detská
izba s nadštandardným vybavením, pre uzavretú spoločnosť sú
k dispozícii viaceré priestory
rôzneho vybavenia a tri jedálne.
Súčasťou areálu sanatória je detské átrium, vonkajšie posedenia
v okolí fontány, ihriská a udržiavané trávnaté plochy pre formálne i voľnočasové aktivity rodín,
skupín i kolektívov. Na recepcii
je možné uzavrieť poistenie do
hôr. Ako jediný subjekt v osade
organizujeme spoločenské a kultúrne programy nielen pre ubytovaných hostí ale aj pre obyvateľov
osady, návštevníkov a záujemcov
zo širokého okolia.
• Využívate aj Beliansku jaskyňu?
- Samozrejme áno a je to
jednoznačne exkluzivita nášho
zdravotníckeho zariadenia. Speleoterapia sa vzhľadom na mimoriadne priaznivé mikroklimatické
podmienky v jaskyni vyžíva
pre liečbu diagnostikovaných
ochorení od roku 1991. Napriek
tomu, že zo strany zdravotných
poisťovní nie je speleoterapia
hradená a vstup za klientov platí
naše zariadenie, využívame
osobitne vyhradené priestory
v jaskyni na aktívne dychové
cvičenia nielen pre pacientov
ale aj pre iných klientov nášho
zariadenia, pretože pobyt v jaskyni výrazne urýchľuje liečenie
a priaznivo pôsobí na organizmus
v ktoromkoľvek veku.
• Ktoré z uvedených služieb
by ste odporúčali obyvateľom
nášho mesta?
- Myslím, že pri súčasnom
životnom štýle je mimoriadne
vhodné a potrebné využívať
možnosti rehabilitačného bazéna
so zabudovanými masážnymi
tryskami, dokonca aj s možnosťou protiprúdového plávania.
Saunu, klasické i reflexné masáže, cvičenie aerobiku, posilňovňu
i telocvične - prakticky všetko, čo
sanatórium ponúka je k dispozícii
aj pre obyvateľov mesta Spišská
Belá. Navyše práve pre nich aj za
zvýhodnené ceny. Pre skupiny
alebo kolektívy dokážeme vyhradiť samostatné termíny podľa
ich požiadaviek.

• Akú perspektívu má liečebný
ústav v najbližších rokoch?
- Osobne som presvedčený,
že význam nášho zariadenia i celej osady Tatranská Kotlina bude
dynamicky narastať nielen po
stránke poskytovanej zdravotnej
starostlivosti ale aj v nadväznosti
na potenciál územia a kapacít vo
vzťahu k udržateľnému rozvoju
cestovného ruchu. Poloha osady
mimo hlavných centier ale na
hlavnom ťahu z Poľska, exkluzivita Belianskej jaskyne a nenarušeného prírodného prostredia
a rozsah služieb, sú a budú
východiskom pre komplexný
rozvoj celej osady a jej paralelné vyhľadávanie návštevníkmi
a klientmi, ako skutočnej oázy
pokoja a zdravia v regióne.
• Podľa vás, čo je potrebné prioritne riešiť v Tatranskej Kotline
v záujme jej rozvoja?
- Možno protiotázka: S peniazmi alebo bez nich? V každom prípade je potrebné cielene
sa venovať informačnej navigácii
na Tatranskú Kotlinu v okruhu
minimálne 30 km zo všetkých
smerov, zlepšiť komunikáciu
a spoluprácu s miestnou samosprávou mesta Vysoké Tatry
a zvýšiť štandard poskytovaných
služieb pre návštevníkov Belianskej jaskyne, počnúc úplným
parkovacím servisom (vrátane
sociálnych zariadení, informácií o regióne a pod.) a končiac
ponukou balíčkov produktov
a služieb rôzneho charakteru,
ktoré budú motivovať jednodňových návštevníkov. Ekonomický
dopad týchto riešení pocítia všetci
aktéri rozvoja.
• Kde môžeme získať informácie o vašom sanatóriu?
- Najlepšie informácie a obraz
o celom zariadení získajú záujemcovia priamo u nás, pretože
lepšie je raz vidieť ako viackrát
čítať alebo počuť. Všetkým
návštevníkom a záujemcom naši
pracovníci ochotne a s úsmevom
poskytnú už na recepcii potrebné
informácie.
Všetko podstatné je ale na
našej web stránke www.santk.sk,
svoje otázky alebo požiadavky
môžete adresovať na e-mailovú
adresu marketing@santk.sk,
prípadne ich priamo konzultovať
na tel. číslach: 052/4467 645-6
nepretržite 24 hodín denne. (r)
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ZMENY v programe kultúrnych
a spoločenských akcií mesta Sp. Belá

AUGUST 2007

Rozšírenie cintorína v Spišskej Belej

AUGUST:
Z organizačných dôvodov sa neuskutočnia 4. augusta Oslavy
125. výročia sprístupnenia Belianskej jaskyne (odhalenie
pamätnej tabule + sprievodný program v Tatranskej Kotline).
Akcia sa uskutoční 6. októbra 2007 - ako súčasť akcie Beliansky
turistický pochod.
Z organizačných dôvodov sa 18. 8. 2007 neuskutoční akcia
„Belá športuje a zabáva sa...“ - športový deň v našom meste
pre všetkých.
Prezentácia občianskych združení a spolkov pôsobiacich
v Spišskej Belej so zaujímavým sprievodným programom na
Belianskom rybníku sa uskutoční 19. 8. 2007, nedeľa popoludní
(pôvodný termín bol 11. 8. 2007).
SEPTEMBER
Petzvalove dni, týždeň rôznych akcií, pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Petzvala sa uskutočnia v dňoch od 15. - 21.
októbra 2007 (pôvodný termín 3. 9. - 9. 9. 2007).
Odhalenie pamätníka obetiam politicky prenasledovaným
a obetiam komunizmu spojený s ďalším programom sa uskutoční 7. septembra, piatok popoludní (pôvodný termín 14. 9.).
Ostatné pôvodne plánované akcie v mesiaci august a september
zostávajú bez zmien!!!

Kalendár kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí

AUGUST:
19. 8. 2007 (nedeľa), Prezentácia spolkov a občianskych
združení pôsobiacich v Spišskej Belej - na Belianskom
rybníku.
Jazda zručnosti, O pohár primátora mesta. Súťaž v zručnosti vodičov osobných automobilov určená pre širokú verejnosť
(organizuje Automobilový klub Spišská Belá) - na parkovisku
pri Belianskych kúpeľoch.
SEPTEMBER:
1. 9. 2007 (sobota) - BELLTOWN FEST - minifestival začínajúcich hudobných skupín - na Belianskom rybníku.
7. 9. 2007 (piatok) - Odhalenie pamätníka obetiam politicky
prenasledovaným a obetiam komunizmu spojený s ďalším
programom.
15. 9. 2007 (sobota) - Prúdnička Cyrila Kováčika. Detská
regionálna hasičská súťaž - na námestí.
21. 9. 2007 (piatok) - Jaskyniarsky večer - na námestí (premietanie a pod.).
22. 9. 2007 (sobota) - 5. Spišský zemiakársky jarmok.
29. - 30. 9. 2007 - 21. ročník Medzinárodnej automobilovej
orientačnej súťaže O putovný pohár Slavomila Rusiňáka +
ďalšie sprievodné súťaže.
Divadelné predstavenie pre deti.
Imatrikulácia prvákov základných škôl.
OKTÓBER:
6. 10. 2007 (sobota) - Beliansky turistický pochod (Šarpanec
- Plesnivec - T. Kotlina). Pre širokú verejnosť.
15. - 21. 10. 2007 - 200. výročie narodenia J. M. Petzvala
- Petzvalove dni - týždeň rôznych akcií.
21. 10. 2007 (nedeľa) - Mesiac úcty k starším - kultúrny
program pre seniorov v kinosále mesta.

V rámci plánovaného rozšírenia cintorína v jeho novej časti
boli zrealizované tieto práce:
vybudovanie nových hlavných
chodníkov s asfaltovým povrchom, verejné osvetlenie s osobitným režimom svietenia a rozvod
elektrosiete (pre potreby správy
a údržby cintorína).

V najbližších dňoch sa ešte dokončia terénne úpravy, do konca
augusta sa vybuduje nové murované oplotenie od železnice. Na
jeseň bude v centrálnej elipsovitej
časti chodníkov umiestnený nový
drevený kríž, doplní sa stromová
zeleň , umiestnia lavičky a odpadkové koše.

Športové ihrisko počas prázdnin pre deti
Na základe rozhodnutia primátora počas letných prázdnin s účinnosťou od 10. júla do 31. augusta
2007 bude v pondelok až piatok
v čase od 8.00 do 15.00 hod. (okrem
soboty a nedele a sviatkov) športo-

vé ihrisko s umelou trávou na Moskovskej ulici prístupné zadarmo pre
deti z mesta vo veku do 15 rokov.
Napriek tomu, ihrisko je potrebné
si objednať u jeho správcu (aj keď
je bezplatné).

Nové dopravné značky - obytné zóny
Na sídliskách na Družstevnej a na Mierovej ulici boli v záujme
zvýšenia bezpečnosti ľudí a najmä detí umiestnené dopravné značky
označujúce sídliska za obytnú zónu. V praxi to znamená, že podľa
zákona o premávke na pozemných komunikáciách v obytnej zóne
- chodci môžu používať cestu v celej jej šírke,
- na ceste sú dovolené hry detí,
- vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h,
- vodič je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom,
ktorých nesmie ohroziť,
- chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu - to platí aj pre deti, ktoré
sa hrajú v obytnej zóne.

Výzva pre podnikateľov
V rámci nového formátu mestských novín plánujeme zaviesť
stálu rubriku o predstavovaní sa
podnikateľov pôsobiacich v meste. Vo forme rozhovoru má každý
podnikateľ bezplatnú možnosť.
V prípade záujmu kontaktujte

Mgr. Fridmanskú, tel. 468 05 10
alebo Mgr. Hlaváčovú, tel.
468 05 17.
Redakcia si vyhradzuje právo
vybrať záujemcov (ak ich bude
viac) a obmedziť rozsah týchto
článkov.

Ponuka na inzerciu
Vedenie mesta a redakčná rada novín zvažuje, že od augusta tohto
zavedie pravidelnú rubriku - Inzercia pre obyvateľov mesta. Inzercia bude
bezplatná a obmedzená rozsahom. Vaše inzeráty zasielajte na adresu:
fridmanska@spisskabela.sk, tel. 4680 510 alebo osobne doručte do
Regionálneho turistického informačného centra (vchod v budove kina)
- kontaktná osoba Mgr. Fridmanská. Redakčná rada si vyhradzuje právo
na úpravu rozsahu inzerátu, prípadne právo na nezverejnenie.
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Nezištná pomoc Mestského mládežníckeho parlamentu
To, že sa dá spojiť príjemné
s užitočným ukázala belianska
mládež 27. a 28. júla. Členovia
Mestského mládežníckeho parlamentu nemyslia len na zábavu,
ale dokážu aj nezištne pomáhať.
V záhrade Centra voľného času sa
podujali na rekonštrukciu dreve-

Nezabudli ste,
že...
...do konca augusta „bežia”
súťaže o najkrajšiu predzáhradku a o najkrajší balkón? Pripravené sú pre vás zaujímavé ceny.
Prihlásiť sa môžete do 31. augusta. Info na www.spisskabela.sk alebo u Mgr. Fridmanskej
na tel. 468 05 10.

ného altánku a pieskoviska. Svojou prácou chcú pomôcť skrášliť
prostredie CVČ a spríjemniť tak
pobyt všetkým návštevníkom
zariadenia. Za ich prácu by sa
nemusel hanbiť žiadny remeselník. Mladí chlapci a dievčatá
dokázali, že sa neboja žiadnej
námahy. Vyčistenie altánku,
vyklčovanie krovín, odstránenie
starých náterov, hrdze, nové nátery , obrúsenie betónovej plochy
a taktiež dôkladné čistenie znovuobjaveného pieskoviska od buriny
a trávy, bola práca na dlhé hodiny. No neboli by to šikovní mladí
ľudia, keby si prácu nespojili so
zábavou. Zaslúžený odpočinok
strávili pri vlastnoručne navarenom guláši a pri príjemných
spoločenských aktivitách.

Anna bál

Belltown fest - 1. september
Mesto Spišská Belá v spolupráci so skupinou mladých ľudí pripravuje opätovné obnovenie zaujímavej akcie pod názvom BELLTOWN
FEST. Táto akcia sa uskutoční 1. septembra (v sobotu) od 14.00 hod.
na Belianskom rybníku (na lúke pod hrádzou). Ide o prezentáciu začínajúcich, ale aj už existujúcich (rockových a im príbuzných) hudobných skupín. Na tomto feste by sa mali predstaviť skupiny: Vetroplach
(Bratislava), Cliche, Zašitá diera, Grave case, Amoniak (Spišská Belá),
Its OK (Spišská Belá).

Výber detí do ZUŠ
Základná umelecká škola Spišská Belá bude od 3. 9. do 7. 9.
2007 robiť doplňujúci výber detí vo veku od 7 rokov do tanečného a literárno-dramatického odboru. Výber bude prebiehať v čase
od 13.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch ZUŠ v Spišskej Belej,
Zimná ulica č. 12. Na všetky deti sa teší nový pán učiteľ Martin
Fečunda.
• Nedeľné popoludnie v parku kaštieľa v Strážkach sa nieslo v znamení
pohodovej atmosféry, veľkým počtom hostí i bohatým programom pre
deti i dospelých. O túto skvelú atmosféru sa postaralo podujatie Anna
bál, ktoré po niekoľkoročnej odmlke znovu zorganizovalo mesto Spišská
Belá v spolupráci so SNG - kaštieľ Strážky. Ľudí roztancovala vynikajúca
hudobná skupina Qty, súťažilo sa v jedení pirôh, deti si prišli na svoje v detskom mestečku a ani nositeľky tohto typického slovenského mena neobišli
naprázdno. Veríme, že sa Anna bál i na budúci rok vydarí tak ako toto leto
a my sa opäť stretneme a zatancujeme si pod stromami v parku kaštieľa.

Internetizácia knižnice - bezplatný internet
Mesto sa zapojilo do projektu Ministerstva kultúry SR s cieľom poskytovať bezplatný prístup k internetu čitateľom v rámci
tzv. Internetizácie knižníc na Slovensku. V praxi to znamená, že
v knižnici je 8 počítačov s internetom, ku ktorému majú prístup
len čitatelia, a to bezplatne (neplatia za dobu strávenú na internete). To je podmienka projektu spolufinancovaného EÚ, ktorú
neurčilo mesto. Počítače so serverom a príslušenstvom v celkovej
hodnote viac ako 400 tisíc Sk má mestská knižnica v bezplatnom
užívaní, po uplynutí 5 rokov sa stanú majetkom mesta. Podrobné
podmienky prístupu k internetu a k ďalším službám sú vyvesené
priamo v knižnici a tiež na www.spisskabela.sk. Tento internet je
v prevádzke od 1. augusta.
Prevádzková doba knižnice:
pondelok a piatok
12.30 hod. - 17.00 hod.
utorok a štvrtok
10.00 hod. - 14.30 hod.
streda zatvorené (s výnimkou júla a augusta - vtedy je knižnica otvorená
v utorok a vo štvrtok od 08.00 hod. do 17.00 hod.)

Deň belianskych spolkov
Mesto v spolupráci so spolkami a občianskymi združeniami
pripravuje DEŇ belianskych
spolkov, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 19. augusta od 14.00
hod. na Belianskom rybníku.
Cieľom podujatia je najmä odprezentovať všetky živé spolky
a podobné združenia pôsobiace
v meste. V rámci tohto popolud-

nia sa na niekoľkých stanovištiach
okolo celého rybníka predstavia
jednotlivé spolky a obdobné
občianske združenia svojou históriou, či súčasnosťou. Ich členovia pripravia zaujímavé atrakcie
pre všetky vekové skupiny (deti
i dospelých) a uvidíte aj to, čo ste
doposiaľ nemali možnosť vidieť
či vedieť.

Spišskobeliansky spravodaj

STRANA 10

AUGUST 2007

Belianske jedenástky 2007
Spišská Belá v spolupráci
s Futbalovým klubom TJ Slavoj zorganizovali 22. júla na
bývalom futbalovom ihrisku
už tradičnú súťaž v kopaní futbalových jedenástok. Súťažilo
sa v troch kategóriách muži,
ženy a deti. Tohto tradičného
športového podujatia sa zúčastnil rekordný počet súťažiacich
(takmer 430), ktorých neodradilo
ani extrémne teplo. Prekvapením
počas kopania jedenástok bolo
nečakané vystúpenie známej
speváčky Anny Kataríny Schatzl (z bývalej skupiny MADUAR), ktorá ochotne zaspievala
niekoľko piesní i napriek tomu,
že v Spišskej Belej bola iba na
návšteve svojej rodiny. Počas dňa
si prišli na svoje deti na nafuko-

vacej šmýkačke, ale aj tí, ktorí
si chceli zmerať rýchlosť svojej
strely na špeciálnej nafukovacej
bráne. Až v neskorších večerných
hodinách (po 20. h) sme sa dozvedeli netrpezlivo očakávané
výsledky. Prvé miesta v kategórii detí obsadili: 1. Daniel Suchanovský, 2. Mário Čarnogurský,
3. František Bočkay. V kategórii
žien 1. miesto obsadila Janka
Matviaková z Malého Slavkova, na 2. mieste sa umiestnila
Denisa Richterová a 3. miesto
obsadila Stanka Podolinská. Kategória mužov: 1. miesto Rasťo
Jacák, 2. miesto Matúš Hetuschy,
3. miesto Lukáš Mlynár. Víťazom
gratulujeme a ďakujeme všetkým
spoluorganizátorom za výborné
zvládnutie tohto podujatia!

Začali futbalové súťaže
Od nedele 5. augusta začal v našom regióne nový súťažný ročník
futbalových súťaží. V 1. triede hrá
FK Slavoj Spišská Belá, avšak

s jednou podstatnou zmenou: hrací
čas domácich zápasov bude v nedeľu doobeda o 10.30 hod. V 2. triede
bude nastupovať futbalové družstvo
Strážok. Rozpis zápasov:

5. 8.

Huncovce - Sp. Belá o 16.00

12. 8.

Sp. Belá - Sp. St. Ves o 10.30

5. 8.

Hôrka - Strážky o 16.00

19. 8.

Žakovce - Sp.Belá o 16.00

12. 8.

Strážky - Vrbov o 16.00

26. 8.

Sp. Belá - Sp. Štvrtok o 10.30

19. 8.

Podhorany - Strážky o 16.00

29. 8.

Sp. Belá - Toporec o 10.30

26. 8.

Strážky - Vikartovce o 16.00

2. 9.

T. Lomnica - Sp. Belá o 15.30

2. 9.

Lendak - Strážky o 15.30

Mestská futbalová liga po 1. časti
Výsledky mestskej futbalovej ligy po odohratí 1. časti (odohraní 5
zápasov - kôl). Hrá sa na ihrisku s umelou trávou. Súťažné družstvá
sú len z nášho mesta.
#
1
2
3
4
5
6

Klub
BALAMUTY
CPO MEXICO
JOVACAR
OLD BOYS
JOGA BONITO TEAM
GALACCTIKOS

Skóre
58 : 22
69 : 26
48 : 35
17 : 30
23 : 50
23 : 75

Body
16
12
10
4
4
0

Futbalový turnaj o Pohár primátora mesta
Na futbalovom ihrisku v Strážkach mesto Spišská Belá s FK
Slavoj Spišská Belá zorganizovali
29. júla futbalový turnaj mužov
o Pohár primátora mesta za účasti
4 družstiev.
Výsledky zápasov: Spišská
Belá - Strážky 4:1. Tatranská
Lomnica - Veľká Lomnica 0:2.
O tretie miesto: Tatranská Lomnica - Strážky 3:0. O prvé miesto:

Spišská Belá - Veľká Lomnica 1:1
(po penaltovom rozstrele 1:2).
Konečné poradie: 1. Veľká
Lomnica, 2. Spišská Belá, 3. Tatranská Lomnica, 4. Strážky.
Najlepším hráčom turnaja sa
stal Marek Milaňák (Pinďo) zo
Spišskej Belej.
Za sponzorovanie tejto akcie
ďakujeme Dušanovi Rojkovi Reštaurácia v Mlyne.

Súťaž - Jazda zručnosti - 6. kolo
V nedeľu 24. júna sa na parkovisku pri Belianskych kúpeľoch uskutočnilo už 6. kolo VIII. ročníka súťaže v jazde zručnosti o pohár primátora
mesta, ktorú organizuje Automobilový klub Spišská Belá.
Výsledky 6. kola:
Neregistrovaní súťažiaci
1. miesto
Peter Pavličko
Fiat Punto
Sp. Belá
2. miesto
Michal Sliviak
Opel Corsa
Žilina
3. miesto
Tomáš Kovalčík
Fiat Punto
Poprad
Ženy:
1. miesto
Jana Štolcová
Škoda Forman
Poprad
Juniori: (od 10 do 18 rokov)
1. miesto
Michal Lihoň
Škoda 120
Sp. Belá
2. miesto
Martin Stoklas
Škoda Felícia
Sp. Belá
3. miesto
Michal Šoltýs
Škoda 120
Sp. Belá
Registrovaní:
1. miesto
Anton Štolc
Škoda Felícia
Poprad
2. miesto
Ladislav Stoklas
Škoda Felícia
Sp. Belá
3. miesto
Peter Rusiňák
Škoda Octávia
Poprad

Slnko, siete a chuť zápasiť = Belá mix
Volley Cup 2007
Na bývalom futbalovom ihrisku v Spišskej Belej sa 14. júla odohrali
zápasy 9. ročníka volejbalového turnaja zmiešaných amatérskych družstiev
- „Belá mix Volley cup”. Zúčastnilo sa sedemnásť domácich i cezpoľných
tímov. Zápolenie sa „natiahlo” až do neskorých večerných hodín, kde
si v dramatickom finále už po tretí krát obhájilo prvenstvo družstvo „Bi
- diabla” zo Sp. N. Vsi, čím natrvalo získalo putovný pohár. Na 2. mieste sa
umiestnilo družstvo „Škôlkari” zo Svidníka a 3. miesto obsadilo družstvo
„Nevadí”. Ani ostatní zúčastnení neobišli naprázdno. Odchádzali s vecnými
cenami a pocitom príjemne prežitého športového dňa. Spolurganizátorom
turnaja (belianskym volejbalistom) ďakujeme a víťazom gratulujeme.
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