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Ako sme prežili povodňovú situáciu?
V dňoch 23. až 25. júla postihli aj územie nášho mesta a jeho
okolia výdatné dažde, ktoré si vynútili vyhlásenie 3. (najvyššieho)
stupňa. V našom meste kritická
situácia bola na potoku Čierna
voda v Strážkach v jeho dolnej
časti - pri futbalovom ihrisku,
kde dochádzalo k vylievaniu
vody z koryta potoka. Rovnako
vážna situácia bola na Belianskom
potoku v jeho hornom úseku (pri
bývalej tabačke) a v dolnom úseku za Partizánskou ulicou, kde
výška hladiny vody dosiahla svoje
maximum a hrozilo vyliatie potoka z jeho koryta. Bezproblémová
situácia bola na štátnej ceste pri
skládke odpadov v smere na Bušovce, kde po vybudovaní odvodňovacieho kanála zo strany mesta
pred 2 rokmi už nedochádza k zatápaniu tejto cesty. Uvedené dažde
potvrdili už dlhoročné problémy
s dažďovou vodou na Kúpeľnej
ulici, kde došlo k zatopeniu piv-

níc rodinných domov z dôvodu,
že do nepostačujúcej splaškovej
kanalizácie je zaústená povrchová
voda z oblasti nákladnej železnice. Rovnaké problémy s vodou
boli aj za Tatranskou, Osloboditeľov a Slnečnou ulicou, kde
značné problémy spôsobovala
voda z polí. Takže v najbližšom
období bude potrebné riešiť
uvedené problémy s povrchovou
(dažďovou) vodou. Na riešenie
problému na Kúpeľnej ulici je
už spracovaná projektová dokumentácia a vydané právoplatné
stavebné povolenie a v roku 2009
by sa tento problém mal vyriešiť
(hľadáme aj iné finančné zdroje,
nakoľko pôjde o niekoľko miliónovú akciu). Čiastočne sme pred
mesiacom vyriešili problém s vodou za Slnečnou ulicou - bolo vybudované kanalizačné prepojenie
na kanalizačný zberač na Slnečnej
ulici (išlo o akciu financovanú
z rozpočtu mesta).

• Premiestňovanie sochy Immaculaty na jej pôvodné miesto.

• Potok Čierna voda v Strážkach 23. júla 2008.

Rekonštrukcia interiéru mestského úradu
Z dôvodu kompletnej rekonštrukcie vnútornej elektroinštalácie
v celej budove mestského úradu a ďalších súvisiacich stavebných prác
(výmena podlách, oprava omietok, maľovanie) sú niektoré kancelárie
(oddelenia mestského úradu) dočasne premiestnené do budovy kina
na prízemie (do veľkej zasadačky dvere vľavo a do obradnej siene
dvere vpravo). Tento stav by mal ešte trvať do konca augusta. Ďakujeme
za pochopenie pri uvedenom obmedzenom (sťaženom) prístupe k vybaveniu vašich úradných záležitostí a potrieb na mestskom úrade.
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Pripomienkové konanie k návrhu VZN č. 4/2008
V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k návrhu
všeobecne záväzného nariadenie mesta č. 4/2008 o určení
výšky príspevkov v školách
a v školských zariadeniach. Prijatím nového zákona o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) je
povinnosťou mesta ako zriaďovateľa určiť výšku príspevkov,

ktoré sa inak platili aj doposiaľ,
avšak určovala si ich samotná
škola. Podľa nového zákona
ich musí určiť mesto vo forme
VZN. Ide o príspevok za pobyt
dieťaťa v materskej škole, žiaka
v školskom klube, v centre voľného času, v základnej umeleckej škole, v školskom stredisku
záujmovej činnosti, v jazykovej

Dotácia na jazykové laboratórium
Základná škola J. M. Petzvala
(na Moskovskej ulici) v spolupráci s mestom ako žiadateľom
získala dotáciu z Ministerstva
školstva na zriadenie nového jazykového laboratória na základe
vypracovaného projektu. Celkovo bolo na Slovensku úspešných
88 z podaných 857 žiadostí. Na

tento projekt s názvom „Jazykovou gramotnosťou bližšie
k Európe” ministerstvo poskytlo
dotáciu 238 tis. Sk a mesto zo
svojho rozpočtu spolufinancovanie vo výške 15 000 Sk.
Prostredníctvom tohto projektu
sa vybuduje nové jazykové laboratórium pre 20 žiakov, aby

Múzeum J. M. Petzvala zatvorené
Slovenské technické múzeum Košice oznamuje všetkým návštevníkom, že Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej
bude od 25. júna 2008 zatvorené (bez určenia dokedy) z dôvodu
plánovanej reinštalácie expozície múzea. Ďakujeme za pochopenie
a tešíme sa na vašu návštevu už v novej expozícii múzea.

Informácia o príprave
nového územného plánu mesta
Dňa 26. 6. 2008 mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo
návrh Zadania územného plánu
mesta Spišská Belá, v rámci tohto
konania prerokovalo aj všetky
vznesené pripomienky a návrhy
od fyzických i právnických osôb
so záverom, aby tieto pripomienky boli vecne prerokované
a aby sa o ich akceptovaní, resp.
neakceptovaní rozhodlo pri prerokovaní a schvaľovaní konceptu,

resp. návrhu územného plánu
mesta Spišská Belá. Koncept
územného plánu bude zverejnený
v 2. polovici mesiaca august 2008
a verejne prerokovaný v septembri
2008. Odporúčame všetkým, rovnako aj podnikateľským subjektom pôsobiacim v našom meste,
aby venovali tejto téme patričnú
pozornosť a sledovali túto tému
na www.spisskabela.sk alebo na
úradnej tabuli mesta.

• Výstavba budovy šatní na športovom ihrisku na Tatranskej ulici.

škole a v školských jedálňach.
Výška týchto príspevkov sa však
nemení. Návrh tohto nariadenia je
zverejnený na úradnej tabuli mesta (pred budovou mestského úradu) a tiež na www.spisskabela.sk.
Pripomienky k návrhu je možné
zasielať do 20. augusta písomne
na mestský úrad alebo na adresu
primator@spisskabela.sk.
sa zabezpečili žiakom lepšie podmienky pri vyučovaní cudzích
jazykov s využitím moderných
informačno-komunikačných
technológií, inovatívnych metód
a zaujímavých techník pre poznávanie svojho regiónu.
Realizáciou projektu predstavíme región Spiša a hlavne
Spišskej Belej v dvoch svetových jazykoch. Zo získaných
prostriedkov sa zakúpi potrebná
elektronika (ovládacie pulty,
slúchadlá s mikrofónmi a pod.),
nábytok, dataprojektor, notebook, slovníky AJ a NJ a ďalšie.
V škole budú projekt realizovať
pedagógovia RNDr. Emil Valek,
Mgr. Juraj Tomeček a Mgr. Viera
Michlíková. Výhodou je, že túto
novú učebňu využijú nielen žiaci školy, ale aj široká verejnosť,
ktorá sa rozhodne navštevovať
jazykovú školu pri tejto základnej škole.

Na čom ešte
pracujeme
• na spracovaní projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Spišskej Belej
- cieľom je kompletná vonkajšia
a vnútorná modernizácie celej budovy vrátane novej sedlovej strechy s obytným podkrovím - táto
rekonštrukcia bude realizovaná
v prípade získania finančných
prostriedkov z EÚ;
• na spracovaní projektovej
dokumentácie na zriadenie
mestskej galérie v Spišskej Belej v mestskej budove v centre
mesta pri hlavnej križovatke
(kde je aj lekáreň) - cieľom je
kompletná vonkajšia a vnútorná rekonštrukcia celej budovy
vrátane novej sedlovej strechy
s obytným podkrovím - práve na
2. podlaží a v podkroví majú byť
výstavné priestory vrátane siene
o histórii mesta a siene osobností
mesta - táto rekonštrukcia bude
realizovaná v prípade získania
finančných prostriedkov z EÚ.
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Historický
kalendár mesta
1. 8. 1558 - Narodil sa Gregor Horváth-Stančič (Stansith), zakladateľ šľachtického
gymnázia v Strážkach.

3. 8. - 18. 9. 1772 - Varšavská dohoda Rakúska a Poľska
o zrušení zálohu spišských
miest Poľsku.
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.

28. 8. 1960 - Slávnostné
odovzdanie vybudovanej
novej základnej školy na
Moskovskej ulici v Spišskej
Belej do užívania.

Základná
umelecká škola
Riaditeľstvo ZUŠ Spišská Belá oznamuje žiakom
a rodičom žiakov našej ZUŠ,
že otvorenie školského roka
2008/2009 sa uskutoční v utorok 2. 9. 2008 od 10.00 h.
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Zámer mesta: výstavba bytov do osobného vlastníctva - doplnenie informácií
Ako už bolo zverejnené, Mesto
Spišská Belá má záujem, aby sa
v meste stavali byty do osobného
vlastníctva. Už skôr zverejnené
informácie je potrebné doplniť
o nasledovné informácie:
1. Výstavbu uvedených bytov
je možné financovať nielen zo
Štátneho fondu rozvoja bývania,
ale je to možné financovať aj
z iných zdrojov (vlastné financie,
bankový úver a pod.). Úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania
je len jednou z foriem (možností)

financovania výstavby bytu do
osobného vlastníctva. Pri financovaní výstavby z iných zdrojov ako
je úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania je možné dať si postaviť
byt aj o výmere väčšej ako 80 m2.
2. Výstavba bytov financovaná aj zo Štátneho fondu rozvoja
bývania má predsa len svoje
obmedzenia: veľkosť bytu do 80
m2, finančná situácia žiadateľa dodržať minimálnu a maximálnu
výšku príjmu, vek žiadateľa a pod.
O podmienkach financovania

výstavby bytu prostredníctvom
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vám poskytne viac
informácii Margita Bekešová,
tel. 452 23 02, stavebný úrad
Kežmarok, ul. Mučeníkov 4 (za
poštou), 1. poschodie, č. d. 18.
3. V súčasnosti je potrebné,
aby sa zistil predbežný záujem
o výstavby bytov do osobného
vlastníctva. Preto je potrebné,
aby prípadní záujemcovia zaslali
svoju predbežnú písomnú žiadosť
na Mestský úrad v Spišskej Belej,

p. Olekšákovej. V žiadosti je potrebné uviesť, o aký byt máte záujem - koľko izbový byt a veľkosť
bytu v m2 ( približná výmera - napr.
do 70 m2, do 80 m2, a pod.). Svoje
prípadné otázky môžete zasielať na
adresu: primator@spisskabela.sk.
4. Následne v priebehu septembra 2008 mesto zorganizuje
spoločné stretnutie so záujemcami
o výstavbu uvedených bytov, na
ktorom budú vysvetlené ďalšie
podmienky týkajúce sa tejto
výstavby.

Anna bál

s možnosťou zabaviť sa pri živej
hudbe, potešiť deti na detských
atrakciách, posedieť si s priateľmi, stretnúť sa so známymi
a zasúťažiť si. V rámci programu
bola vyhlásená aj súťaž v jedení
piroh, v ktorej suverénne zvíťazil
Marek Knutelský, ktorý si poradil s dvojitou porciou piroh za
menej ako päť minút.

Park kaštieľa v Strážkach
opäť ožil návštevníkmi, ktorí si
nenechali ujsť podujatie Anna
bál. Toto podujatie nadviazalo
na dlhoročnú tradíciu a znova
prinieslo pod záštitou Mesta
Spišská Belá a SNG Kaštieľa
v Strážkach zaujímavý program

Stavebné pozemky na ul. S. Webera
Mesto Spišská Belá plánuje
v mesiaci september 2008 rozhodnúť o výbere prvých žiadateľov o stavebné pozemky pre
výstavbu rodinných domov na
ul. Samuela Webera. Pre účely
výberu žiadateľov o stavebné
pozemky bol všetkým žiadateľom o stavebný pozemok v tejto
lokalite doručený dotazník pre
doplnenie žiadosti. Vyplnený

dotazník je potrebné zaslať na
adresu Mestského úradu v Spišskej Belej, majetkovo-právne
oddelenie v termíne do 22. 8.
2008. V prípade, že do uvedeného dňa nebude vyplnený dotazník
doručený, bude sa to považovať
za nezáujem o pridelenie stavebného pozemku v danej lokalite.
Uvedený dotazník je k dispozícii
aj na www.spisskabela.sk.

Príprava výstavby rodinných domov na ulici Samuela Webera
• V súčasnosti prebieha územné konanie pre vydanie územného
rozhodnutia pre celú IBV,
• v súčasnosti prebieha spracovanie projektových dokumentácií
pre výstavbu jednotlivých inžinierskych sietí a pre mestskú komunikáciu,
• v súčasnosti prebieha postupné majetkovo-právne vysporiadanie
pozemkov (výkup pozemkov),
• v súčasnosti sa spracováva pracovný návrh geometrického plánu.
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Euroinformácie
Dvojaké ceny budú povinné
až od 24. augusta
Doteraz odborná verejnosť
i médiá informovali, že od 8. augusta musia spotrebitelia nájsť
v obchodoch a službách dvojaké
cenovky - v korunách i v eurách.
Podľa generálneho zákona o zavedení eura na Slovensku je totiž
duálne oceňovanie záväzné do
30 dní od stanovenia konverzného kurzu a jeho zverejnenia
v nariadení Úradného vestníka
Európskej únie. Vestník vyšiel
24. júla, teda dvojaké cenovky
v obchodoch sú povinné až od
nedele 24. augusta.
Eurokalkulačka do mobilu
zadarmo
Na stránke euromena.sk bola
sprístupnená aplikácia do mobilného telefónu, ktorá plní funkciu
eurokalkulačky. Jednoducho
dokáže na základe konverzného
kurzu 1 € = 30,1260 Sk prepočítať sumy v korunách na eurá
a naopak. Možností stiahnutia je
viacero. Najjednoduchším spôsobom je, ak v mobilnom telefóne
zadáte adresu www.euromena.sk/
wap a po načítaní stránky zvolíte
odkaz EuroKalkulacka. Aplikácia
sa nainštaluje sama. Ak nepouží-

vate wap, nie je to problém. Eurokalkulačku je možno nainštalovať
aj cez Bluetooth, prostredníctvom
USB kábla, alebo pomocou pamäťovej karty.
Úrokové sadzby
Úrokové sadzby sa dňom, kedy
Slovensko vstúpi do eurozóny,
teda 1. januára 2009, nezmenia.
„Ak je v zmluve dohodnutá fixná úroková sadzba, táto zostáva
a výška sadzby, respektíve táto
časť zmluvy, sa môže meniť
v súlade s legislatívou iba dohodou všetkých zmluvných strán,”
vysvetľuje členka predstavenstva
Všeobecnej úverovej banky Elena Kohútiková. Ak je v zmluve
úroková sadzba naviazaná na
BRIBOR, automaticky bude naviazaná na EURIBOR.
V deň konverzie slovenskej
koruny na euro budú kľúčové
úrokové sadzby na Slovensku
zhodné s kľúčovými úrokovými
sadzbami v eurozóne, čím sa
vytvoria podmienky pre hladkú
konverziu aj slovenského peňažného trhu.
Mince z eurozóny budú
platiť aj na Slovensku
Všetky mince vydané doteraz
v eurozóne budú od 1. januára
budúceho roka platiť už aj na

Ešte nás čaká:
1) Začiatok povinného duálneho zobrazovania cien a ďalších finančných hodnôt od 24. augusta 2008
2) Vstup do eurozóny - 1. 1. 2009
3) Duálny obeh - 1. 1. 2009 do 16. 1. 2009
4) Koniec výmeny korunových mincí v bankách (30. 6. 2009)
5) Koniec povinného duálneho zobrazovania (31. 12. 2009)
6) Koniec výmeny korunových bankoviek v bankách (31. 12.
2009)
7) Koniec odporúčaného duálneho zobrazovania (30. 6. 2010)
8) Koniec výmeny obehových mincí v NBS (31. 12. 2013)

Harmonogram zberu
separovaného odpadu
AUGUST
07.08.2008 - plasty
08.08.2008 - papier, sklo
11.08.2008 - bioodpad
20.08.2008 - kovy
21.08.2008 - plasty
22.08.2008 - papier, sklo
25.08.2008 - bioodpad
SEPTEMBER
04.09.2008 - plasty
05.09.2008 - papier, sklo
08.09.2008 - bioodpad
17.09.2008 - kovy

18.09.2008 - plasty
19.09.2008 - papier, sklo
22.09.2008 - bioodpad
OKTÓBER
02.10.2008 - plasty
03.10.2008 - papier, sklo
06.10.2008 - bioodpad
15.10.2008 - kovy
16.10.2008 - plasty
17.10.2008 - papier, sklo
20.10.2008 - bioodpad
30.10.2008 - plasty
31.10.2008 - papier, sklo

Slovensku, keďže sa k tomuto
dátumu euro stane hlavnou menou v SR. Hoci aj teraz môžu
zahraniční hostia napr. v hoteloch a reštauráciách na Slovensku platiť eurom, od nového roka
môžu euromincami, dovezenými
z krajiny eurozóny, platiť počas
pobytu na Slovensku bežne bez
toho, aby hľadali zmenáreň.
Služby zmenární sa tak postupne
výrazne obmedzia.
Rozšírenie krajín eurozóny
o Slovensko bude tak znamenať,
že návštevníci z cudziny budú
používať „národné” euromince
bežne pri nákupoch v obchodoch, pri vstupe do múzea, pri
platbe v kempingu, na golfovom
ihrisku či za pobyt v aquaparku.
Bude to však platiť od nového
roka aj opačne - každý Slovák pri
pobyte v ktorejkoľvek z 15 krajín
eurozóny bude môcť bežne používať euromince so slovenskou
symbolikou, vyrazené v kremnickej mincovni.
Zaokrúhľovanie dôchodkov
smerom nahor
O sume vyplácaného dôchodku v korunách a neskôr v eurách
bude každý poberateľ dôchodku
oboznámený prostredníctvom
duálneho zobrazenia sumy dôchodku v slovenských korunách
aj v eurách. Takisto tam bude
uvedená hodnota konverzného
kurzu 30,1260 koruny za euro.
S duálnym zobrazovaním začne
Sociálna poisťovňa mesiac po
určení konverzného kurzu a takto
bude suma dôchodku zobrazená
až do konca roku 2009. Pri duál-
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nom zobrazovaní sa suma dôchodku do 31. 12. 2008 zaokrúhli
na 10 eurocentov nahor. Od 1. 1.
2009 sa bude uvádzať suma v eurách a v duálnom zobrazení budú
slovenské koruny zaokrúhlené na
celú korunu nahor.
Bezplatná infolinka pre
verejnosť o zavedení eura:
0800 103 104,
e-mailové adresy pre otázky
o eure: euro@finance.gov.sk
euroinfo@nbs.sk
Hodnota slovenských mincí
a bankoviek v prepočítaní na
euro konverzným kurzom: 1 EUR
= 30,1260 Sk
1 Sk = 100 halierov
1 EUR = 100 centov
SK

EUR

1

0,03

2

0,07

5

0,17

10

0,33

20

0,66

50

1,66

100

3,32

200

6,64

500

16,60

1000

33,19

5000

165,97

Ako je to s EUROFONDAMI?
V poslednej dobe už dlhší
čas počúvame v médiách, aké
neopakovateľné možnosti nám
dáva Európska únia pri čerpaní
prostriedkov z jej štrukturálnych
a iných fondov. Sme svedkami
veľkých, bombastických reklám
o tom, koľko je k dispozícii peňazí z fondov EÚ, len treba o ne
požiadať. No skutočnosť je trochu
iná. Objem peňazí, ktoré sú „teoreticky” k dispozícii nie je až taký
neobmedzený a určite sa každému
žiadateľovi neujde. Zároveň aj
projekty, na ktoré môžete žiadať
tieto financie, sú veľmi špecificky
zamerané s mnohými obmedzujúcimi podmienkami, ktoré nie
každý žiadateľ je schopný splniť.
Napríklad: tieto financie nemožno
žiadať na výstavbu futbalového

ihriska, či na opravu zdravotného strediska. Rozšíriť, či rekonštruovať kanalizáciu je možné
len vo vymedzených prípadoch
(a teda nie všetci sa môžu uchádzať o tieto financie). Takže nie
každý problém v meste či v obci
je možné vyriešiť z prostriedkov
EÚ. Zároveň po novom pri čerpaní týchto európskych financií
musíte mať na prefinancovanie
projektu najprv svoje financie, až
potom vám vynaložené náklady
spätne preplatia. Ďalším negatívnym faktom je, že podmienky na
predkladanie projektov sa menia
„počas hry”. Takže tí, ktorí sa pripravili vopred, tým v skutočnosti
nič zásadné nezískali. A hodnotenie samotných projektov? Zostáva
nám len sa nechať prekvapiť.

Spišskobeliansky spravodaj
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Nad čím uvažujeme...
Už dlhší čas je v zlom technickom stave strecha na zdravotnom stredisku. Mesto pripravuje
projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu celej budovy,
avšak prioritne musí riešiť už dlhoročný problém so zatekajúcou
rovnou strechou. Problémom sú
však potrebné financie. Navrhuje
sa nová sedlová strecha s vytvorením podkrovných priestorov.
Ďalšou alternatívou je vybudovať
ešte jedno ďalšie podlažie a tak až
podkrovie. Otázne je, na aký účel
by sa tieto nové priestory mali
využiť. Či na ďalšie ambulancie

pre lekárov, resp. iné zdravotnícke služby, alebo napríklad aj na
výstavbu 1- a 2-izbových nájomných bytov s podporou Štátneho
fondu rozvoja bývania.
A práve cez výstavbu týchto nájomných bytov by sa dal
finančne vyriešiť aj problém
so zatekajúcou strechou. Takže
zvažuje sa ako zafinancovať
novú strechu - z peňazí mesta
alebo zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. Alebo sa nájde iná možnosť? Rozhodne sa na tento účel
nedajú použiť financie z fondov
Európskej únie.

Rovnaký problém máme
s mestskou budovou na Hviezdoslavovej č. 1 na rohu križovatky
v centre mesta (na prízemí sú
obchody, na 1. poschodí mestské
byty) - zatekajúca stará rovná
strecha. Aj tu sa uvažuje o novej
sedlovej streche s vytvorením
podkrovných 1- a 2-izbových
nájomných bytov s podporou
Štátneho fondu rozvoja bývania.
A práve cez výstavbu cca 4 - 5
týchto bytov by sa dal finančne
vyriešiť aj problém so zatekajúcou
strechou. Zvážime.
Mesto plánuje rozšírenie Zariadenia opatrovateľskej služby
v Strážkach, na ktoré má spraco-
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vanú projektovú dokumentáciu
a vydané právoplatné stavebné
povolenie a na jeseň tohto roka
bude vyhlásená výzva na predkladanie projektov na získanie
financií z fondov EÚ na tento
účel. Plánovaná kapacita je 32
lôžok. Okrem toho však uvažujeme aj o výstavbe tzv. penziónu
pre dôchodcov (seniorov), resp.
malých nájomných bytov pre
dôchodcov. Aj tu je možnosť
uvažovať o finančnej podpore zo
Štátneho fondu rozvoja bývania.
V prvom rade je potrebné v rámci nového územného plánu mesta
nájsť vhodné miesto na výstavbu
takéhoto bývania pre dôchodcov.

V Monkovej doline otvorili oddychovú zónu
Na turistickom chníku zo
Ždiaru cez Monkovú dolinu a Široké sedlo do Kopského sedla
umiestnilo Združenie turizmu
obce Ždiar informačné tabule
a vybudovalo na ňom základné
turistické vybavenie. Oddychová
zóna s malou náučnou geologickou plochou bola slávnostne
otvorená v utorok 22. júla 2008
pri vstupe na chodník priamo
v Monkovej doline. V rámci projektu boli okrem iného vydané aj
prospekty pre návštevníkov s popisom šiestich náučných tabúľ.

Prvá tabuľa je umiestnená na
sútoku Rígľového potoka a Bielej
a sú tu napr. informácie aj o ľadovcovom pôvode Monkovej
doliny. Ďalšia z tabúľ má názov
„Prielom potoka pod Stredným
Rígľom” a upozorňuje napr. na
široký lavinózny svah medzi Zadnými Jatkami a Hlúpym vrchom.
Od informačnej tabule s názvom
„Pod prahom doliny” je pekný výhľad do hlbokého kaňonovitého
úseku doliny so 140 m vysokým
skalným prahom s kaskádami
vodopádov. Štvrtá infotabuľa

Kalendár kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí
AUGUST
17. 8. - ČAJ o piatej - tradičné nedeľné posedenie pri živej hudbe
v Klube 501
23. 8. - Belltown fest - minifest začínajúcich hudobných skupín
- na belianskom rybníku
28. 8. - 64. výročie SNP - pietna spomienka
31. 8. 2008 - 8. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár
primátor mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá)
SEPTEMBER
10. 9. (streda) - Slávnostné uvítanie detí do života
10. 9. (streda) - Slávnostné prijatie jubilantov (dôchodcov)
13. 9. - Prúdnička Cyrila Kováčika - regionálna hasičská súťaž
pre najmenších
19. 9. - Jaskyniarsky večer - premietanie na námestí
20. 9. - VI. Spišský zemiakarský jarmok
27. 9. - Beliansky turistický poch - Belianky, Plesnivec
28. 9. - 9. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá)
Imatrikulácia prvákov základných škôl
OKTÓBER
3. - 5. 10. - 22. ročník medzinárodnej automobilovej súťaže
„O putovný pohár Slavomila Rusiňáka”
26. 10. - 10. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá)
Mesiac úcty k starším - kultúrne pásmo v kinosále pre seniorov

je spojená s odpočívadlom pri
potoku. Predposledná tabuľa je
v Širokom sedle s nadmorskou
výškou 1830 m n. m. a posledná
vo Vyšnom Kopskom sedle s nadmorskou výškou 1934 m n. m.
Turistický náučný chodník
Monková dolina - Kopské sedlo
bol otvorený z podnetu Združenia vlastníkov súkromných lesov
a Urbariátu obce Ždiar v roku
1993. V roku 2001 bol prevzatý
do prenájmu Združením turizmu
obce Ždiar. Vlastníkmi územia sú
Urbariát obce Ždiar a Mesto Spišská Belá. Povolenie na otvorenie
náučného chodníka vydalo Ministerstvo životného prostredia SR
v Bratislave. V snahe zachovania
pôvodných podmienok rastlinstva

a živočíšstva vyvíja sa maximálna
starostlivosť o dobrý stav náučného chodníka v čase hlavnej turistickej sezóny. Turistický náučný
chodník je otvorený sezónne od
16. 6. do 31. 10. a je jednosmerný
z dôvodu bezpečnosti návštevníkov. V súčasnosti sa však začalo
uvažovať o obojsmernom prevádzkovaní náučného chodníka
Monková dolina - Kopské sedlo.
Kým však dôjde k zrealizovaniu
tejto myšlienky, bude nutné získať
potrebné povolenia a aplikovať
prípadné podmienky povoľujúcich orgánov.
Týmto Vás všetkých Mesto
Spišská Belá pozýva na návštevu turisticky zaujímavej lokality
sprístupnenej časti Belianskych
Tatier. Atraktivitu územia zvyšuje aj to, že do oblasti Širokého
sedla boli v júni vypustené svište, ktoré sú tu strážené a monitorované 24 h denne odbornými
pracovníkmi Štátnej ochrany
prírody, Správy Tatranského
národného parku.

Materská škola počas leta
Mestská škola na Mierovej ulici v našom meste bude počas letných
prázdnin pracovať nepretržite okrem posledných dvoch augustových
týždňov, kedy bude škôlka zatvorená z dôvodov hygienickej údržby, t. j.
od 18. do 31. augusta.

Knižnica počas leta
Mestská knižnica v našom meste bude počas letných prázdnin
otvorená nasledovne (tak ako po predchádzajúce roky):
utorok a štvrtok v čase od 8.00 do 17.00 h.

Spišskobeliansky spravodaj
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Na základných školách v Spišskej Belej žiaci separujú odpad
Koncom školského roka
2007/2008 sa na ZŠ Štefánikovej v Spišskej Belej uskutočnila
séria súťaží pod spoločným
názvom „Separujem odpad”.
Súťaže prebehli na I. stupni ZŠ
(kvíz, výtvarné súťaže) aj na II.
stupni (kvíz). Ceny do súťaže

bolo možné zakúpiť vďaka finanačným prostriedkom, ktoré na
túto činnosť poskytol Mestský
podnik Spišská Belá, s. r. o. Touto formou sa chcú obdarované
deti, ktoré boli v súťaži úspešné,
ale aj obe základné školy mesta
srdečne poďakovať za pomoc pri

• Žiaci zo ZŠ Štefánikovej v Spišskej Belej, ktorí sa zapojili do súťaží
s názvom „Separujem odpad”.

Mesto Spišská Belá
vyhlasuje výberové konanie na funkciu

náčelník mestskej polície v Sp. Belej
Kvaliﬁkačné predpoklady a požiadavky:
Zukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
Zodborná spôsobilosť v zmysle zákona o obecnej polícií
Zodborné skúsenosti a prax najmenej 5 rokov (v pozícii príslušník
obecnej/mestskej polície alebo príslušník policajného zboru SR)
Z bezúhonnosť (ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov
nie starším ako 3 mesiace)
Z výborný zdravotný stav
Z fyzická zdatnosť - telesná spôsobilosť (bude preukázaná absolvovaním vstupných fyzických testov)
Z duševná spôsobilosť (bude preukázaná absolvovaním vstupných psychologických testov)
Z vodičský preukaz skupiny B
Z platný zbrojný preukaz - výhodou
K žiadosti je potrebné doložiť:
Z profesijný životopis
Z koncepcia o činnosti Mestskej polície v Spišskej Belej
Z doklad o dosiahnutom vzdelaní
Z doklady o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o obecnej polícii
Z výpis z registra trestov
Žiadosti s uvedenými dokladmi v zalepenej obálke s označením
„neotvárať výberové konanie - mestská polícia” zasielajte na adresu:
Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
Termín na podanie žiadostí do 15. 8. 2008

výchove a vzdelávaní hmotnou
motivačnou odmenou. Žiakom
boli nakúpené rôzne hodnotné
ceny. V rámci týchto súťaží sa
uskutočnil aj zber papiera a plastov, a financie získané touto
formou boli použité na dotáciu
školských výletov.
ZŠ J. M. Petzvala je do separácie odpadov aktívne zapojená
už dva školské roky. Žiaci I. a II.
stupňa, ako aj učitelia a ostatní
zamestnanci školy separujú papier, plasty, tetrapaky a bioodpad.
Zároveň prebiehal aj zber starého
papiera. Počas celého školského
roka 2007/2008 žiaci uskutočňovali výtvarné aj slohové práce na
témy: separácia odpadov, ochrana
prírody, globálne ekologické problémy, čím sa u žiakov prehlboval
kladný vzťah k prírode. Cenami
nakúpenými vďaka podpore
Mestského podniku Spišská Belá,

spol. s r. o., boli odmenení žiaci,
ktorí sa skutočne aktívne zapájali do činnosti okolo triedenia
odpadu, alebo na prácach okolo
zhodnocovania odpadu formou
biokompostovania. Snahu, šikovnosť a ochotu pomôcť dobrej veci
ocenilo aj riaditeľstvo ZŠ J. M. Petzvala, ktoré spomenutým žiakom
venovalo encyklopédie.
Vďaka za trpezlivosť a často
aj nadčasovú prácu na výchove
k správnemu prístupu detí k okolitému životnému prostrediu patrí
aj pedagógom, ktoré im potrebné
návyky usilovne vštepujú a suplujú tak často aj zaneprázdnených
rodičov. Aj teraz, v čase školských
prázdnin, už pripravujú nové hry
pre žiakov a tvoria komunikačnú
reťaz, na ktorú sa snáď podarí
napojiť tých, čo dokážu podporiť
eko a enviro projekty na jednotlivých školách.

Oznam pre mamičky
V našom meste je záujem zriadiť službu pomoci mamičkám s malými deťmi do 3 rokov, vo forme starostlivosti o deti v pripravovanom
zariadení ako „mini jasle”. Tento oznam je prieskumom záujmu o takúto
službu, išlo by o súkromné zariadenie. Podrobnejšie informácie získate
osobne na adrese: Eva Kováčiková, Slnečná 6, Spišská Belá, alebo na
t. č. 0904 117 929.

Spoločenská kronika - jún 2008
Narodili sa:
Monika Lizáková, Viktória Slamená, Liana Budzáková, Peter Neupauer, Veronika Adamcová, Ján Mešár.
Životného jubilea sa dožívajú:
Anna Halčinová 91 rokov, Jolana Frindtová 80 rokov, Pavel Kraus
80 rokov, Margita Adamičková 75 rokov, Katarína Mlynarčíková
75 rokov, Irena Zvadová 75 rokov, Margita Boroňová 75 rokov,
Margita Pješčáková 75 rokov.
Navždy nás opustili:
Pavol Varga vo veku 77 rokov, Jaroslav Čižik vo veku 42 rokov.
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Rozhovor s Mgr. Jozefom Hreusom, riaditeľom Detského domova Spišská Belá
• Mohli by ste nám na úvod
bližšie objasniť problematiku
Detského domova?
- Detský domov (DD) je zariadenie ustanovené štátom pre
tie deti, ktoré ostali bez rodiny,
aj keď väčšina detí rodinu má
- myslí sa tým nukleárna rodina
- čiže majú mamu aj otca. Je
veľmi málo polosirôt a ešte menej úplných sirôt. Do DD sa deti
dávajú od 0 do 18 rokov, ak študujú, môžu v ňom byť do 25. roku
veku, potom tu ešte môžu určitý
čas pobudnúť, ak majú problém
s bývaním, čo sa väčšinou stáva.
Deti tu majú zabezpečené všetko
po materiálnej stránke a taktiež
z hľadiska bývania.
My tu konkrétne v Spišskej
Belej máme dva domy - jeden
dom je viac rodinného typu, tam
je umiestnená jedna skupina detí.
V druhej väčšej kmeňovej budove
sú umiestnené dve skupiny detí.
Máme kapacitu 32 miest, do minulých pár dní sme mali 33 detí,
ale 2 detičky odišli do pestúnskej
starostlivosti. 12 detí je v dome na
Ulici 1. mája a 19 detí je v dome
na Továrenskej ulici.
DD má záujem, aby v ňom deti
ostávali čo najkratšie a mohli ísť
do rodiny, ktorá má buď záujem
o adopciu alebo o náhradnú rodinnú starostlivosť. V ústavnej
starostlivosti sa teraz výraznejšie
preferuje profesionálna rodina - je
to rodina, ktorá si zoberie dieťa
z DD a mama alebo otec, resp.
obaja manželia - profesionálny
rodičia sú zamestnancami DD,
ale výkon práce je v ich dome.
Môže to byť aj tak, že im svoje
priestory poskytne aj DD.
DD neposkytuje 2 základné
a pre život dieťaťa nevyhnutné
veci, a to je sociálna prispôsobivosť a dostatočne bohatý citový
vývin. Sociálna prispôsobivosť je
o tom, že deti tu poznajú množstvo tiet a ujov, ale nemajú svoju
blízku osobu. Majú obľúbeného
zamestnanca, ale tí ľudia sa striedajú, kým dieťa v prirodzenej
rodine má stále svoju matku alebo otca. Navyše dieťa od útleho
veku (my tu máme deti, ktoré
k nám boli umiestnené vo veku 2
mesiacov) sa snaží nájsť si svoju
„materskú osobu” - môže to byť aj
muž - je to tá stála osoba, s ktorou
stále komunikuje a hlási sa k nej.
DD túto osobu neposkytuje už aj
z dôvodu stáleho cyklu služieb
zamestnancov. Dieťa si hľadá

pripútanie, no nenadobudne
správne pripútanie.
Ústavná výchova je veľmi
namáhavá, i keď z hľadiska štátu
veľmi dobre ošetrená - napr. na
jedno dieťa v roku 2007 pripadalo 226 000 Sk, v tomto roku
je to ešte viac. Toto množstvo
prostriedkov je oveľa vyššie pri
porovnaní s dieťaťom vo vlastnej rodine - efekt je však veľmi
neprimeraný týmto nákladom
a skutočnosť je taká, že keď
deti z DD dovŕšia vek 18 rokov
a odchádzajú z DD, nevedia sa
zaradiť práve preto, že im chýba sociálna a citová vybavenosť
a často končia tragicky. Dovolím
si povedať, že tie deti sú nesmierne zranené, oni sa ocitli v DD absolútne nezavinene. Uvažujú však
sebabičujúco a hľadajú príčiny
ich umiestnenia na sebe a v sebe
- kladú si to sami za vinu. Toto
vnútorné zranenie sa prejavuje
navonok na ich správaní a nezainteresovaným osobám sa javia
ako drzé, ako hlučné, ako nevychované, ale tým krikom vlastne
volajú po pozornosti. Často sa
z počutia dozvedajú, že ich nikto
nechce a musia to spracovať, čo
je veľmi ťažké, a preto sa niekedy
netreba čudovať, že sa správajú
tak, ako sa správajú.
• Kedy vznikol DD v Spišskej
Belej? Odkedy ste jeho riaditeľom?
- DD vznikol v roku 1991
v Spišských Hanušovciach. Riaditeľkou bola vtedy pani Ľasoková. Sídlil v priestoroch, ktoré boli
prenajaté od obce, no občania si
neželali, aby obecné priestory boli
poskytované Detskému domovu,
preto bol DD nútený hľadať si
nové priestory. Tieto sa nakoniec
našli v intraviláne mesta Spišská
Belá. Častokrát ešte figurujeme
ako Detský domov Spišské Hanušovce, i keď sme už DD Spišská
Belá, a to od októbra 2005.
Ja som riaditeľom od 1. júna
2006 na základe konkurzu, ktorý
som vyhral v Prešove, nakoľko
tento detský domov patrí pod
Prešovský samosprávny kraj.
• Koľko zamestnancov má detský domov?
- Je nás 27 zamestnancov.
Od januára 2007 máme psychologičku, sociálnu pracovníčku,
vychovávateľov, ktorí majú
ukončené vzdelanie so zameraním
na vychovávateľstvo a špeciálnu
pedagogiku, týchto odborných

pracovníkov je 16. Ďalej je to
obslužný personál, do ktorého
patrí napr. ekonómka, hospodárka, šofér, kuchynský personál.
• V akých vekový kategóriách
sú deti vo vašom DD?
- Najmladšie sú dvojičky, ktoré
majú 7 mesiacov, máme veľa detí
vo veku do 3 rokov a najstaršie
má 15 rokov.
• Deti sú do vášho DD prideľované iba z Prešovského kraja?
- Väčšinou áno, ale nie je to
pravidlom. Sú u nás i deti z iných
krajov Slovenska, aj zo zahraničia. Deti sú k nám prideľované na
základe rozhodnutia súdu.
• Sú vo vašom DD aj deti s fyzickými alebo psychickými
poruchami?
- Máme tu aj takéto deti.
Traumou sú poznamenané všetky, niektoré viac, iné menej.
Niektoré deti si prinášajú aj
fyzické a psychické ujmy zo
svojich predošlých rodín alebo
sú dané genetikou.
• Navštevujú všetky deti ZŠ
v Spišskej Belej?
- My máme takú vekovú
skladbu detí, že všetky navštevujú zatiaľ iba základné školy
a všetky využívajú ponuku tohto
mesta. Navštevujú i Základnú
umeleckú školu.
• Majú deti možnosť navštevovať letné tábory, chodievajú na
výlety?
- Deti majú možnosť zapájať
sa do akcií a výletov, ktoré im
môžeme vytvoriť a poskytnúť, no
sme dosť obmedzení finančnými
prostriedkami. Doprava a strava
pre väčší počet detí je veľmi nákladná, a teda i jeden deň výletu
pri maximálnom šetrení nás dokáže veľmi vyšťaviť. Slovenská
sporiteľňa nám však darovala

peniaze na zakúpenie bicyklov,
takže v najbližšom období plánujeme výlety na bicykloch.
Počas letných prázdnin
chodievajú deti na rekreáciu do
letných táborov.
• Môžu deti samostatne počas
dňa opúšťať DD? Dostávajú
vreckové?
- Pokiaľ má dieťa primeraný
vek a dôveru tak určite áno.
Stanoví sa mu čas vychádzky
a následne sa kontroluje, či ho
dieťa dodržalo a či sa vrátilo
v stanovenom čase. Momentálne sú v našom DD deti nižšieho
veku, takže väčšina samostatne
nikam nechodieva, potrebujú
dozor. Tieto deti potrebujú zvýšenú ochranu, takže ich vždy
spočítavame aj keď prichádzajú
zo školy. Deti samozrejme dostávajú aj vreckové od 6. roku veku.
Pridelená čiastka sa diferencuje
podľa veku dieťaťa.
• Aký je denný režim detí?
- Denný režim sa viaže na to,
aby mali dostatok priestoru na
odpočinok a aby bol vykrytý čas
aktívneho bdenia. Prebúdzajú sa
približne o 6.00 hodine, nasledujú raňajky a škola. Na obedy
chodievajú niektoré do družiny,
niektoré sa stravujú v DD. Deti sú
stále viazané na to, aký program
im vytvorí vychovávateľ/ka, resp.
ho trávia podľa svojich vlastných
záujmov - plnia si školské povinnosti, počúvajú hudbu, pozerajú
TV, pracujú s počítačom. Od
bratislavsko-anglickej firmy sme
dostali do daru počítače s pripojením na internet. Cieľom tejto
firmy bolo, aby deti nadobudli
počítačové zručnosti a aby si
v budúcnosti vedeli napr. vyhľadať zamestnanie a pod.
(Pokračovanie na 8. strane)
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Rozhovor s Mgr. Jozefom Hreusom, riaditeľom Detského domova Spišská Belá
(Dokončenie zo 7. strany)
• Realizuje sa u vás zapájanie
detí do domácich prác (varenia, upratovania), v rámci
ich prípravy na samostatný
život?
- Zapájanie detí do týchto
aktivít závisí hlavne od veku, ale
vo veľkej miere aj od toho, ako sa
darí tieto deti motivovať. Určite sa
deti zapájajú viac, ak majú dobré
vzťahy s vychovávateľom/kou.
Neskôr v tom nevidia zmysel
a začínajú byť apatické.
Osamostatňovanie sa detí
je celkovo ťažké - nepociťujú
životnú istotu. Uvedomujú si,
že po odchode z DD budú mať
problém s bývaním a taktiež s peniazmi, pretože dostanú peňažnú
čiastku, ktorá im vydrží približne
jeden mesiac.
• Zvyknú si rodičia brávať svoje deti z DD k sebe na víkendy,
resp. počas sviatkov?
- Málokedy sú v týchto
rodinách domáce podmienky
také, aby bolo vhodné, aby ich
navštevovali. Dieťa je potom
navštevované príbuznými iba
na pôde DD. Ak sú podmienky
vyhovujúce, dieťa rodinu môže
navštevovať v čase prázdnin,
sviatkov alebo víkendov. U nás je
momentálne iba jedna súrodenecká skupina, ktorú si rodina berie
počas niektorých víkendov.

• Môžu si k sebe domov, napr.
v čase Vianoc brávať deti z DD
aj osoby, ktoré s nimi nie sú
v príbuzenskom vzťahu?
- Nie, je to možné iba v prípade, kedy už tieto osoby majú
vybraté deti, ktoré si chcú
adoptovať, resp. vziať si ich do
náhradnej rodinnej starostlivosti,
a to až vtedy, keď sa zaháji proces
interakcií detí s týmito rodičmi.
Títo ľudia už musia prejsť cez
prípravu zo zriaďovateľského
úradu. Deti s tým musia taktiež
prejaviť súhlas. Pestúnski rodičia
si môžu deti vziať na krátkodobé
hosťovanie, kedy sa hľadá spôsob spolunažívania, vzájomného
spoznávania sa, umocňovania
vôle týchto pestúnov. Detský domov je chráneným miestom a aby
nedošlo k zneužitiu, musí záujemca podstúpiť a strpieť lekárske aj
psychologické vyšetrenia a musí
podstúpiť nazretie do jeho súkromia a rodinného prostredia a absolvuje prípravu pre náhradného,
resp. adoptívneho rodiča.
• Stal sa už vo vašom DD prípad, že vám deti, ktoré boli
vzaté do náhradnej rodinnej
starostlivosti náhradní rodičia
vrátili späť?
- Áno aj to sa stáva, a je to
skutočne veľmi nepríjemné a také
tragické. Vždy to má samozrejme
nejaký dôvod. Môžem napr. spo-

menúť konkrétny prípad, kedy si
jedna rodina vzala súrodeneckú
skupinu a o tom, že je potrebné
adopciu vnímať nielen srdcom,
ale aj rozumom svedčí aj tento
prípad. Náhradná matka prežila
fyzický kolaps a ocitla sa v nemocnici. Náhradný otec nemohol
ostať doma a nezarábať, takže na
základe toho, že jeho manželka
bola hospitalizovaná požiadal
o možnosť ich vrátenia. Chcel
si nechať aspoň jedno dieťa,
ale u súrodeneckej skupiny to
bohužiaľ nie je možné. Taktiež
sú to prípady, kedy si manželia
spoločne adoptujú dieťa alebo
viac detí a následne sa rozvedú.
Jeden partner potom starostlivosť
o tieto deti nezvláda, pretože takúto situáciu nepredpokladal.
Dieťa si môže osvojiť i samostatná osoba, nemusí byť v manželskom zväzku.
• Navštevujú deti nejakí dobrovoľníci, ktorí vám pomáhajú
vypĺňať im ich voľný čas?
- Za každú takúto aktivitu
sme vďační. Priamo zo Spišskej
Belej z cirkevného spoločenstva
k nám chodievajú dobrovoľníci,
ktorí sa s deťmi hrajú, venujú
sa im a deti to veľmi vďačne
prijímajú. Taktiež tu chodia aktivisti z organizácie Úsmev ako
dar, volajú sa anjeli a sú pre naše
deti naozaj takými anjelmi. Tým,

že ich kontakty sú časté, panuje
medzi nimi dôvera a vytvárajú im
nové sociálne väzby a dávajú im
hlavný vklad - svoje kamarátstvo
a svoju blízkosť.
• Aké sú vaše plány do budúcnosti?
- Detský domov disponuje, ako
som už spomínal dvomi domami.
Jeden je rodinný dom z konca 60.
rokov. Druhý objekt je z roku
1913, je teda dvakrát taký starý,
a tým pádom si vyžaduje i viac
investícií. Je tu veľmi veľká
spotreba energií, je tu veľká vlhkosť, pretože budova nemá hydroizoláciu a presakujú tu spodné
vody. Nám pomohli sponzori:
spomeniem rodinu Kromanikovu
z USA, pôvodom zo Slovenska.
Prispeli nám sumou 300 000 Sk
a my sme vďaka týmto peniazom
mohli vymeniť niektoré okná na
budove, ktoré boli v najhoršom
stave. Naším cieľom je teda dať
budovu postupne do čo najlepšieho stavu.
• Čo by ste nám ešte povedali
na záver?
- Tieto deti potrebujú porozumenie. Nepotrebujú falošný súcit,
ale sympatický pohľad. Je s nimi
veľa práce a je to veľmi ťažká práca, hoci väčšina ľudí má skreslenú
predstavu a myslia si, že pracovať
v detskom domove znamená hrať
sa s deťmi.

Problematika nálezov poranených, uhynutých chránených živočíchov
alebo ich nesamostatných mláďat NA ÚZEMÍ MESTA
Problematiku nálezov poranených, uhynutých chránených
živočíchov alebo ich nesamostatných mláďat v súčasnosti
zabezpečuje Štátna ochrana
prírody SR ako odborná organizácia Ministerstva životného
prostredia SR. Štátna ochrana
prírody SR je odbornou organizáciou s celoslovenskou
pôsobnosťou. Z hľadiska organizačnej štruktúry sa člení na 25
organizačných útvarov - správ
národných parkov a chránených
krajinných oblastí a regionálnych
centier ochrany prírody. Každý
organizačný útvar má na starosti
zabezpečovanie ochrany prírody
nielen v samotnom chránenom
území, ale aj v okolitej krajine.
Územnú pôsobnosť, vrátane kontaktov je možné nájsť na stránke
www.sopsr.sk.
Dňa 24. 7. 2008 obyvatelia
rodinného domu na Ul. Oslobo-

diteľov v Spišskej Belej spozorovali na svojej záhrade mladého
bociana bieleho (Ciconia ciconia). Skúšali bociana plašiť, no
bol premočený po intenzívnych
dažďoch (zrejme aj vyhladovaný)
a nedokázal vzlietnuť. Obrátili sa
teda s prosbou o radu na pracovníka mestskej polície, ktorý zmanažoval akciu na záchranu bociana.
Prostredníctvom Oddelenia
životného prostredia Mestského
úradu v Spišskej Belej boli oslovení odborní zamestnanci Štátnej
ochrany prírody, Správy Pieninského národného parku (pretože
okres Kežmarok patrí organizačne
pod jej pôsobnosť). V Červenom
Kláštore je umiestnená Rehabilitačná stanica pri Správe PIENAP
(t. č.: 052/418 10 71-3, Ing. Štefan
Danko - riaditeľ: 0903 634 347),
ktorá má na svoju činnosť oprávnenie. Je tu možné nahlásiť nález
poranených, uhynutých chráne-

ných živočíchov, ich nesamostatných mláďat alebo ich tu priamo
aj odovzdať. Bocian nájdený na
Ulici Osloboditeľov bol na mieste
rýchlo odchytený do pripravenej
krabice a prevezený do rehabilitačnej stanice. Po krátkom čase,
keď sa bocianovi poskytne veterinárna starostlivosť a chránený
živočích sa zotaví, dôjde k jeho
vypusteniu do voľnej krajiny.
Podľa zákona 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny
a jeho vykonávacej vyhlášky je
povinnosťou každého, kto nájde
chorého, poraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného
živočícha, alebo toho, kto sa o náleze dozvedel, bezodkladne toto
oznámiť spolu s opisom situácie,
ako k nálezu došlo, miestne príslušnému Obvodnému úradu životného prostredia alebo priamo
príslušnému pracovisku ŠOP SR,
ktorí následne zabezpečia ďalšie

nakladanie s týmto živočíchom.
Pomoc pri riešení situácie vám
ochotne poskytne aj Oddelenie
životného prostredia mestského
úradu.
Ak by sa nález živočícha nenahlásil, došlo by k porušovaniu
zákona, za čo je možné udeliť
sankcie. Na držbu chránených
živočíchov v zajatí je potrebná
výnimka Ministerstva ŽP SR
a ďalšie súhlasy.
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Belianske jedenástky 2008
V nedeľu 20. júla 2008 sa
na bývalom futbalovom ihrisku
uskutočnilo športovo-kultúrne
podujatie Belianske jedenástky
- regionálna súťaž v kopaní
jedenástok. Súťažilo sa v troch
kategóriách: muži, ženy a deti (do
15 rokov). V kategórii mužov sa
na prvom mieste umiestnil Darius
Kolodzej z Popradu, na druhom
a treťom mieste sa umiestnili

domáci - Tomáš Kovalčík a Igor
Knieszner. V kategórii žien sa na
prvom mieste umiestnila Erika
Benešová, na druhom mieste Nikola Jurčová a na treťom mieste
Veronika Mareková. V kategórii
detí prvé mesto obsadil Dominik
Slodičák, druhé miesto Tomáš Neupauer a tretie miesto Martin Roth.
Víťazom boli odovzdané zaujímavé
finančné ceny. Gratulujeme!

Inzercia
• Stavebná firma hľadá murárov, tesárov a pomocných pracovníkov pre prácu na stavbe. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie
na čísle telefónu 0905 860 674.

Stručne vyberáme z Denníka Mestskej polície v Spišskej Belej (júl 2008)
• Dňa 1. 7. 2008 o 11.00 h
zistila hliadka MsP na Slnečnej
ulici na verejnom priestranstve
odstavený vrak osobného motorového vozidla zn. Škoda bez
evidenčných čísel. Na mieste bolo
zistené, že vozidlo patrí občanovi
mesta J. H. Uvedeným konaním
sa menovaný dopustil priestupku
porušením zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch.
• Dňa 1. 7. 2008 o 18.37 h zistila hliadka MsP na Družstevnej
ulici na verejnom priestranstve
pobehovať šteňa rasy NO, ktorý
sa voľne pohyboval bez majiteľa.
Na mieste bolo zistené, že pes patrí občanovi mesta J. P. Uvedeným
konaním sa majiteľ psa dopustil
priestupku porušením VZN č. 9/
2004 o niektorých podmienkach
držania psov na území mesta.
• Dňa 4. 7. 2008 o 19.50 h zistila hliadka MsP na Družstevnej
ulici fajčenie cigarety v priestore
prístrešku SAD mladistvými
M. B. a D. H. aj napriek tomu,
že v prístrešku je zákaz fajčiť. Za
priestupok podľa § 11 zák. č. 377/
2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov boli menovaným ulože-

né blokové pokuty.
• Dňa 11. 7. 2008 o 18.50 h
pri kontrole a ochrane mestských
lesov hliadkou MsP v lesnom
obvode Šarpanec boli prichytení
pri porušení dopravnej značky
„Zákaz vjazdu” do lesov vodič
vozidla zn. Škoda 120 M. G. občan z obce Rakúsy a vodič vozidla
zn. Škoda 120 F. M. občan z obce
Rakúsy.
• Dňa 16. 7. 2008 bol prijatý
tel. oznam o nebezpečnom jazdení 2 motorových štvorkoliek po
Popradskej ulici v Strážkach. Po
príchode hliadky na miesto bolo
vykonané preverenie po celej Popradskej ulici, kde nebol zaznamenaný pohyb štvorkoliek. Upozorňujeme však vodičov štvorkoliek,
že pri prichytení porušovania
predpisov na úseku bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky
budú tieto skutky odstupované na
riešenie na OR PZ ODI.
• Dňa 18. 7. 2008 o 15.12 h
bol hliadkou MsP na Družstevnej
ulici zistený vylepený plagát na
verejno-prospešnom zariadení
aj napriek tomu, že vylepovanie
plagátov a rôznych oznamov je
na takýchto miestach zakázané.

Vykonaným šetrením bolo zistené, že plagáty vylepil občan
z mesta Poprad M. M., ktorý sa
týmto dopustil priestupku proti
verejnému poriadku podľa § 47
zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov. Menovanému bola uložená bloková
pokuta.
• Dňa 25. 7. 2008 o 17.15 h
bol hliadkou MsP na Záhradnej
ulici pri predaji tovaru z vozidla prichytený občan z Poľskej
republiky A. K. Takýto predaj je
v našom meste zakázaný. Predaj
tovarov je povolený len v priestoroch trhoviska. Uvedeným konaním sa týmto dopustil priestupku
proti verejnému poriadku podľa
§ 48 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov. Menovanému bola
uložená bloková pokuta a ďalší
predaj mu bol zakázaný.
• Dňa 29. 7. 2008 o 16.00 h
oznámil občan mesta, že na Štefaníkovej ulici pri jeho rodinnom
dome sa zdržuje viac dní cudzí pes
- kríženec. Po dostavení hliadky

bol pes odchytený do prepravného
boxu a následne bol odvezený do
útulku zvierat v Kežmarku.
V mesiaci júl 2008 najviac
priestupkov bolo spáchaných
z dôvodu konzumácie alkoholu
na verejnom priestranstve (12),
čím došlo k porušeniu VZN
mesta č. 6/2006 o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov. Rovnako početnými boli
priestupky spáchané z dôvodu
voľného pohybu psov po verejnom priestranstve (7).
Za mesiac júl bolo príslušníkmi MsP vybratých 38 poplatkov
od trhovníkov v celkovej hodnote 10 000 Sk (331,94 euro) za
užívanie stánkov a priestoru na
miestnom trhovisku.
Za mesiac júl bolo prejednaných v blokovom konaní 41
priestupcov, ktorým boli udelené
blokové pokuty za priestupky
v celkovej hodnote 5 200 Sk
(172,61 euro).
Spracoval: Ján Pokrivčák,
poverený riadením
mestskej polície

www.spisskabela.sk
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Futbalový turnaj O pohár primátora mesta Spišská Belá
Mesto Spišská Belá zorganizovalo dňa 27. júla 2008 na
futbalovom ihrisku v Strážkach
futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili 4 kluby: TJ Slavoj Spišská
Belá, SZM Strážky, FK Mlynčeky
a FK Podolínec.
Výsledky turnaja:
Mlynčeky - Spišská Belá 3:2 po
pokutových kopoch
Strážky - Podolínec 2:1

O 3. miesto: Spišská Belá - Podolínec 7:1. O 1. miesto: Mlynčeky
- Strážky 3:2
Poradie:
1. FK Mlynčeky
2. SMZ Strážky
3. FK TJ Slavoj Spišská Belá
4. FK Podolínec
Pohár pre najlepšieho hráča
si odniesol domáci Milan Zacher
(ml). Víťazom gratulujeme!

V. ročník regionálneho
hokejbalového turnaja
Počas víkendu 26. - 27. júla
2008 sa uskutočnil hokejbalový
turnaj, ktorý zorganizoval Hokejbalový klub Fighters Spišská
Belá. Počas dvojdňového turnaja
sa na viacúčelovom ihrisku na
Tatranskej ulici vystriedalo sedem družstiev. V nedeľu večer
boli známe výsledky a konečné

poradie. Na prvom mieste sa
umiestnil tím Sever z Kežmarku,
na druhom mieste domáci tím
Fighters a na treťom mieste tím
Tornádo z Kežmarku.
Bol vyhlásený aj najlepší hráč
turnaja - Tomáš Jankura z tímu
Sever z Kežmarku. Víťazom
gratulujeme.

Z futbalových trávnikov
Tento víkend začala aj pre
futbalové družstvá z nášho mesta
nová futbalová sezóna. Beliansky
dorast hrá už vyššiu tzv. krajskú
súťaž - V. ligu. V sobotu odohrali
prvé stretnutie na súperovom
ihrisku v Poprade-Strážach a na
veľmi ťažkom teréne za sústavného dažďa chalani otočili nepriaznivý vývoj stretnutia zo stavu 0:2
na víťazných 4:2. Chalani podali
bojovný výkon a naviac Marek
Siska strelil 100. gól v belianskom drese. V nedeľu popoludní
sa stretli v 2. podtatranskej triede
Strážky s družstvom Nižných
Repáš. Napriek tlaku Strážanov

počas celého zápasu na súperovu
bránu nakoniec svojmu súperovi
podľahli 2:1. Po nich nastúpilo
omladené belianske A-mužstvo
doplnené niekoľkými dorastencami proti Veľkému Slavkovu.
Beľania podali výborný výkon
a zdolali presvedčivo 4:0. Za domácich boli úspešní títo strelci: M.
Siska, M. Zacher, M. Podolínsky
a P. Kredatus. Teší nás najmä
výborný výkon mladých hráčov
v družstve dospelých.
Výsledky - Dorast: Poprad
Stráže - Spišská Belá 2:4. Dospelí:
Strážky - N. Repaše 1:2, Spišská
Belá - Veľký Slavkov 4:0.

Mestská futbalová liga po 6. kole

X. ročník Belá mix volley cup-u
Dňa 12. júla 2008 sa na bývalom futbalovom ihrisku v našom
meste uskutočnil jubilejný X.
ročník Bela Mix volley cup 2008
organizovaný Volejbalovým
oddielom Slavoj Spišská Belá.
Turnaja sa zúčastnilo 17 družstiev, hralo sa v 4 skupinách na 4
ihriskách. Po celodennom turnaji
bolo konečné poradie nasledovné:
na prvom mieste sa umiestnil tím
„Hurikán” z Prešova, na 2. mieste
tím „Škôlkari” a na 3. mieste tím
„Bi diabla” zo Spišskej Novej Vsi.
Najlepším hráčom turnaja bol
Martin Sopko z tímu „Hurikán”

1. OVOMEX
2. BALAMUTY
3. GUNNERS
4. GALACCTICOS
5. OLD BOYS
6. T. KOTLINA

V
6
5
2
2
2
0

R
0
0
1
0
0
1

P
0
1
3
4
4
5

Body
18 b
15 b
7b
6b
6b
1b

Scóre
56:22
70:16
25:39
34:56
26:39
20:59

a najlepšia hráčka Janka Šilonová
z tímu „Pričom si”.
Vydarené športové podujatie
bolo ukončené voľnou zábavou
a veľkolepým ohňostrojom. Ďakujem sponzorom: Mesto Spišská
Belá, Mestský podnik Spišská
Belá, Staving - J. Slodičák, Goralská pekáreň - D. Strišovský,
Fergam - R. Hering, Fega Frost
- Ľ. Kovalský, Bicykle Kostka,
Geomera - A. Olekšák, Cukrárenská výroba - K. Šperková, Renova
- R. Nikerle, Exxes - p. Kravarik,
M. Vdovjak, Slovkred - L. Hrivko, Slovbys.
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