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Slovensko, Poľsko, Ukrajina a ich spoločné korene
Od 25. do 26. augusta delegácia Spišskej Belej, ktorú viedol
primátor Štefan Bieľak navštívila
pri príležitosti dožinkových slávností poľské partnerské mesto
Ožarow. Počas ich návštevy sa
uskutočnila konferencia o histórii spoločných koreňov troch
slovanských národov - Slovákov,
Poliakov a Ukrajincov. Spišská
Belá k tomuto podujatiu, okrem

príspevku z histórie mesta
a vzťahoch k Poľsku, prispela
aj vystúpením goralskej ľudovej
muziky. V závere sa na Mestskom
úrade v Ožarowe uskutočnili neformálne rozhovory zástupcov
zúčastnených samospráv, v ktorých rozoberali otázky ďalšej
spolupráce a prípadného partnerstva Sp. Belej s ukrajinským
mestom Halič.

Deň belianskych spolkov

Priemyselný park a kaštieľ Strážky
O zámere majiteľa pozemkov rozšíriť priemyselný park
Pradiareň aj na územie Spišskej
Belej (k. ú. Strážky) sme vás
už informovali. Na tento zámer
boli a sú rôzne názory a zatiaľ sa
o tom nerozhodlo. V posledných
týždňoch vlastník pozemku hľadal
alternatívne riešenia, ako uskutočniť výstavbu tohto priemyselného
parku v blízkosti kaštieľa, aby čo
najmenej zasiahol do okolitého
prostredia. Negatívny postoj k výstavbe zaujala Slovenská národná
galéria Bratislava, ktorá spravuje

kaštieľ Strážky, a čiastočne aj Pamiatkový úrad SR. Podľa neho, výstavba medzi kaštieľom a územím
Kežmarku je možná len na vzdialenejšom pozemku od kaštieľa,
t. j. na hranici s Kežmarkom (ide
o cca 2,5 ha pozemok). Podmienkou pamiatkarov je vysadenie vysokej stromovej zelene na hranici
pozemku, v snahe zakryť pohľad
na priemyselnú zónu. O tom, či sa
v tomto území bude alebo nebude
stavať, rozhodne mestské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí 13.
septembra.

Pozor na dovezené zemiaky
V súvislosti s dovozom zemiakov z Poľska na Slovensko Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave upozorňuje, že podľa nariadenia vlády SR č. 199/2005 Z. z. je povinnosť pri
ich uvádzaní do obehu uvádzať registračné číslo na náveske každého
obalu. Okrem toho každá zásielka poľských zemiakov musí mať doklad
o testovaní v Poľsku, t. j. certifikát od Inspektoratu Ochrony Roslin
i Nasiennictwa o tom, že zásielka bez výskytu baktériovej krúžkovitosti
zemiaka. V prípade, že poľské zemiaky nebudú náležite označené, bude
sa to považovať za porušenie zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, podľa ktorého je každý povinný dodržať opatrenia
proti zavlečeniu a rozširovaniu škodlivých organizmov.

Na Belianskom rybníku sa 19.
augusta uskutočnila prezentácia
spolkov a obdobných združení
pôsobiacich v Spišskej Belej. Akcie sa zúčastnilo 12 spolkov, ktoré
odprezentovali svoju doterajšiu
činnosť i úspechy. Okrem iných sa
predstavila aj jaskyniarska skupina
so svojím exhibičným programom
(zlaňovaním), mestský poľovnícky
spolok Poľana s výstavou zbraní
a trofejí i zvukom poľovníckych
trúb i automobilový klub, ktorý sa
stal na toto popoludnie dominantou pri vstupe do areálu a zaujal
najmä najmenších. Dobrovoľný
hasičský zbor prišiel so svojou
technikou, pri ktorej si nielen tí

najmenší mohli skúsiť hasenie,
čiže zhadzovanie fliaš striekačkou.
Pestrou paletou súťaží pre všetky
vekové kategórie sa predstavila
Katolícka Jednota Slovenska
a spoločenstvo Dávid a svoju
činnosť predstavili aj mestský
basketbalový a kokejbalový klub,
miestni drobnochovatelia, rybári,
belianski futbalisti a volejbalisti
z TJ Slavoj i občianske združenie
CEDIMA pri Centre voľného času.
Všetky spolky a združenia prispeli svojou „troškou“ k spestreniu
tohto podujatia, ktoré prekvapilo
najmä tých, čo o spolkoch a ich
činnostiach doteraz až tak mnoho
nevedeli.

Máme nový informačný systém
Začiatkom augusta v Spišskej
Belej pribudol nový mestský informačný systém. V rámci neho
bolo osadených 14 informačných
stĺpov pre chodcov, 5 informačných stĺpov pre motoristov (vedľa
štátnej cesty). K ním ešte pribudne mapa mesta aj s príslušným
textom, ktorá bude umiestnená na
parkovisku pri obchodnom dome.
Vedenie mesta chce v rámci nového informačného systému osadiť
aj smerovacie tabuľky k niektorým podnikateľským prevádzkam
(vyhľadávaným najmä turistami).
Mesto teraz pripravuje prieskum
u podnikateľov, v ktorom chce
zistiť ich záujem o tento spôsob
zviditeľnenia sa.

Spišskobeliansky spravodaj
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Opravy fasád v centre
V poslednom období dochádza
zo strany vlastníkov k postupnej
oprave fasád ich domov v centre
mesta a jeho blízkom okolí. Táto
situácia nás na jednej strane teší,
pretože sa mesto skrášľuje, na
druhej však musíme konštatovať,

že pri týchto opravách (vrátane
výmeny okien a pod.) dochádza
k poškodzovaniu novej dlažby na
chodníkoch. Omietka napadaná
na dlažbe, nakvapkaná, či rozliata
farba - to sú bežné neduhy. Žiaľ,
z betónových dlažieb, to dole nej-

Deti sa tešia, starší sa sťažujú
Začiatkom augusta bolo na sídlisku na Družstevnej ulici osadené
nové detské ihrisko. Už prvé dni
oň deti prejavili obrovský záujem.
Ihrisko je certifikované podľa
najnovších noriem EÚ. Sú na
ňom umiestnené aj pravidlá jeho
používania, podľa ktorých je určené pre vek od 3 do 12 rokov je naň
zakázané vodiť psov atď. Zatiaľ čo
jedným prinieslo radosť, druhým
prinieslo problém. Deti a mládež,

ktoré sa na ihrisku zdržujú aj vo večerných hodinách, sú dosť hlučné,
s čím sú mnohí okolobývajúci obyvatelia nespokojní. Aj touto cestou
upozorňujeme našu mlaď, že ihrisko je určené výlučne pre deti
do 12 rokov. Hoci ho pravidelne
kontroluje mestská polícia, situácia
na ňom sa zásadne nezlepšila. Aj
preto mesto zvažuje na zabezpečenie večerného kľudu a pohody
sídliska ďalšie opatrenia.

Jazierko s miniekosystémom
Základná škola na Moskovskej
ulici sa snaží viesť žiakov už od útleho veku k pochopeniu významu
environmentálnej výchovy, čoho
dôkazom je aj úspešný projekt:
Rozvoj environmentálnej výchovy v reáli (miniekosystéme s jazierkom) s dôrazom na vštiepenie
zásad environmentálnej výchovy
predovšetkým v rómskej minorite. Na základe tohto projektu
škola získala z ministerstva školstva nenávratnú dotáciu vo výške
60 000 Sk. Pedagógovia so žiakmi
vybudujú v areáli školy miniekosystém s jazierkom, kde budú

rozvíjať environmentálne cítenie,
vychovať environmentálne hliadky
školy pre prácu v oblasti: šetrenia
surovinami, separácie odpadu,
významu druhotných surovín, rozvíjať odborné vedomosti a manuálne zručnosti pri zachovaní trvalo
udržateľného rozvoja. Do projektu
chce škola zapojiť aj iné subjekty:
mestský a školský úrad, mestský
podnik, centrum voľného času.
Keďže projekt má byť ukončený
31. decembra a realizátorky projektu sú v značnej časovej tiesni,
uvítali by aj pomoc rodičov, širšej
verejnosti i sponzorov.

Hľadáme investora pre Šarpanec
Mesto uvažuje o využití územia
v lokalite pod a nad Šarpancom na
investovanie v oblasti cestovného
ruchu. Ide o pozemky, ktoré sú
v jeho 100% vlastníctve. Zámerom
Spišskej Belej je nájsť veľkého investora, resp. niekoľkých veľkých
investorov na investovanie v danej
oblasti (služby cestovného ruchu !).
Mesto zatiaľ presne nedefinovalo
aktivity, ktoré by tu mali byť realizované. To bude predmetom predložených návrhov - investičných
zámerov prípadných investorov.
Ide o územie popri štátnej
ceste o rozlohe až do 90 ha na
katastrálnom území Spišskej
Belej. K dispozícii sú aj ďalšie
pozemky vo vlastníctve mesta
v smere k Tatranskej Kotline,
ktoré sú však už v k.ú. Tatranskej
Lomnice (o ich využití z hľadiska

územného plánu rozhoduje mesto
Vysoké Tatry).
Už poslanci mestského zastupiteľstva v minulom volebnom
období v roku 2006 odporučili
túto lokalitu využiť na spomenutý
účel a navrhli preň hľadať vhodného investora. Súčasné mestské
zastupiteľstvo rovnako súhlasilo
s návrhom zverejnenia ponuky na
možnosť investovania.
Od investície si mesto sľubuje
„naštartovanie“ zásadného rozvoja samotného mesta, zabezpečenie
chýbajúcich služieb (najmä športového a oddychového charakteru)
pre jeho obyvateľov, pravidelné
každoročné dlhodobé príjmy do
rozpočtu (dane a poplatky), vytvorenie nových pracovných príležitosti. Rovnako mesto očakáva aj
sekundárny (multifunkčný) efekt

de a ani časom to úplne nezmizne
a tak zostávajú trvalo znehodnotené. Preto žiadame tých, ktorí
plánujú vykonávať stavebné
úpravy fasád, aby predchádzali
poškodzovaniu dlažby, napríklad
zakrytím chodníka fóliou a pod.
Predídete tak jeho poškodeniu
a následným sankciám zo strany
mesta za znehodnotenie jeho
majetku, pretože sa ich bude od
vás domáhať.
Naviac upozorňujeme, aby ste
tieto stavebné úpravy vopred prišli oznámiť na mestský úrad (na
oddelenie výstavby), kde vám
poradíme, či na ne potrebujete
nejaké povolenie - napr. pamiatkového úradu, ak je to v mestskej
pamiatkovej zóne; ohlásenie drobnej stavby v zmysle stavebného
zákona alebo povolenie mesta na
dočasné zabratie (využitie) verejného priestranstva (chodníka)
na postavenie lešenia. Neznalosť
veci ani v tomto prípade nikoho
neospravedlňuje a napokon, prečo
máte utrácať peniaze tam, kde je
to zbytočné?

Prúdnička Cyrila
Kováčika
Dobrovoľný hasičský zbor
Spišská Belá a mesto Spišská Belá
pozývajú na 9. ročník regionálnej
detskej hasičskej súťaže s názvom
Prúdnička Cyrila Kováčika, ktorá sa uskutoční dňa 15. septembra
(v sobotu) od 9.00 h. na námestí
pred mestským úradom. Príďte
povzbudiť aj našich!
v podobe väčšieho množstva služieb a obchodov, väčšieho dopytu
po ubytovaní priamo v Sp. Belej,
zviditeľnenia mesta a riešenia
ďalších problémov.
Doterajší územný plán pokrýva pre rozvoj cestovného ruchu
len časť spomenutej oblasti, avšak
mesto začalo už v júli tohoto roku
obstarávať nový územný plán,
ktorý bude riešiť aj Šarpanec.
O tom, či pozemky mesto predá
alebo ich spoluinvestuje (ako svoj
vklad do spoločnej investície
s investorom) zatiaľ nie je známe,
avšak vychádzajúc z požiadaviek
investorov, môže to byť predmetom ďalších rokovaní. Podobne
nie je určená ani veľkosť územia,
na ktorej by sa malo v budúcnosti
investovať (bude to závisieť najmä
od konkrétneho zámeru investora
a jeho stotožnenia sa s predstavami mesta o využití územia).
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Historický
kalendár mesta
7. 9. 1932 - Kolaudácia výstavby mestského vodovodu
(15. 6. 1931 - 7. 9. 1932).

10. 9. 1912 - V Spišskej Belej zomrel Dr. Michal Greisiger, beliansky lekár, archeológ
a prírodovedec.

17. 9. 1891 - Vo Viedni
zomrel beliansky rodák
Jozef Maximilián Peztval,
významný fyzik, matematik
a vynálezca.

29. 9. 1919 - V Spišskej
Belej bol zriadený plebiscitný
komisariát v budove tabakovej
továrne (laktáreň) pre zabezpečenie konania plebiscitu na
spornom území Spiša medzi
Poľskom a Československom,
ktorý sa však nakoniec nekonal a časť územia Spiša bola
pričlenená k Poľsku.

30. 9. 1263 - Prvá známa
písomná zmienka o Spišskej
Belej (Bela) v donačnej listine
uhorského kráľa Belu IV.

30. 9. 1667 - Poľský kráľ Ján
II. Kazimír zvýšil v privilégiu
Spišskej Belej počet výročných
dvojdňových trhov (jarmokov)
z dvoch na tri.
V súčasnosti mesto len pripravuje
schválenie zmeny účelu využitia
tejto oblasti (schválenie zmeny
územného plánu) a zároveň vyhlásenie oficiálnej verejnej ponuky
na predloženie súťažných návrhov
- investičných zámerov. Neskôr sa
prípadné doručené návrhy odprezentujú a vyhodnotia na rokovaní
mestského zastupiteľstva. Takže
na tomto území by sa v priebehu
štyroch až piatich rokov mohol
objaviť napríklad: hotelový
komplex s kompletným zázemím,
rôzne športoviská (otvorené aj
kryté), bowling, squash, bazény,
sauny, fitnes centrum, ale tiež
apartmánové domy a rôzne atrakcie cestovného ruchu.
Na internetovej stránke Spišskej
Belej je zverejnená aj nezáväzná
ilustračná štúdia (tá rieši iba 52
ha územia) a ďalšie mapové podklady.
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Od 1. septembra má Základná škola na Moskovskej ulici nového
riaditeľa. Rada školy na túto funkciu v tajných voľbách zvolila na
dobu štyroch rokov Mgr. Annu Rothovú.

Nová riaditeľka na Moskovskej
O funkciu vo výberovom konaní prejavili záujem šiesti uchádzači, formálne podmienky splnili piati. Okrem novej riaditeľky školy aj
Juraj Tomeček, Alena Oroszová, Marcel Gallík, Janka Lešundáková.
Nová pani riaditeľka pracuje v tejto škole ako pedagóg už 25 rokov
a naposledy bola zástupkyňou bývalého riaditeľa.
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Školy podali projekty
Obe základné školy v našom
meste predložili v rámci výzvy
Ministerstva školstva SR projekt
o vzdelávaní žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným postihnutím.
Cieľom projektu je tvorba a využitie inovačných metodických listov
pre vyučovanie žiakov i dospelých
zo sociálne znevýhodneného

prostredia a tiež získanie zručností v oblasti rozvoja čitateľskej
gramotnosti, práce s literárnym
textom pomocou využitia počítača a iných prostriedkov výpočtovej techniky. Plánovaný rozpočet
každého z projektov je 205 000
korún, pričom žiadaná dotácia
z ministerstva dosahuje v oboch
prípadoch sumu 200 000 Sk.

Náš rozhovor s riaditeľkou ZŠ na Moskovskej ulici Mgr. Annou Rothovou:
Otvárame jazykovú školu
• Aké boli Vaše prvé pocity po
zvolení do funkcie riaditeľky?
- Najprv som bola šťastná,
ale neskôr tento pocit vystriedala
zodpovednosť.
• Čo je prioritou vo vašej koncepcii rozvoja tejto školy?
- Jednou z hlavných úloh je
skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. To znamená:
didaktické metódy spojiť s využívaním výpočtovej techniky,
využívať moderné výučbové
programy, vhodné a dostupné internetové stránky, pokračovať
v rozšírenom vyučovaní cudzích
jazykov od prvého ročníka základnej školy, v tomto školskom roku
už aj od 3. a 5. ročníka, jazykové
zručností ďalej rozvíjať v jazykovej škole, ktorá taktiež začína
činnosť v tomto školskom roku.
Tiež chceme rozvíjať čitateľskú
gramotnosť žiakov, internetizovať školskú knižnicu, rozširovať
športovú činnosť.
• Poznáte spôsob ako zlepšiť
vzťah mládeže k mestu, k verejnému poriadku, k životnému prostrediu a k spoločensky
uznávaným hodnotám?
- Aby žiaci mali kladný vzťah
k nášmu mestu, musia o ňom vedieť viac, poznať jeho súčasnosť,
ale aj históriu. Preto naším cieľom
bude vo väčšej miere obohatiť
vyučovacie hodiny regionálnymi
prvkami, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.
Viac vyučovacích hodín budeme
venovať nášmu mestu, prostredníctvom modernej multimediálnej techniky, oboznámime ich so
zaujímavými faktami z histórie
i s významnými historickými
osobnosťami mesta a budeme robiť aj súťaže, v ktorých si overia
tieto vedomosti.
• Škola - to nie je len vzdelávanie, ale aj výchova. Čo plánujete zmeniť, aby škola opäť

vychovávala (ako sme na to boli
zvyknutí v minulosti)?
- Okrem našich dennodenných
povinností by sme mali vrátiť do
nášho každodenného života všetko to, čo robí náš život ľudským
a vytvára medzi nami dobré
vzťahy a príjemnú atmosféru.
Vzájomná úcta a slušnosť medzi
dospelými ľuďmi by mali byť aj
v bežnom živote základnými hodnotami, ktoré ovplyvňujú výchovu našich žiakov. Určite budeme
zdôrazňovať význam ľudských
hodnôt, viesť žiakov k tomu,
aby vedeli zaujať k problémom
hodnotiaci postoj a niesť zodpovednosť za svoje konanie.
• A čo škola a šport?
- Škola bude rozvíjať športovú činnosť žiakov nielen na
hodinách telesnej výchovy, ale
hlavne v mimoškolskej činnosti
prostredníctvom záujmových
krúžkov podľa rôznych športových záujmov žiakov. Okrem
toho pohybovo nadaní žiaci
na volejbal a basketbal majú
možnosť rozvíjať svoje danosti

v školskom stredisku záujmovej
činnosti. Talentovaní žiaci nás
budú reprezentovať v rôznych
mestských, obvodných, okresných a krajských súťažiach.
• Škola sa začala aktívne venovať aj príprave na vzdelávanie
cudzích jazykov...
- Máme nové jazykové laboratórium pre 17 žiakov, ktoré je
okrem individuálnych odposluchov pre žiakov a učiteľa vybavené multimediálnym počítačom,
dataprojektorom. Aby naši učitelia
vedeli naplno využiť informačnú
techniku, zúčastňovali sa školení
a odborných seminárov, kde
boli prezentované nové formy
a metódy vyučovania, výučbové
programy, hry, ale aj elektronická
verzia testov k učebniciam Projekt
a odborná literatúra pre učiteľov.
V minulom školskom roku bol
podaný projekt na zriadenie ďalšieho jazykového laboratória. Od
tohto školského roku bude u nás
fungovať jazyková škola.
• Školu navštevuje aj početná
skupina rómskych žiakov, resp.

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Plánujete s nimi nejako osobitne pracovať?
- V tomto školskom roku
sme podali projekt na rozvoj
čitateľskej gramotnosti žiakov
zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Zamerali sme sa na
čítanie regionálnej literatúry.
Ak bude tento projekt úspešný,
škola získa finančné prostriedky
na zriadenie odbornej učebne na
vyučovanie slovenského jazyka,
na rozvoj čitateľskej gramotnosti.
Cieľom bude naučiť týchto žiakov
pracovať s literárnym textom,
vedieť rozlíšiť dôležité myšlienky od menej dôležitých, hľadať
a porovnávať informácie v texte,
vedieť vyvodiť závery, povedať
svoj názor a obhájiť ho. Týchto
žiakov zapájame aj do projektu
environmentálnej výchovy.
• Škola, to je aj mimoškolská
činnosť. Čo v tejto oblasti plánujete?
- Podľa záujmu žiakov
a podľa aktuálnych podmienok
školy budeme v mimoškolskej
činnosti podporovať nadaných
žiakov, pripravovať ich na rôzne okresné, obvodné, mestské
súťaže, predmetové olympiády,
rozvíjať športovú činnosť zameranú na basketbal a volejbal,
v prípade záujmu túto činnosť
rozšírime o iné športy. Chceme
organizovať exkurzie, návštevy
divadiel, ale aj spolupracovať
s mestskými záujmovými organizáciami.
• Funkcia riaditeľa školy je o riadení, manažovaní. Čo je potrebné u vás zmeniť, či zlepšiť?
- V oblasti riadenia je potrebné
vytvárať podmienky a podporovať
účasť učiteľov na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
a možno aj viac spolupracovať
s každým, s kým sa v škole i mimo
nej spolupracovať dá.
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Výsledky prieskumu - 2. 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
5.36. Ste spokojný s riešením otázky nezamestnanosti v meste
a blízkom regióne (napr. v okrese Kežmarok)?
áno
skôr áno
skôr nie
nie
5.39. Myslíte si, že nezamestnaní občania mesta majú dostačujúce vzdelanie na získanie práce?
áno
skôr áno
skôr nie
nie
5.42. Ste spokojný so súčastnou sieťou cykloturistických
chodníkov?
áno
skôr áno
skôr nie
nie
5.43. Ste spokojný s úrovňou a kapacitou ubytovacích zariadení v n ašom meste ?
áno
skôr áno
skôr nie
nie
5.44. Považujete vznik, prípadne existenciu partnerstiev mesta
s mestami v zahraničí za dôležitý pre rozvoj mesta?
áno
skôr áno
skôr nie
nie
5.45. Myslíte si, že súčastné prioritné postavenie ochrany
prírody pred cestovným ruchom v TANAP-e je správne?
áno
skôr áno
skôr nie
nie
5.46. Myslíte si, že naše mesto by sa malo snažiť získať späť
pod svoju správu pôvodné územie v Tatranskej Kotline?
áno
skôr áno
skôr nie
nie
5.47. Venuje mesto dostatočnú pozornosť rozvoju cestovného
ruchu v meste a jeho okolí?
áno
skôr áno
skôr nie
nie
6.1. Údržbu mestských ciest v našom meste považujete za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
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28
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pomohol a veríme, 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.
6.2. Údržbu chodníkov a verejných priestranstiev v našom
meste považujete za?
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
6.3. Úroveň a kvalitu poskytovaných cintorínskych služieb
v našom meste považujete za?
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
6.4. Podporu cestovného ruchu zo strany mesta považujete
za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
6.5. Nakladanie s odpadmi (zber, odvoz a separovanie odpadu)
v meste považujete za:
výborné
dobré
dostatočné
zlé
6.6. Propagáciu nášho mesta považujete za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
6.7. Prácu primátora nášho mesta považujete za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
6.8. Úroveň hospodárenia s majetkom našho mesta (údržbu
mestských budov a pozemkov, nakladanie s majetkom mesta)
považujete za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
6.9. Úroveň bezpečnosti v našom meste považujete za:
Výbornú
Dobrú
dostatočnú
zlú
6.10. Činnosť mestskej polície v našom meste považujete
za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
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4
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4
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6.11.Myslíte si, že je v našom meste potrebná mestská polícia?
áno
skôr áno
skôr nie
nie
6.12. Úroveň a možnosti poskytovania priestorov vhodných
na podnikanie v n.m. považujete za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
6.13. Prácu mestského zastupiteľstva považujete za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
6.14. Údržbu verejnej zelene zo strany mesta považujete za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
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5. Spišský zemiakársky jarmok
Mesto Spišská Belá v spolupráci s AT TATRY s. r. o. Spišská Belá,
Poľnohospodárske družstvo TATRY Spišská Belá, HOS UKSUP Spišská
Belá, SLOVSOLANUM Spišská Belá a VŠÚZ a. s. Veľká Lomnica

Vás pozývajú
dňa 22. septembra 2007 (v sobotu),
na námestie v Spišskej Belej
na 5. ročník Spišského zemiakárskeho jarmoku.
10.00 h - Začiatok jarmoku
13.00 h - Oficiálne otvorenie jarmoku
- výstava kompletného sortimentu zemiakových odrôd registrovaných v SR
- ponuka a predaj zemiakových špecialít
- ponuka a predaj zemiakového sadiva
- informácie o pestovaní, spracovaní a ošetrovaní zemiakov
- výstava poľnohospodárskej techniky používanej pri pestovaní
zemiakov
- vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku a o najkrajší
balkón
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6.15. Úroveň odkanalizovania v našom meste považujete
za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
6.16. Prácu zamestnancov mestského úradu považujete za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
6.17 Úroveň informovanosti obyvateľov mesta o aktivitách
a činnosti mestského úradu a jeho zamestnancov považujete
zo strany mesta za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
6.18. Úroveň podpory zo strany mesta pre neziskové organizácie, združenia a spolky pôsobiace v našom meste
považujete za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
6.19. Úroveň podpory a spoluprácu vedenia mesta s podnikateľskou sférou n.m. považujete za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
6.20. Celkové hodnotenie samosprávy nášho mesta považujete za:
výbornú
dobrú
dostatočnú
zlú
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11.00 - 18.30 h - Kultúrny program na námestí
(detské folklórne súbory Belanček zo Spišskej Belej, Maguráčik
z Kežmarku, Kicorka z Lendaku, dychovka Ľubovnianka zo Starej
Ľubovne, folklórny súbor Štrben zo Štrby )
17.00 h - Hudobno-zábavný program skupiny Eminent, losovanie
tomboly
19.00 h - Belá sa zabáva (DJ)
Súťaže o najzaujímavejšiu fotografiu s poľnohospodárskou tematikou
Sprievodné akcie: Výstava drobnochovateľov zo Spišskej Belej od
21. do 23. 9. v záhrade mestskej knižnice; Jaskyniarsky večer 21. 9.
od 19.30 h na námestí pred mestským úradom spojený s vystúpením
hudobnej skupiny Cukor a soľ
Súťaže: v „škrabaní“ zemiakov, v jedení zemiakov, o najväčší
zemiak, Miss „odroda“
Tombola: o netradičné ceny
Všetkých Vás srdečne pozývame !!!

Inzercia
• Predám plynový kotol PROTHERM MEDVED 30 A QUANTUM
(plynový bojler na TUV) 120L. Cena dohodou. Kontakt: Dušan Kostka,
0903 694 548.
• Predám záhradku. Cena dohodou. Kontakt: 052/458 14 27, 0902
223 710.
• Kúpim v Spišskej Belej stavebný pozemok, alebo byt do osobného vlastníctva. Pozemok musí byt vysporiadaný, byt 1 - 4-izbový (aj
s podnájomníkmi, alebo po neplatičoch). Kontakt: 0903 025 930 alebo
0904 331 270, e-mail: mititwor@post.sk.

Spišskobeliansky spravodaj
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ZMENY v programe kultúrnych
a spoločenských akcií mesta Sp. Belá
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Belltown fest 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).
Ostatné pôvodne plánované akcie v mesiaci eptember zostávajú
bez zmien!!!

Kalendár kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí
SEPTEMBER:
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.

Po trojročnej pauze sa Mesto Spišská Belá spolu so skupinou mladých ľudí podujalo zorganizovať festival začínajúcich amatérskych
skupín, ktorý sa konal v sobotu 1. septembra na Belianskom rybníku.
I keď počasie veľmi neprialo a areál pod hrádzou bol len spolovice
zaplnený fanúšikmi, na nálade to neubralo a večerné vystúpenie profesionálnych hudobníkov zo skupín Cliche a Vetroplach roztancovalo
všetkých pod tribúnou i okolo nej. Aj amatérske skupiny Grave case
z Popradu, Zašitá diera z Nového Mesta nad Váhom, Its OK a Amoniak
zo Spišskej Belej ukázali ako sa robí festivalová atmosféra. Veríme,
že toto podujatie si nájde svojich stálych i nových fanúšikov a opäť sa
o rok stretneme už vo väčšom počte na tomto feste 2008.

OKTÓBER:

Beliansky pochod

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.

CVČ pripravilo na september
14. 9. o 14.00 h Detský svet - popoludnie hier, súťaží a zábavy,
diskotéka, záhrada (CVČ)
20. 9. o 14.00 h Detská olympiáda (ihrisko)
22. 9. o 8.30 h Návšteva plavárne AquaCity v Poprade (SAD)
24. 9. o 14.00 h Šarkaniáda - šarkan letí, letí... vyhlásenie súťaže
o najkrajšieho šarkana, ktorá sa uskutoční 5. 10.
2007 (CVČ)
28. 9. o 9.30 h Z vreca von - súťaživé dopoludnie pre deti MŠ
(ihrisko)
28. 9. o 14.00 h Vyhodnotenie tajničky(CVČ)
Zmena programu vyhradená!

Koše na psie exkrementy
V najbližšom čase sa v našom
meste pokusne osadia koše na psie
exkrementy. Dôvodom je nespokojnosť obyvateľov so znečisťovaním verejných priestranstiev
psími výkalmi, najmä verejnej
zelene a chodníkov.
Už v septembri by mali mať
koše k dispozícii psíčkari na
uliciach Mierová a Družstevná.
Práve z tejto časti Spišskej Belej prichádza na majiteľov psov
najviac sťažností. Cieľom mesta
je skúšobne tento rok na dvoch
uvedených sídliskách osadiť

spolu osem špeciálnych odpadkových košov s papierovými
vreckami. Chceme tým v prvom
rade vytvoriť podmienky pre
čistejšie mesto a zároveň to má
byť pokus o postupné odbúranie
sťažností obyvateľov k tomuto
problému. V druhom rade ide
tiež o zvyšovanie pocitu zodpovednosti majiteľov psov za svoje
zvieratá. V meste ich evidujeme
468. Ak sa tento systém osvedčí,
MsÚ plánuje budúci rok osadiť nádoby aj v iných častiach
mesta.

Mesto Spišská Belá vás pozýva na turistický pochod k chate
Plesnivec, ktorý sa uskutoční
6. októbra so začiatkom pred
Sanatóriom v T. Kotline. Presnú
čas zrazu bude určený dodatočne.
Do T. Kotliny bude pre účastníkov pochodu ráno zabezpečená
autobusová doprava (odchod
spred MsÚ) a v podvečer odvoz
do Sp Belej. Účastníci pochodu
budú mať na chate Plesnivec

zabezpečené občerstvenie a po
skončení pochodu ich v sanatóriu čaká guláš s ľudovou
hudbou. Náročnejší turisti budú
môcť v obmedzenom množstve
absolvovať túru po hrebeni Belianskych Tatier. Popoludní (po
absolvovaní túry) bude v parku
sanatória pri príležitosti 100.
výročia vybudovania chodníka
po hrebeni Belianskych Tatier
osadená pamätná tabuľa.

O najzaujímavejšiu fotografiu
Primátor Spišskej Belej pri príležitosti organizovania 5. ročníka
Spišského zemiakárskeho jarmoku vyhlasuje súťaž O najzaujímavejšiu fotografiu s tematikou
poľnohospodárstva. Zúčastniť sa
jej môže každý bez rozdielu veku
ako aj bydliska. Svoje fotografie

môžete doručiť do 20. septembra
do 15.00 h (osobne, poštou alebo
e-mailom) na adresu: Turistické
informačné centrum, Petzvalova
18, 059 01 Spišská Belá. Tri
najzaujímavejšie fotografie budú
odmenené finančnými cenami
v deň konania jarmoku.

Spoločenská kronika - júl 2007
Narodili sa:
Branko Vadovský, Jozef Olekšák, Dominik Repka, Lukáš Mirga,
Klaudia Pajerová, Melánia Bočkaiová, Michaela Kisková.
Životného jubilea sa dožívajú:
František Modla 85 rokov, Pavla Dufalová 80 rokov, Kornélia Žabková 80 rokov, František Pavlíčko 80 rokov, František Mlynarčík
75 rokov, Ján Kovalčík 70 rokov.
Navždy nás opustili:
Anna Džadoňová vo veku 94 r., Ján Štefaniak vo veku 92 r., Rudolf
Labus vo veku 73 r., Ondrej Roman vo veku 59 r., Jozef Milaňák
vo veku 57 r.
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Predstavujeme...
Spoločnosť AT TATRY, spol.
s r. o., je stabilnou firmou pôsobiacou v oblasti poľnohospodárstva v našom meste i v okolitom
regióne. Túto firmu nám bližšie
predstavil Ing. Peter Firek, riaditeľ
poľnohospodárskej výroby, ktorý
v nej pôsobí od jej založenia.
1. Povedzte nám niečo o histórii firmy (kedy a ako vznikla,
niečo zaujímavé z obdobia
zakladania firmy).
- Spoločnosť vznikla v roku
1996 a svoju oficiálnu činnosť
začala vyvíjať 1. 7. 1997 na
pozemkoch bývalého Štátneho
majetku, ktorý v tom čase prešiel
do likvidácie a konkurzu ako
mnoho štátnych podnikov v tom
období. Prenajali sme priestory na hospodárskych dvoroch
Štátneho majetku v Spišskej
Belej, Bušovciach, Podhoranoch
a v Holumnici. Postupne sme odkúpili nedokončenú výrobu a časť
hospodárskych zvierat. Ďalej sme
prenajali aj celú mechanizáciu,
ako aj zariadenia a budovy na
týchto hospodárskych jednotkách.
Firma ďalej za pomoci materskej
spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r. o., Rožňava nakúpila
aj novú techniku a to traktor 200
hp MF8160, sejačku PNEUSEJ
ACORD 4MK+LION400 a samochodnú rezačku MF 5051.
S týmito strojmi po skončení prác
doma sme sa vydali poskytovať
služby po celom Slovensku.
2. Čo je hlavným predmetom
činnosti firmy (čo pestujete, čo
chováte - v akom rozsahu)?
- Hlavné zameranie firmy
je rastlinná výroba. Pestujeme
všetky základné poľné plodiny
a to: pšenicu, jarný jačmeň, raž
ozimnú, repku olejnú, zemiaky,
viacročné krmoviny. Obhospodarujeme 2 000 ha ornej pôdy
a 1 400 ha trvalo trávnych porastov. V živočíšnej výrobe chováme
350 ks HD - dojčiace kravy a vyrábame iba mäso. Ďalej chováme
1 000 ks oviec - zušľachtená
valaška v plemennom chove.
3. Aké ďalšie (vedľajšie)
aktivity vo firme robíte?
- Firma ďalej pokračuje
v službách poľnohospodárstva,
lesníctvu, ako aj v doprave a vo
všetkých službách obyvateľstvu!
Taktiež máme kompostáreň, kde
likvidujeme organický odpad
a vyrábame komposty.
4. Na akej pôde hospodárite?

- Hospodárime na prenajatej
pôde, ktorú máme v nájme na
5 rokov. Postupne sa snažíme aj
odkupovať poľnohospodársku
pôdu a dnes sme vlastníkmi cca
200 ha poľnohospodárskej pôdy
v rôznych katastroch.
5. Koľko máte hospodárskych dvorov (aké máte zázemie) a akou technikou dnes
disponujete?
- Hospodárime v 8 katastrálnych územiach - Bušovce, Slovenská Ves, Vojňany, Toporec,
Podhorany, Holumnica, Spišská
Belá, Strážky, Jurské. Pri tejto
veľkej výmere a veľkých vzdialenostiach sme boli nútení postupne odkúpiť nehnuteľnosti na
hospodárskych dvoroch Bušovce,
Podhorany, Holumnica, Spišská
Belá ako aj pôdu na týchto strediskách. V súčasnej dobe máme
vo vlastníctve strediská Podhorany - AGROFARMA, Podhorany
- EUROFARMA, Jurské - JURSKÝ PARK, Spišská Belá - skladové hospodárstvo. Každoročne
od vzniku firmy modernizujeme
strojový park. Sme vybavení
výkonnými traktormi MF, ale
dožívajú ešte aj traktory ZETOR.
Spracovanie pôdy, sejba - VADERSTADT, chemická ochrana
- TECNOMA. Na výrobu veľkoobjemových krmovín - kompletná linka firmy POTTINGER
- kosačky, obracače, zhrňovače,
samozberacie vozy. V doprave
využívame vozidlá MAN, TATRA, LIAZ.
6. Koľko ľudí dnes zamestnávate (trvalo, sezónne) a uvažujete o prípadnom zvyšovaní,
resp. znižovaní počtu zamestnancov?
- Zamestnávame 60 stálych
pracovníkov a v sezóne podľa
druhu zamestnávame ďalších 50
ľudí. Pri nových aktivitách stále
vidíme narastajúci trend v počte
zamestnancov.
7. Aké sú dnes najväčšie
problémy poľnohospodárov
a čo ich asi čaká v budúcnosti?
- Súčasná situácia poľnohospodárstva, po vstupe do EÚ,
sa sčasti vyjasnila. Sú známe
všetky pravidlá, ktoré musí dodržiavať farmár hospodáriaci na
poľnohospodárskej pôde a teda
aj my musíme dodržiavať všetky
smernice, nariadenia, pokyny,
ktoré sú vydané Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Nie je
to ľahká vec. Je príliš náročná aj
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na administratívnu evidenciu. Pri
dodržiavaní správnej farmárskej
praxe ako aj zásad nitratovej direktívy, evidencii verifikovaných
užívateľských plôch, sledovaní
daňovo zvýhodnenej nafty
a v neposlednom rade daňových
zákonov a Zákonníka práce. Je to
hustá spleť mravčej práce, ktorú
musíme dennodenne sledovať a to
popri každodennej práci na poli.
Taktiež je potrebné vnímať faktor počasia ako aj ročné obdobia.
Budúcnosť je jasná. Iba poctivou
prácou môže poľnohospodárstvo
pod Tatrami napredovať.
8. Poľnohospodári mali
v uplynulom období možnosť
získať na svoju činnosť finančné zdroje aj z fondov EÚ. Podarilo sa vám nejaké získať?
- Samozrejme, že ani my sme
nečakali, kedy nám kto donesie
peniaze na stôl. Využili sme
všetky podpory, ktoré doteraz
bolo možné v agrosektore využiť
- SAPARD, SOP a po vstupe do
EÚ aj podpory, ktoré dostávajú
všetky štáty EÚ.
9. Aké investičné aktivity
plánujete vo firme do najbližšieho obdobia a z čoho ich chcete
financovať?
- V súčasnej dobe sme ukončili
veľký projekt skladového hospodárstva v Spišskej Belej s kapacitou 15 000 ton obilnín. Zároveň
čerpáme zdroje na energetické
plodiny, enviroment na TTP,
znevýhodnené oblasti a naďalej
sledujeme všetky zdroje, ktoré
môžeme ďalej čerpať na modernizáciu strojového parku, výrobu
bioenergie a hlavne podpory
vyplývajúce zo spolupráce firmy
- obec - agroturistika a pod.
10. Každoročne organizujete
Dni poľa, resp. sa zapájate do
rôznych súťaží, či prezentačných akcií...
- Aj naďalej chceme byť aktívni pri všetkých aktivitách, ktoré

reprezentujú poľnohospodárstvo
v regióne, a to: Zemiakársky
jarmok, kde sme spolu s inými
firmami v našom meste stáli pri
zrode dnes už piateho ročníka.
Na Dňoch poľa, ktoré každoročne organizujeme v mesiaci jún,
skúšame nové odrody rôznych
plodín, ako aj ukážky nových
technológií, či už pri zakladaní
úrody, zelenej žatve alebo zbere
obilovín. Celá naša činnosť na
pôde je zmeraná na dodržiavanie biodiverzity, o čom hovorí
aj naše popredné umiestnenie na
súťaži o Najkrajší chotár roka.
Už dvakrát sme sa zúčastnili na
prezentácii ľudových remesiel
EĽRO, kde si môžu návštevníci
na vlastné oči, uši a ruky vyskúšať výrobu tradičného ovčieho
syra. Prezentujeme ovčiarstvo
v našom regióne a obciach,
v ktorých hospodárime. Už tri
roky organizujeme aukčný trh
na plemenné barany zušľachtenej valašky.
11. Firma pôsobí na území
viacerých obcí. Ako hodnotíte
doterajšiu spoluprácu s nimi
a našim mestom?
- Spolupráca s obcami a mestom je na dobrej úrovni. Vychádzame si navzájom v ústrety vo
všetkých aktivitách na obidvoch
stranách. My prezentujeme obce
a oni prezentujú nás. Pomáhame
si navzájom aj v príjemných aj
v nepríjemných situáciách, ktoré
prinesie život okolo nás. Chcem
ďalej vyzdvihnúť dobrú spoluprácu s ostatnými organizáciami v regióne, menovite: ÚKSUP Spišská
Belá, Mestský podnik Spišská
Belá, PD Tatry Spišská Belá, ale
aj s nemenovanými, či už v pôsobnosti mesta alebo regiónu.
Poľnohospodárstvo už nie je
iba zamestnanie, je to poslanie,
vášeň, i koníček. Len na zreteli
stále máme, že úspechy nie sú
iba v našich rukách...
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O putovný pohár Slavomila Rusiňáka
Automobilový klub Spišská
Belá pozýva na medzinárodnú
automobilovú súťaž O putovný
pohár Slavomila Rusiňáka, ktorá
sa uskutoční 28. až 29. septembra
(piatok a sobota) v Spišskej Belej
a v okolí. Súťaž je usporiadaná pri
príležitosti uctenia si pamiatky bývalého člena AMK Spišská Belá,
AMK Kežmarok a reprezentanta
ČSSR v Automobilových orientačných súťažiach Slavomila

Rusiňáka, občana Spišskej Belej.
V rámci týchto pretekov sa uskutoční aj 9. a 10. kolo Majstrovstiev
Poľska pre rok 2007, 9. a 10. kolo
11. ročníka súťaže Stredoeurópsky
pohár a 3. kolo celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže Rodičia, jazdite opatrne! Pre širokú verejnosť
bude zaujímavý najmä štart do
dennej etapy v sobotu od 9.00 h
a od 14. 00 h jazda zručnosti na
námestí pred mestským úradom.

Viete, že...
• mesto finišuje vydanie knihy o Jozefovi M. Petzvalovi. Inaugurácia
knihy bude 17. októbra počas Petzvalových dní v Spišskej Belej.
• mesto uskutočnilo výberové konanie na pozíciu mestských policajtov. Zatiaľ neboli vybraní žiadni uchádzači (musia ešte absolvovať
psychotesty a potom sa rozhodne). Predpokladá sa, že by sa tak mohlo
stať k 1. októbru.

Centrum voľného času ponúka
V Centre voľného času v Spišskej Belej budú pracovať v školskom
roku 2007/2008 tieto záujmové krúžky:
Názov krúžku:
1. Jazyk nemecký
2. Jazyk nemecký
3. Jazyk nemecký
4. Rodná reč
5. Jazyk anglický
6. Čitateľský
7. Slovenčina moja
8. Výpočtová technika
9. Matematika ináč
10. Plastikové modelárstvo
11. Akvaristický
12. Futbal
13. Stolný tenis
14. Volejbal ch.-d.
15. Prírodovedno - turistický
16. Mažoretky
17. Disco
18. Country tance
19. Šachový
20. Rómske tance
21. Rybársky
22. Zborový spev
23. Šikovné ruky (háč. - vyšív.)
24. Šikovné ruky - pletenie
25. Barbie a ja
26.Tvorivá dielňa
27. Klub dievčat - pošepky dievčatá
28. Mladá gazdinka
29. Aerobic
30. Pohybové hry
31. Zručné prsty (výtv. techniky)
32. Zberateľsko - výmenný
33. Divadelný

od ročníka
MŠ od 4 - 6 rokov
1. ročník
zač. - pokroč.
7. - 8. roč.
zač. - pokroč.
5. - 9. roč.
5. - 9. roč.
5. - 9. roč.
7. - 9. roč.
3. - 8. roč.
1. - 9.roč
1. - 4. roč.
3. - 9. roč.
5. - 9. roč.
2. - 9. roč.
1. - 9. roč.
1. - 9. roč.
1. - 9. roč.
1. - 9. roč.
1. - 9. roč.
3. - 9. roč.
2. - 9. roč.
1. - 9. roč.
1. - 9. roč.
1. - 5. roč.
1. - 9. roč.
5. - 9. roč.
2. - 9. roč.
2. - 9. roč. a mládež
4. - 5. roč.
1. - 9. roč.
1. - 9. roč.
1. - 9. roč.
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V poslednej dobe je v našom meste dosť veľkým problémom
bezpečne prejsť po chodníku určenom pre chodcov. Ohrozujú nás
cyklisti na bicykloch, či korčuliari na kolieskových korčuliach. Je
to možné? Čo na to kompetentní? Odpovedá Ján Pokrivčák, náčel-

Jazdenie po chodníkoch
ník mestskej polície: „Podľa zákona o premávke na pozemných
komunikáciách chodník je určený predovšetkým pre chodcov. Za
chodca sa považuje aj osoba, ktorá tlačí bicykel po chodníku. Ale
chodcom nie je cyklista, čo znamená, že cyklisti nesmú jazdiť na
bicykloch po chodníkoch. Jazdiť môžu len na chodníkoch určených
pre cyklistov označených dopravnou značkou (napr. cyklochodník
k rybníku) alebo na cestných komunikáciách. Chodník môžu používať osoby, ktoré sa pohybujú po ňom na kolieskových korčuliach, ak
neprekročia rýchlosť chôdze. Prekročiť rýchlosť chôdze môžu iba ak
neohrozia ani neobmedzia ostatných chodcov. Napriek uvedenému
vyzývame všetkých, ktorí sú oprávnení užívať chodníky, aby boli
k sebe navzájom ohľaduplní, a predišli zbytočným zraneniam, či
vážnejším problémom.“

www.spisskabela.sk
34. Basketbal
35. Strelecký
36. Modelársky (práca s drevom)
37. Paličkovanie, tkanie
38. Prírodovedný - chovateľský
39. Hra na ľahkoovládateľné hud. nástroje
40. Muškársky
41. Mladý moderátor - moderátorka
42. Tvorivá dramatika
43. Rádioamatérsky
44. Základy šitia
45. Domáci majster (kov, drevo...)
46. Sladký sen (cukrár, cukrárka)
47. Klub mladých
48. Rómska pieseň a tanec
49. Plavecký (1-krát mesačne )
50. Dievčenský futbal
51. Strojopis
52. Klub spoločenských hier
53. Filatelistický
54. Gitarová škola
55. PC - internet
56. Základy informatiky
57. CEDIMA centrum
58. Eko-matematika
59. Spoločensko-vedný
60. Speleoalpinistický
61. Nohejbal
62. Maľovanie na PC
63. Detský folklórny súbor - BELANČEK
64. Klub mladých
65. Požiarnický

5. - 9. roč.
5. - 9. roč.
5. - 9. roč.
2. - 9. roč.
1. - 9. roč.
1. - 9. roč.
5. - 9. roč.
8. - 9. roč.
3. - 9. roč.
5. - 9. roč.
5. - 9. roč.
5.- 9. roč.
5. - 9. roč.
1. - 9. roč.
1. - 9. roč.
2. - 9. roč.
5. - 9. roč.
8. - 9. roč.+ mládež
1. - 9. roč.
1. - 9. roč.
5. - 9. roč.
2. - 9. roč.+ mládež
3. - 9. roč.
pre mamičky a deti
5. - 9. roč.
5. - 9. roč.
5. - 9. roč.
5. - 9. roč.
2. - 4. roč.
1. - 9. roč.
a predškolský vek
15 - 26 rokov
5. - 9. roč.

POZNÁMKA: Zápisné do každého krúžku je 400 Sk na celý školský rok. Prihlásiť sa môže aj mládež od 15 do 26 rokov. Prihlášky na
záujmové krúžky si môžete vyzdvihnúť a odovzdať v Centre voľného
času v Spišskej Belej od 3. 9. do 30. 9., denne, od 10.00 do 18.00 h.
Slávnostné otvorenie školského roka bude 1. októbra o 14.00 h.
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