
 

 
 

 

 

 

 

 

Schválený ďalší europrojekt : 

 Príprava obnovy a dobudovania turistických chodníkov a cyklotrás v Belianskych  Tatrách a ich podhorí 

        Mesto Spišská Belá vypracovalo a podalo europrojekt na získanie grantu z programu INTERREG III.A na prípravu 

obnovenia a dobudovania turistických chodníkov a cyklotrás v Belianskych Tatrách  a v ich podhorí. Základným cieľom 

projektu je spojenie nášho mesta s Tatranskou Kotlinou, Ţdiarom a Podspád-mi (T. Javorinou s napojením aţ na poľskú 

stranu) cyklo-trasou. Zároveň sa vybuduje cyklotrasa z Tatranskej Kotliny do Tatranských Matliarov tak, aby sme sa zo 

Spišskej Belej cez Tatranskú Kotlinu dostali do Vysokých Tatier (T. Lomnice, Smokovcov, a pod.).  Zároveň je snahou 

mesta obnoviť pôvodné turistické chodníky v Belianskych Tatrách a v ich podhorí s prepojením tieţ na chodníky Spišskej 

Magury cez Ţdiar.  Projekčne sa bude pripravovať náučný chodník po hrebeni Belianskych Tatier, aj keď na jeho realizácii 

sme sa nedohodli so Správou  Tanap-u (nedali nám súhlas). Avšak pozitívne je aj to, ţe ochranári súhlasili s vybudovaním 

náučného chodníka z chaty Plesnivec na Skalné vráta a späť a tieţ sa obnoví bývalý chodník v Belianskych  Tatrách ako 

„červená značka“. Zámerom mesta je v spolupráci s ďalšími partnermi (Obec Ţdiar, Štátne lesy TANAP-u, Správa TANAP-

u, Sanatórium  v Tatranskej Kotline, Mesto Vysoké Tatry), obnoviť a dobudovať 246 km chodníkov a cyklotrás. Avšak 

týmto úspešným projektom sme získali grant len na prípravné práce – t.j. na geodetické práce, vypracovanie projektových 

dokumentácii pre územné konanie a stavebné povolenie, štúdiu posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie, na štúdiu 

uskutočniteľnosti a ďalšie potrebné dokumenty. Výška grantu z programu INTERREG III.A predstavuje sumu 6,9 mil. Sk 

(95% celkových predpokladaných nákladov) a príspevok mesta na spolufinancovanie tohto projektu vo výške cca 350 tis. 

Sk (5%).  Tieto prípravné práce by mali trvať do augusta 2006. Z tohto grantu sa ešte nebude realizovať samotná obnova 

a dobudovanie týchto chodníkov. Na to bude potrebné vypracovať a podať nový projekt.        
 

 

V Ý Z V A Mládeţnícky parlament  
 

Mesto Spišská Belá vypracovalo projekt s názvom 

Mestský  mládeţnícky  parlament 

Z Ministerstva školstva SR bola mestu  na tento projekt poskytnutá dotácia vo výške 89 820,– Sk v rámci programu na 

podporu a rozvoj účasti mladých ľudí na ţivote mesta.  

Cieľom projektu je vytvoriť mestský mládeţnícky parlament v našom meste. Tento projekt je pre všetkých obyvateľov mesta 

vo veku od 14 – 26 rokov, aby mohli presadzovať názory, potreby a nápady mladých. Je pre tých, ktorí chcú pre mesto urobiť 

niečo zmysluplné a prospešné a sami sa podieľať na riešení problémov mesta a jeho obyvateľov. 

       Iba tak sa vyhnete tomu známemu „o nás, bez nás“. 

- máte pocit, ţe by sa v meste mohlo pre mladých robiť viac ? 

- máte dobré nápady a návrhy, ale nikto Vás nepočúva?  

- radi by ste sa aktívne podieľali na verejnom ţivote v meste, ale ste príliš mladí? 

Zapojte sa do tohto projektu! 

Nebojte sa prejaviť svoj názor! 

- Eva Ďurišová, tel.: 468 0517, Regionálne turistické informačné centrum Spišská Belá                      

- Mgr. Alena Schurdaková , tel.: 459 1522, Centrum voľného času Spišská Belá 

  
 

Nová internetová stránka mesta -  www.spisskabela.sk. 

      Od polovice októbra je v skúšobnej prevádzke nová internetová stránka mesta. Táto stránka má úplne novú štruktúru a 

novú modernú grafiku.  Je prehľadnejšia, jej štruktúra je precíznejšia a obsahovo bude neporovnateľne bohatšia ako tá 

doterajšia. Zatiaľ ide o jej skúšobnú prevádzku, čomu zodpovedá aj jej súčasný obsah (mnohé poloţky zatiaľ nie sú naplnené, 

čo si vyţiada nejaký čas). Preto Vás ţiadame o trpezlivosť, kým sa postupne na túto stránku umiestnia všetky určené údaje 

(napĺňanie stránky zabezpečujeme sami vo svojom voľnom čase). Zároveň očakávame Vaše pripomienky, návrhy, resp. 

poskytnutie informácii, ktoré by sa mali na tejto stránke zverejniť. Adresa stránky je nezmenená: www.spisskabela.sk. 

 
 

Ţiaľ, stále sme rovnakí ?! 
 

Ešte pred 15 rokmi sme ţili v reţime, kde platilo : „všetko je naše, všetko je spoločné“. A tomu aj nasvedčovalo správanie 

poniektorých ľudí. Jednoducho ak si niekto aj niečo „poţičal“, tak predsa to bolo „zo spoločného, z nášho“ a to sa akosi 

potichu rešpektovalo. No, predsa len doba sa zmenila, avšak zmýšľanie niektorých z nás určite nie. Konkrétne : mesto pred 

pár dňami dokončilo opravu chodníka na ul. 1. mája (financovaná z rozpočtu mesta). Počas tejto výstavby sa stavebný 

materiál (piesok, obrubníky, dlaţba) ukladal na verejnom priestranstve na chodníku, resp. vedľa neho, na okraji cesty. A čo 

sa stalo:  je  zaráţajúce, ako z poobedia do rána postupne mizla časť tohto stavebného materiálu. Dokonca poniektorí aj 

potom, čo robotníci ukončili prácu, ešte za vidna (asi preto, aby dobre videli, čo berú), si brali tento materiál. No je síce 

pravda, ţe tento materiál kúpilo mesto, resp. mestský podnik, a teda aj z „našich“ peňazí, avšak je nutné si uvedomiť, ţe 

socializmus uţ skončil ! Avšak najviac bolo zaráţajúce to, keď „za obeť padlo“ aj niekoľko obrubníkov, ktoré deň predtým 

boli zabetónované ! Ţiaľ, niektorým z nás skutočne chýba chrbtová kosť. No a práve takýchto upozorňujeme, ţe ak budú 

prichytení alebo následne usvedčení z akejto krádeţe (i keď pôjde čo i len o 1 obrubník), budeme postupovať 

nekompromisne a okrem iných nepríjemností ich neminie vysoká pokuta. Tak zváţte, či vám to stojí za to. A my, ostatní, 

neprizerajme sa na to, ako by sa nič nedialo. Teraz to bol majetok mesta, potom môţe prísť na rad Váš majetok. 
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Návšteva z nemeckého mesta Brück  
 

Počas zemiakarského jarmoku (24.9.2005) nás navštívila delegácia zamestnancov mestského úradu z nemeckého mesta 

Brück. Išlo o druhú oficiálnu návštevu z mesta, ktoré má záujem uţšie spolupracovať s našim mestom. Známe sú uţ oficiálnu 

návštevu z mesta, ktoré má záujem uţšie spolupracovať s našim mestom. Známe sú uţ spoločné aktivity najmä v oblasti 

športu a mnohým z Vás je známy aj iniciátor týchto stretnutí - p. Alvín Mešar – občan mesta Brück, rodák zo Spišskej Belej, 

ktorý pravidelne niekoľkokrát ročne navštevuje naše mesto a organizuje zájazdy pre občanov z tohto nemeckého mesta 

k nám do Spišskej Belej a okolia. Inak pomerne veľká časť obyvateľov Brücku má slovenský pôvod (najmä bývalí spišskí  

Nemci, ktorí museli odísť po druhej svetovej vojne. Mesto plánuje oficiálnu návštevu mesta Brück koncom tohto roka.  

 
        

Otvorenie turistického informačného centra 
 

         Dňa 30.9.2005 Mesto Spišská Belá záverečným workshopom ukončilo europrojekt pod názvom „Regionálne turistické 

informačné centrum“, v rámci ktorého bolo zriadené uvedené informačné centrum v našom meste. Otvorené je od 1.10.2005, 

a to od pondelka do piatku v čase od 9.00 do 17.00 hod. Napriek otvoreniu tohto centra sa ešte mnohé jeho sluţby a aktivity  

budú postupne dolaďovať a zdokonaľovať, takţe je potrebné mať určitú trpezlivosť. Súčasťou tohto projektu je tieţ zriadenie 

novej internetovej stránky tohto informačného centra www.infospbela.sk a spustenie vonkajšieho informačného terminálu 

umiestneného na fasáde budovy kina, ktorý je k dispozícii aj širokej verejnosti vrátane Vás všetkých.  

  
 

Nový chodník na ulici 1. mája 
 

Pred niekoľkými dňami mesto ukončilo opravu chodníka na ul. 1. mája  od č. 1 po č. 25 (po Sintru). Osadili sa nové 

obrubníky, poloţila sa nová dlaţba, osadili sa nové odpadkové koše, ešte sa odstránia drevené telekomunikačné stĺpy 

a koncom októbra sa vysadí 14 nových stromov.  

 
 

Oprava sa tento rok neuskutoční  
 

      Plánovaná oprava cesty na Hviezdoslavovej ulici (v jej dolnej časti v smere na Kríţovú Ves k Partizánskej ulici) sa tento 

rok neuskutoční, hoci bola plánovaná na jeseň tohto roka. Dôvodom je rozkopanie tejto cesty z dôvodu  výstavby 

kanalizačného privádzača (potrubia) do novej čistiarne odpadových vôd v Spišskej Belej. Z dôvodu poriadneho usadenia 

tohto výkopu a v snahe predísť následnému znehodnoteniu nového asfaltu sa táto investičná akcia presunie na budúci rok . 

Nový asfaltový povrch sa na túto cestu poloţí  v mesiaci apríl - máj 2006.    

   
 

      

Aké stavebné aktivity teraz realizujeme ? 
 

- opravu povrchu chodníka a nástupišťa na autobusovej zastávke (smer na Keţmarok)   

- výstavba nového bezdrôtového mestského rozhlasu ako varovného systému obyvateľstva  

- výmena verejného osvetlenia na Zimnej ulici (č. 1- 34) a SNP od Lahôdok po obchodný dom a dobudovanie verejného 

osvetlenia na Hviezdoslavovej ulici (od č. 62), ďalej od futbalového ihriska na Druţstevnej ulici po Zimnú ulicu (po bývalú 

starú školu), okolo štátnej cesty medzi ulicami Slnečná a Osloboditeľov.  

-  rekonštrukciu športového ihriska pri základnej škole na Moskovskej ulici (oplotenie a príprava plochy na poloţenie umelej 

trávy) 

- výstavbu mestských nájomných bytov na ul. 1. mája (4 jednoizbové, 36 trojizbových bytov) 

- dokončuje sa výstavba čistiarne odpadových vôd  

- dokončuje sa oprava zvonice v Spišskej Belej 

 
 

 

Poškodené cesty v dôsledku kalamity ? 
 

     V septembri sa uskutočnilo na podnet Regionálneho zdruţenia tatranských a podtatrans-kých obcí so sídlom v Spišskej 

Belej pracovné stretnutie k problematike poškodzovania ciest v dôsledku odvozu kalamitného dreva z Vysokých Tatier. 

Stretnutie sa zúčastnili zástupcovia tatranských miest a obcí, vlastníci štátnych i neštátnych lesov, zástupcovia štátnej správy, 

správcovia ciest 1., 2. a 3. triedy. Cieľom tohto stretnutia bolo hľadať riešenia na opravu štátnych i miestnych ciest, ktoré sú 

kaţdodenne poškodzo-vané kamiónmi odváţajúcimi drevnú hmotu z Vysokých Tatier. Svoju podporu nenašiel návrh mesta 

Vysoké Tatry na zriadenie osobitného fondu na obnovu týchto ciest, ktorý by sa mali tvoriť vlastníci lesov z časti ich zisku 

z predaného dreva. Iné riešenie, ako osloviť vládu SR, aby vyčlenila osobitné finančné prostriedky na tento účel, prítomní 

nenašli. Zároveň sa poţaduje, aby tak zo strany polície, ako aj správcov ciest boli vykonávané pravidelné kontroly na meranie 

hmotnosti nákladných vozidiel, ktoré sú nadmerne preťaţované a tieto kontroly doposiaľ neboli vykonávané – paradoxne 

preto, ţe naša platná právna úprava to neumoţňovala (od 15. septembra to uţ je moţné, avšak nie je to uţ neskoro ?) 
 

Detské ihrisko na Mierovej ulici  
 

Mesto zrekonštruovalo a dobudovalo detské ihrisko na sídlisku na Mierovej ulici. Osadili sa nové šmýkačky a hojdačky, 

vybudovali sa chodníky, osadili sa lavičky a odpadkové koše. Keďţe táto rekonštrukcia a dobudovanie ihriska si vyţiadali 

nemalé finančné prostriedky z rozpočtu mesta (210 tis. Sk), je na nás všetkých , aby sme si tento majetok mesta slúţiaci 

všetkým deťom váţili a chránili. A keďţe mestská polícia nemôţe stráţiť len toto detské ihrisko, je na nás všetkých, aby sme 

začali k týmto veciam pristupovať rovnako zodpovedne ako k svojmu vlastnému majetku (predsa ide o peniaze nás všetkých, 

teda aj Vás) a nenechajme dopustiť, aby sa toto detské ihrisko ničilo s našim prihliadaním sa.         

 
 

Nové kúrenie v sále v Stráţkach  
 

Vzhľadom na doterajší spôsob vykurovania spoločenskej miestnosti (sály) v Stráţkach drevom a uhlím kachľovou pecou na 

návrh primátora mesta mestské zastupiteľstvo schválilo vybudovanie nového vykurovania v tejto sále. Po konzultáciách 

s odborníkom a po ekonomickom prepočte bolo navrhnuté a vybudované elektrické vykurovanie, ktoré uţ bolo zrealizované 

http://www.infospbela.skj/


a rozpočet mesta táto investícia stála takmer 80.000,-Sk. Potreba tejto investície však uţ bola nevyhnutná a určite skvalitní 

vyuţívanie tejto sály a zjednoduší jej doterajšie prevádzkovanie. 

 
 

Oprava budovy mestskej kniţnice 
 

      Mesto Spišská Belá pred pár dňami ukončilo opravu budovy mestskej kniţnice v zmysle plánu postupných opráv 

mestských budov a tieţ z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie chodníka pred kniţnicou. V rámci tejto opravy sa opravila 

a namaľovala fasáda budovy (aj zo zadnej strany), natreli sa okná, dvere a opravila a natrela sa tieţ strecha.        

 
 

Školský úrad –  opätovné výberové konanie 
 

Mesto Spišská Belá vyhlasuje opätovné výberové konanie na obsadenie miesta odborného zamestnanca školského úradu 

zriadeného pri mestskom úrade v Spišskej Belej.  

Uchádzač musí spĺňať tieto predpoklady: 

odbornú a pedagogickú spôsobilosť poţado-vanú pre učiteľa základnej školy podľa vyhláš- ky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. 

o odbornej spôsobi- losti pedagogických pracovníkov  

 najmenej  päť rokov pedagogickej praxe  

 bezúhonnosť (ktorá sa preukazuje odpisom  z registra trestov  nie starším ako 3 mesiace) 

 zodpovednosť, samostatné rozhodovanie, vysoké pracovné nasadenie  

K ţiadosti je potrebné doloţiť profesijný ţivo-topis, doklady o dosiahnutom odbornom vzdelaní a súhlas uchádzača na 

pouţitie osobných údajov pre potreby výberového konania. 

     Ţiadosti s uvedenými dokladmi zasielajte na adresu: Mestský úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá. 

Uzávierka prihlášok je  31.10. 2005. 

 
 

Zber nebezpečných odpadov  
 

       Zber nebezpečných odpadov v našom meste sa plánuje na mesiac november. Obyvatelia mesta budú mať moţnosť 

bezplatne odovzdať určené nebezpečné odpady v areáli Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. na Továrenskej ulici. Tento 

zber bude prebiehať tak ako na jar tohto roku. O termíne zberu Vás budeme informovať.   

 
 

Poďakovanie za jarmok  
 

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii 3. spišského zemiakárskeho 

jarmoku, osobitne spoluorganizátorom tohto podujatia : spoločnosti AT TATRY s.r.o. Spišská Belá (Ing. Petrovi Firekovi), 

druţstvu SLOVSOLANUM Spišská Belá (Ing. Jaroslavovi Mačákovi), HOS ÚKSUP Spišská Belá (Ing. Mariánovi 

Tokárovi), VŠUZ a.s. Veľká Lomnica (Ing. Júliusovi Danišovi), Poľnohospodárskemu druţstvu TATRY Spišská Belá (Ing. 

Martinovi Šoltýsovi). Rovnako poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom mesta, ktorí odviedli výbornú prácu (inak bez 

nároku na mzdu a náhradné voľno).  

 

Centrum voľného času informuje ..... 
 

     Od októbra majú deti a mládeţ moţnosť vyuţívať v Centre voľného času v našom meste ďalšie sluţby. Mesto zakúpilo 

biliardový stôl a stolový futbal, takţe mladí ľudia kvôli týmto hracím zariadeniam uţ nemusia navštevovať pohostinské 

o obdobné zariadenia. Okrem relaxu pri hracích stoloch ponúka CVČ všetkým  moţnosť vyuţívať sluţby PC učebne 

a internetu.   
 

Videokazeta a DVD o meste 

      Mesto Spišská Belá dalo vyrobiť 28 minútový film o našom meste na DVD nosiči aj videokazete, ktorého cieľom je 

prezentácia nášho mesta a blízkeho okolia v jeho letnej i zimnej podobe, ako aj zdokumentovanie jeho súčasného stavu pre 

budúce generácie.  

 
   

Internetová stránka informačného centra – www.infospbela.sk 

        Od 1. októbra je v skúšobnej prevádzke internetová stránka Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej 

Belej.  Konečná štruktúra tejto stránky sa bude postupne dolaďovať, a rovnako sa bude postupne napĺňať všetkými 

potrebnými údajmi v priebehu najbliţších týţdňov. Adresa stránky :  www.infospbela.sk.   

 
 

Informačný terminál   

        Od 1. októbra je v skúšobnej prevádzke informačný terminál ako súčasť Regionálneho turistického informačného centra 

v Spišskej Belej. Je umiestnený v stene budovy kina (vedľa hlavného vchodu) a je v prevádzke nonstop. Poskytuje  bezplatne 

moţnosť navštíviť  internetovú stránku informačného centra, internetovú stránku mesta a niektoré ďalšie vybrané stránky. 

V budúcnosti sa v prípade záujmu predpokladá prístup aj na iné stránky ( avšak to uţ za úhradu).    

 
 

Kultúrne stredy v Spišskej Belej  

Mesto v spolupráci zo ZUŠ Spišská Belá sa rozhodlo zaloţiť tradíciu pravidelných kultúrnych podujatí organizovaných ZUŠ 

pre širokú verejnosť pod názvom KULTÚRNE STREDY. To znamená, ţe raz mesačne kaţdú tretiu stredu v mesiaci sa 

vţdy uskutoční kultúrne predstavenie pripravené ZUŠ s rôznym ţánrom. Dňa 19. októbra sa o 17.00 hod. v kinosále mesta 

uskutoční vystúpenie detského folklórneho súboru Belanček a detského folklórneho súboru z Lendaku. Všetkých Vás srdečne 

pozývame.   

 

 

http://www.infospbela.sk/
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Imatrikulácia prváčikov  

      Dňa 5.10.2005 sa v kinosále mesta uskutočnila imatrikulácia prváčikov oboch základných škôl. Išlo o slávnostné prijatie 

prváčikov do školského „cechu“ za prítomnosti ich rodičov, spoluţiakov a pedagógov. Do prvého ročníka oboch škôl 

nastúpilo spolu 86 ţiakov  (v roku 2004 to bolo 87  ţiakov). 

 

 
 

 

 
   

Pripravil a spracoval : JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta a zamestnanci MsÚ    


