
 

 
 

 

 

 

Slovensko-poľský jarmočný deň 4.  jún  2005   (sobota) námestie v Spišskej Belej 

Mesto Spišská Belá v spolupráci a poľským mestom Szczawnica pripravuje pokračovanie Slovensko-poľských jarmočných 

dní. Uvedený jarmočný deň sa uskutoční sa dňa 4.6.2005 od 10.00 hod. na námestí v Spišskej Belej.  

Pripravili sme pre Vás prezentáciu slovenských a poľských ľudových výrobcov a remeselníkov  na námestí. Bohatý kultúrny 

program na námestí je pripravený od 10.00 hod v duchu ľudového folklóru. Večernému programu bude dominovať 

vystúpenie Skupiny historického šermu Jago zo Spišskej Novej Vsi a skupiny SENZUS. O nočnú zábavu pri ţivej hudbe sa 

postará skupina Ideál zo Spišskej Belej.  

Ani v letnej časti Slovensko – poľských jarmočných dní nebudú chýbať tvorivé dielne zamerané na prácu s tradičným 

materiálom, ktorú si budete môcť aj sami vyskúšať.  

Pre širokú verejnosť je o 11.00 hod. v kinosále mesta pripravený historický seminár na tému „Ľudové umenie Goralov 

severného Spiša“, na ktorej sa môţete dozvedieť veľa zaujímavostí o našom meste.  
 

2. ročník detského folklórneho festivalu B e l i a n s k y     š k o v r á n o k 21. mája 2005 (sobota) 

na námestí v Spišskej Belej 

Materská škola v Spišskej Belej, Mesto Spišská Belá a Spoločnosť pre predškolskú výchovu okresu Keţmarok Vás srdečne 

pozývajú na II. ročník detského folklórneho festivalu „Beliansky škovránok“ , ktorý sa uskutoční dňa 21. mája 2005 od 

13.00 hod. pred budovou mestského úradu. Príďte podporiť aktivity detí materských škôl okresu Keţmarok. Ako hostia 

vystúpia detí ZŠ Štefánikova Spišská Belá a folklórny súbor Ţdiaranček zo Ţdiaru. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

Z rokovania mestského  zastupiteľstva  zo dňa 30. marca  2005 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom rokovaní 30.3.2005 prerokovalo  a okrem iného: 

- odročilo návrh  projektovej štúdie na rekonštrukciu centra mesta a projektovej štúdie na rozšírenie cintorína a autobusovej 

stanice s poţiadavkou dopracovať ďalšie dve variantne riešenia autobusovej stanice, resp. autobusových zastávok v centre 

mesta a touto štúdiou sa bude ešte zaoberať na osobitnom rokovaní MsZ. 

- schválilo návrh zastavovacej štúdie na obchodno-prevádzkové objekty za obchodným domom (okolo múru) v Spišskej 

Belej predloţenej p. Ľudovítom  Krempaským zo Spišskej Belej, vlastníkom tohto pozemku.  

- prerokovalo materiál „Ochrana pred alkoholizmom na území mesta Spišská Belá“ - návrh opatrení predloţených 

primátorom mesta. V rámci týchto opatrení bude mestská polícia v spolupráci s Obvodným oddelením PZ v Spišskej Belej 

uskutočňovať kontroly podnikateľských prevádzok zameraných na dodrţiavanie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 

alkoholizmom.   

- schválilo v zmysle územného plánu zóny Šarpanec návrh na vyuţitie tejto lokality pre účely cestovného ruchu s moţnosťou 

hľadania potencionálneho investora pre vyuţitie tohto územia.  

- schválilo majetkoprávne vysporiadanie niektorých pozemkov určených na výstavbu nového futbalového ihriska v Spišskej 

Belej (v lokalite Nad Belanskými kúpeľmi).   

- schválilo ţiadateľovi - Mestskému poľovníckemu spolku Poľana Spišská Belá bezplatné poskytnutie drevnej hmoty na 

účely opravy zničených krmelcov a lesných a poľovných chát po novembrovej víchrici.  

- odročilo ţiadosť Mesta Keţmarok o finančný príspevok na činnosť Detského stacionárneho strediska v Keţmarku  

- schválilo ţiadateľovi - Evanjelickej cirkvi a.v., farnosť Spišská  Belá bezplatné poskytnutie palivového dreva v mnoţstve 

20 m3. 
 

Z b e r      n e b e z p e č n ý ch    o d p a d o v 
Mesto Spišská Belá v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch oznamuje obyvateľom nášho mesta, ţe v dňoch 

20.05.2005 od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

a 

21.05.2005 od 8.00 hod. do 12.00 hod., 
sa uskutoční zber „Nebezpečných odpadov“ v areáli Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. Továrenská 30, 05901 Spišská 

Belá. Niţšie uvedený nebezpečný odpad máte ako obyvatelia nášho mesta moţnosť bezplatne odovzdať („zbaviť sa ho“) – 

vašou povinnosťou je ho doviezť do areálu Mestského podniku na Továrenskej ulici a umiestniť ho do pripravených 

kontajnerov.   

Zoznam zbieraných nebezpečných odpadov: 

1. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 

alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

Odporúčame doviesť v igelitovom vreci 

(obale) 

2. Ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Odporúčame doviesť nerozbité v igelitovom 

vreci (obale) 

3. Oleje a tuky Odporúčame doviesť v uzavretom obale –

bandaske 

4. Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a ţivice Odporúčame doviesť v uzavretom obale –

bandaske 

5. Cytotoxické a cytostatické liečivá Odporúčame doviesť v uzavretom obale  

6. Batérie, akumulátory Odporúčame riadne uzatvoriť 

(predídete tak úrazu popálenia kyselinou) 

7. Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 

/televízory, monitory a podobne/  

Odporúčame doviesť v uzavretom obale 

8. Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluóro-

vané uhľovodíky (chladničky, práčky) 

Odporúčame doviesť v uzavretom obale 
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Stavebné aktivity v Strážkach    
o 

Po zime sa opätovne v našom meste rozbiehajú stavebné aktivity. Začali sme v Stráţkach, kde sa vybuduje nová autobusová 

zastávka pred budovou poţiarnej zbrojnice v smere na Spišskú Belú. Osadia sa nové autobusové prístrešky (aj v smere na 

Keţmarok). Zrekonštruuje sa „park“ (záhrada) za uvedenou budovou, kde sa vybuduje nový chodník a malé detské ihrisko 

s pieskovis-kom. Na futbalovom ihrisku sa urobia menšie zmeny týkajúce sa vybudovania čiastočného oplotenia. Okolo 

ihriska sa vybuduje chodník k ţelezničnej zastávke aj s novým verejným osvetlením. Opraví sa tieţ cesta k ihrisku a tieţ 

k podjazdu pod štátnou cestou (okolo domu p. Matfiaka), kde sa osadia obrubníky a navozí sa makadam na vyrovnanie 

(zatiaľ bez asfaltu) a umiestni sa nové verejné osvetlenie. A v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia sa vybuduje nové 

osvetlenie popri štátnej cesty od poţiarnej zbrojnice po parkovisko pri kaštieli, pričom zároveň SLOVAK TELECOM a.s. 

nahradí súčasné vzdušné vedenie za nové podzemné vedenie s novými domovými prípojkami.   
          

Vodiči pozor – „40“ v Strážkach   

Na podnet mesta boli minulý mesiac v Stráţkach (v úseku od poţiarnej zbrojnice po kaštieľ) umiestnené dopravné značky 

obmedzujúce dopravnú rýchlosť na 40 km/h. Rovnako boli pri kaštieli umiestnené zvislé dopravné značky „Prechod pre 

chodcov“. 
     

T r h o v i s k o   v našom meste  
 

V predchádzajúcich dňoch mesto dokončilo výstavbu menšieho mestského trhoviska vedľa obchodného domu JEDNOTA 

smerom k sídlisku na Mierovej ulici za domom na Hviezdoslavovej č.8. 

Otvorenie prevádzky trhoviska sa predpokladá v mesiaci jún - avšak aţ po prijatí trhového poriadku, ktoré musí schváliť 

mestské zastupiteľstvo formou všeobecne záväzného nariadenia.  Správcom trhoviska bude mesto Spišská Belá (konkrétne 

mestská polícia).   

 

Základná škola na Moskovskej ulici . . . .    

    Kaţdoročne si ţiaci Základnej školy v Spišskej Belej na Moskovskej ulici vyskúšajú svoje vedomosti, overia  schopnosti, 

trpezlivosť, silu a vytrvalosť vo vedomostných, športových, ale i rôznych  spoločenských súťaţiach. Tradíciou sa stali 

súťaţe: „Správny chlapec, správne dievča“, „Miss bábika“, súťaţe v speve a prednese poézie a prózy, vedomostná súťaţ 

„Náš región“. Najúspešnejší ţiaci reprezentujú školu v obvodových, okresných a krajských súťaţiach, v ktorých sme v tomto 

školskom roku dosiahli niekoľko pozoruhodných výsledkov. Chceme, aby  o úspechoch ţiakov vedeli nielen rodičia , ale aj 

občania nášho mesta, a preto vyuţívame moţnosť uverejniť ich v tomto spravodaji. Pretoţe súťaţí je veľmi veľa, vybrali sme  

iba tie najúspešnejšie:  
 

Matematická olympiáda 

Úspešní riešitelia okresného kola: 

Samuel Solus 5.B, Martin Lenkavský 7.A  

Lucia Čekovská 8.A a Stanislava Podolinská 8.C mali rovnaký  počet bodov a umiestnili sa na  peknom 3. mieste 

Lenka  Bekešová 9.A, Miriam Kriššáková 9.B 
 

Pytagoriáda 

Úspešní riešitelia okresného kola: 

Maroš Špak 4.A 

Stanislava Podolinská 8.C – 2. miesto  
 

Geografická olympiáda   

Úspešní riešitelia okresného kola: 

Samuel Solus 5.B – 1. miesto, Lucia Čekovská 8.A – 1. miesto 

Filip Michlík 8.C ,  Dávid Solus 9.B, Adam Novák 9.B – 3. miesto 

Lucia Čekovská postúpila do krajského kola, kde získala pekné 2. miesto  a reprezentovala našu školu v celoslovenskej 

súťaţi, v ktorej sa umiestnila na krásnom 7. mieste. 
 

Chemická olympiáda 

Dávid Solus 9.B získal 3. miesto. Zúčastnil sa krajského kola. 
 

Biologická  olympiáda, kategória BOTANIKA  

Kristína Michlíková 6.C sa umiestnila na 2. mieste, postúpila do krajského kola. 
 

 

Biologická olympiáda, kategória ZOOLÓGIA 
Marika Molitorisová 9.A, získala 3. miesto, postúpila do krajského kola. 

 

Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo 

Miriam Andrášová 4.B, Simona Šmijovská 6.A - postup do okresného kola 
 

Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku 

Stanislava Podolinská 8.C – 3. miesto, III. kategória -  poézia 
 

Športové súťaže 

Beh Ľubicou kategória E8. – 9. ročník 2. miesto Veronika Budzáková – 8.A 
 

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise  3. miesto v skupine / Marcel Krempaský 8.A, Michal Krempaský 9.A, Marek 

Krempaský 7.C / 
 

Cezpoľný beh žiakov základných škôl - okresné kolo 2. miesto V. Budzáková – 8.A  
 

Obvodové kolo školskej basketbalovej ligy dievčat 1. miesto ZŠ –Moskovská 20  pred ZŠ Huncovce a ZŠ Ľubica, tým naša 

škola postúpila do okresného kola.  
 

Okresné kolo v basketbale dievčat 2. miesto 
 

Obvodové kolo vo volejbale chlapcov 4. miesto  
 



Obvodové kolo volejbalového turnaja dievčat 

2. miesto 
 

Okresné kolo volejbalového turnaja starších ţiačok /dievčat/ v Keţmarku 3. miesto  
 

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky 

 Druţstvo dievčat 4. miesto /Eva Lojeková7.A, Andrea Sisková 8.B Klaudia Suchanovská/ 

 Druţstvo chlapcov   6. miesto/ Jaroslav Svitana 7.B  Miroslav Jurčo 7.B, Michal Lihoň 9.B/ 
 

Okresné kolo v plávaní 3. miesto – Lukáš Lisý 9.B 
 

Spev 

1. ročník súťaže v speve populárnej piesne slovenských, svetových, rómskych autorov Kale Jakha  - 1. miesto. 

Súťaţe sa zúčastnili títo ţiaci: 

Miroslav Horváth, Lucia Horváthová, Nora 

Hangurbadţová, Miloš Hangurbadţo, Ľubo Hangurbadţo,  Ján Hangurbadţo, - 8.D, Ján Badţo – 7.C Jana Hangurbadţová -

7.D 

Slávici z lavice 

4. miesto – Zdena Hudačková 8.A 
 

Pripravil:  Mgr. Bohdan Seredaj, riaditeľ školy 
 

Získali sme dotácia na obnovu lesného hospodárskeho plánu 1 012 270,- Sk  
o 

Mestskému podniku Spišská Belá s.r.o. sa podarilo získať nenávratnú účelovú dotáciu vo výške 1 012 270,-Sk na obnovu 

lesného hospodárskeho plánu pre mestské lesy. Túto dotáciu poskytlo Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Celkové náklady 

sa odhadujú  na sumu 1 345 600,-Sk 

 

Začali sme s výstavbou čistiarne odpadových vôd a získali sme nenávratnú dotáciu 26 mil. Sk 
 

Začiatkom apríla sa začala výstavba Čistiarne odpadových vôd v našom meste v rámci veľkého investičného projektu 

Zdruţenia 7 obcí a miest- “Zdruţenie Čistá rieka Poprad”, ktorého lídrom je naše mesto a predsedom primátor nášho mesta. 

Na túto investičnú akciu sa podarilo získať grant z fondu PHARE (EÚ) vo výške 75 % celkových nákladov a zvyšných 25 % 

nákladov uhradia uvedené obce a mestá, ktoré však na tento účel získali dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 26 mil. 

Sk.  Výstavba čistiarne v našom meste bude stáť 1 345 9287 EUR (cca 52,5 mil. Sk  v závislosti od vývoja kurzu Skk/EUR) a 

bude trvať do 30. septembra tohto roku.    

 
 

Palivové drevo z mestských lesov    

Cenník palivového dreva z mestských lesov – predávaného Mestským podnikom Spišská Belá s.r.o.: (prn –priestorový meter) 

- kategória A :320,- Sk za prn - odber metrovice priamo zo skladu   

- kategória B:267,-Sk za prn  - odber metrovice priamo zo skladu     

- kategória C (kaníky, zvyšky): 229,-Sk za prn – odber priamo zo skladu     

- kategória D (v samovýrobe): 72,-Sk za prn  -  nachystanie palivového dreva v lesnom poraste vlastnými prostriedkami 

a silami. Toto sa poskytuje v prípade jeho dostatku. 

 

Obnova bytového fondu mesta pokračuje aj v tomto roku  

V tomto roku bude mesto pokračovať v oprave a obnove svojho bytového fondu – mestských budov a nebytových priestorov, 

ktoré boli po desiatky rokov neudrţiavané a sú vo veľmi zlom technickom stave, a to nielen ich vonkajší vzhľad, ale aj najmä  

ich vnútorný stav. V súčasnosti mesto opravuje meštiansky dom na Štefánikovej ulici č. 11 (oprava fasády, výmena strešnej 

krytiny), následne je v tomto roku na pláne komplexná oprava meštianskeho domu na Hviez-doslavovej č. 1 a na SNP č. 1 

a čiastočná údrţba ďalších domov – na Hviezdoslavovej č. 24, Štefánikovej č. 18, Petzvalova č.16 (stará lekáreň).  

 

Nutná rekonštrukcia Partizánskej ulice 

za železničnou zastávkou (traťou). 

Mesto v tomto čase realizuje rekonštrukciu Partizánskej ulice za ţelezničnou traťou, ktorá spočíva v osadení obrubníkov, vo 

vyrovnaní povrchu a navození štrku, ktorý bude tvoriť povrchovú úpravu. Zatiaľ sa táto komunikácie asfaltovať nebude 

z finančných dôvodov. Uţ touto rekonštrukciou sa vyrieši dlhodobý problém s povrchovými vodami, ktoré „vytápali“ okolité 

rodinné domy a zlepší sa prístup k nim.  

 
 

Základná umelecká  škola v Spišskej Belej oznamuje a pozýva :  

1. Dňa 19.5.2005 o 16.00 hod. bude triedne vystúpenie folklórneho súboru Belanček v kinosále v Spišskej Belej. 

2. Dňa 25.5.2005 o 17.00 hod. bude v kinosále  II. učiteľský koncert ZUŠ Spišská Belá. 

3. Vernisáţ výstavy prác absolventov výtvarného odboru ZUŠ Spišská Belá bude 13.6.2005 o 16.00 hod. v Greisigerovom 

múzeu. 

4. Absolventský koncert ţiakov ZUŠ Spišská Belá bude dňa 22.6.2005 o 17.00 hod v kinosále.  

5. Vystúpenie Belančeka a tanečných skupiniek zo Slovenskej Vsi a Lendaku bude 16.6.2005 o 16.00 hod v kinosále 

v Spišskej Belej. 
 

Deň matiek 

Primátor mesta JUDr. Štefan Bieľak vyjadruje poďakovanie pedagogickým pracovníkom ZŠ Štefánikova, deťom a všetkým, 

ktorí sa podieľali na zabezpečení veľmi pekného programu osláv Dňa matiek, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu  8.5.2005 

v kinosále mesta. 
 

 

 

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


