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DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ
(1271 - 2006)
735. výročia udelenia mestských práv

Mesto Spišská Belá pri príleţitosti 735. výročia udelenia mestských práv nášmu mestu Vás všetkých pozýva na
spoločné oslavy pod názvom Dni mesta Spišská Belá, ktoré sa uskutočnia

2. - 4. júna 2006
Program 2. jún 2006 - (piatok)
od 9.00 hod.

15.00 - 19.00
20.00 - 02.00

Miesto konania:

Športová olympiáda základných škôl

ZŠ Moskovská

v Spišskej Belej

ZŠ Štefánikova

Zábavné popoludnie pre deti
Belá sa zabáva ...... diskotéka s D.J.,
súťaţe „Niečo za niečo“ a iné zaujímavosti

Beliansky rybník
Beliansky rybník

Program 3. jún 2006 - (sobota)
9.00 hod.

14.00

Prezentácia Dobrovoľného hasičského zboru
zo Spišskej Belej pri príleţitosti 125. výročia
založenia tohto zboru v našom meste Regionálna súťaţ hasičských druţstiev o Pohár
primátora mesta + vystavenie starej hasičskej
techniky
Beliansky škovránok (3. ročník)
- regionálna súťaţ detí v tanci a v speve

námestie v Spišskej Belej

námestie v Spišskej Belej

18.00

GLADIÁTOR - koncert hudobnej skupiny

19.00

koncert hudobnej skupiny Alone - v rámci
vystúpenia skupiny Gladiátor

19.30

voľná zábava s D.J.
Nočné vystúpenie pouličného divadla "Blyžej
Neba" z Poľska - divadlo na chodúľoch
so svetelnou Show

námestie v Spišskej Belej

21.00

21.45 - 23.00

Pokračovanie voľnej zábavy s DJ

námestie v Spišskej Belej

námestie v Spišskej Belej
námestie v Spišskej Belej

námestie v Spišskej Belej

Program 4. jún 2006 - (nedeľa)
12.00 - 12.30

Od 14.00
hod.
14.45

Ekumenická poboţnosť – za účasti kňazov troch cirkví
Kultúrno-historické pásmo
- otvorenie, privítanie hostí
- Slávnostné zasadnutie MsZ - odovzdanie ceny mesta a
ceny primátora pri príleţitosti 735. výročia udelenia
mestských práv Spišskej Belej
Pásmo inštrumentálnej hudby v podaní učiteľov

Rímsko-katolícky
kostol
námestie v Spišskej
Belej
Na námestí

Základnej umeleckej školy Spišská Belá
15.15

Folklórny súbor Čačina - cimbalová muzika,

Na námestí

pásmo spevov a tanca zo Spišskej Novej Vsi
16.15

Humorná scénka zo zasadania konšelov

Na námestí

a richtára mesta o strate mestskej pečate
16.30

Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaţe

Na námestí

„Mesto Spišská Belá očami detí“
16.45

Vystúpenie country skupiny The Colt

Na námestí

zo Sp. Novej Vsi – 1. časť
17.15

Vystúpenie speváka Roba Kazíka - 1. časť

Na námestí

17.45

Vystúpenie country skupiny The Colt - 2. časť

Na námestí

18.15
19.00 - 21.00

Vystúpenie Roba Kazíka – 2. časť
Vystúpenie Hudobnej skupiny Rytmo

Na námestí
Na námestí

(Šajtyjovci) zo Spišskej Belej
Návšteva predsedu vlády SR v Spišskej Belej
Dňa 27.5.2006 navštívil naše mesto predseda vlády SR – Mikuláš Dzurinda. Najprv si v sprievode primátora mesta obhliadol
rekonštruované športové ihrisko s umelou trávou na Moskovskej ulici, ktoré finančne podporil aj predseda vlády sumou
550.000,-Sk. Následne si obhliadol výstavbu nových nájomných bytov na ul. 1. mája. Potom na mestskom úrade rokoval
s primátorom mesta o ďalších potrebách a rozvojových aktivitách nášho mesta a okolitého regiónu a o ich podpore zo strany
štátu.
Oprava mestských ciest
Koncom apríla a začiatkom mája mesto uskutočnilo opravu niektorých mestských ciest – lokálnych miest (najmä dier po
zime). V tomto roku – v priebehu najbliţších týţdňov plánuje opravu ešte niektorých ďalších úsekov týchto ciest. Napriek
zoznamu takýchto miest, ktoré je potrebné opraviť (preasfaltovať), primátor mesta vyzýva obyvateľov mesta, aby svoje
prípadné poţiadavky na takéto lokálne opravy poškodení mestských ciest adresovali na sekretariát primátora mesta alebo na
adresu primator@ spisskabela.sk. Tí, ktorí nám to uţ skôr oznámili, to uţ nemusia opätovne zasielať / oznamovať.

Oprava štátnej cesty I/67 zo Spišskej Belej do Tatranskej kotliny
Zlý stav povrchu štátnej cesty medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou by sa mal postupne zameniť za nový asfaltová
povrch. Je to výsledok niekoľkonásobných snáh primátora nášho mesta Štefana Bieľaka a starostu obce Ţdiar Ladislava
Budzáka. Po stretnutiach s ministrom dopravy SR Pavlom Prokopovičom a následne niekoľkých rokovaniach s riaditeľom
Slovenskej správy ciest to potvrdil aj predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda na stretnutí v Spišskej Belej. Pôjde však o opravu
asi v dvoch etapách. Na prvú etapu sú uţ vyčlenené financie a začať by sa malo v priebehu najbliţších týţdňov.

Otvorenie informačno-poradenskej zóny na pracovisku Úradu prace v našom meste
Modernizácia a skvalitnenie sluţieb zamestnanosti prostredníctvom rozvoja nástrojov a foriem informačných
a poradenských sluţieb, to je hlavný zámer regionálneho projektu NP VIIA, ktorý realizuje Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Keţmarku v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje (pomoc EÚ).
V rámci tohto projektu poskytneme všetkým klientom komplexné, kvalitné a profesionálne informačné a poradenské
sluţby pri hľadaní a zmene zamestnania, poradenstvo pri voľbe povolania a výbere zamestnania, ako aj poradenstvo pre
zamestnávateľov, ktorí majú záujem o vytváranie pracovných miest prostredníctvom nástrojov aktívnych opatrení trhu práce.
Celkovým cieľom projektu je napomôcť občanom opätovne sa zaradiť na trh práce, uľahčiť im vhodným individuálnym
prístupom a skupinovými poradenskými aktivitami ich integráciu a reintegráciu na trh práce.
K tomu je potrebné modernizovať a rozvíjať informačné a poradenské sluţby a prístup ku klientom. Preto dňa
27.04.2006 bola na pracovisku úradu práce v Spišskej Belej otvorená Informačno-poradenská zóna (IPZ) za prítomnosti
primátora nášho mesta, riaditeľa ÚPSVaR v Keţmarku – RNDr. Ivana Kotoru, riaditeľa Odboru sluţieb zamestnanosti –
PhDr. Igora Kredátusa, ako aj ďalších zamestnancov úradu práce. Vytvorením IPZ na pracovisku Spišská Belá pomôţeme
uchádzačom o zamestnanie v odstraňovaní počítačovej negramot-nosti, ponúkneme nové moţnosti a príleţitosti pre sociálnu
inklúziu sociálne znevýhodnených UoZ na trhu práce, ale pomôţeme aj v prekonaní bariér mobility s moţnosťou rovnakého
prístupu k zdroju vedomostí.
V tejto oblasti občania nemajú takmer ţiadnu moţnosť pracovať a vyuţívať informačné systémy a práve zriadenie IPZ
im umoţní lepšie komunikovať so zamestnávateľom, zlepší ich komunikačné zručnosti, pomôţe pri prekonaní strachu
z nových technológií, hlavne u vekovo starších občanov a občanov so ZPS. V budúcnosti bude v tejto informačno-

poradenskej zóne zriadený internet a tým sa vytvorí moţnosť vyhľadávania voľných pracovných miest na internetových
stránkach a moţnosť komunikácie so zamestnávateľmi e-mailovou poštou.
Filozofiou tohto projektu je aj to, aby si všetci, ktorí budú do jeho realizácie zapojení uvedomili, ţe kaţdá zmysluplná práca,
a teda aj získavanie nových vedomostí, zručností a rozširovanie prehľadu je lepšia ako nečinnosť (zdroj – informácia Úradu
práce, soc. vecí a rodiny Keţmarok).
Súťaže pre všetkých obyvateľov
Primátor mesta Spišská Belá
vyhlasuje pre všetkých obyvateľov nášho mesta verejnú súťaž

„Najkrajší kvetinový balkón
v Spišskej Belej 2006“
Súťažiaci :
-osoba staršia ako 18 rokov, ktorá ţije v meste Spišská Belá (bez ohľadu na druh pobytu), ktorá vlastní alebo uţíva
predmetný dom alebo byt, ktorého súčasťou je uvedený balkón alebo okenná kvetinová výzdoba. V sporných prípadoch
rozhoduje o oprávnenosti účasti v súťaţi primátor mesta.
Spôsob prihlásenia do súťaže :
-záujemca si podá písomnú prihlášku do súťaţe a následne oznámi na mestský úrad dátum moţnej obhliadky balkóna /
kvetinovej výzdoby aspoň tri pracovné dni vopred. Zástupcovia hodnotiacej komisie vykonajú obhliadku daného miesta
a urobia fotodokumentáciu, prípadne video záznam.
Čo sa bude hodnotiť? Celkový estetický vzhľad.
Trvanie súťaţe : prihlasovať sa priebeţne najneskôr do 31. augusta 2006.
Termín vyhodnotenia: 23. septembra 2006
Ceny pre súťaţiacich – ocenia sa prvé tri miesta
za 1. miesto – 3000 Sk + vecná cena
za 2. miesto - 2000 Sk + vecná cena
za 3. miesto - 1000 Sk + vecná cena

––––––––––––––––––––––––––––––
Primátor mesta Spišská Belá
vyhlasuje pre všetkých obyvateľov nášho mesta verejnú súťaž

„Najkrajšia predzáhradka
v Spišskej Belej 2006“
Súťažiaci :
osoba staršia ako 18 rokov, ktorá ţije v meste Spišská Belá (bez ohľadu na druh pobytu), ktorá vlastní alebo uţíva predmetný
dom alebo byt, ktorého súčasťou je uvedená predzáhradka.
V sporných prípadoch rozhoduje o oprávnenosti účasti v súťaţi primátor mesta.
Spôsob prihlásenia do súťaže :
- záujemca si podá písomnú prihlášku do súťaţe a následne oznámi na mestský úrad dátum moţnej obhliadky aspoň tri
pracovné dni vopred
- - zástupcovia hodnotiacej komisie vykonajú obhliadku daného miesta a urobia fotodokumentáciu, prípadne video záznam
Čo sa bude hodnotiť: Celkový estetický a urbanistický vzhľad.
Trvanie súťaţe : prihlasovať sa priebeţne najneskôr do 31.augusta 2006
Termín vyhodnotenia: 23. septembra 2006
Ceny pre súťaţiacich – ocenia sa prvé tri miesta
za 1. miesto – 4000 Sk + vecná cena
za 2. miesto - 2500 Sk + vecná cena
za 3. miesto - 1500 Sk + vecná cena
Mesto ako organizátor súťaţe si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch právo zrušiť tieto súťaţe bez nároku
súťaţiacich na náhradu akýchkoľvek ich nákladov.
Prijatie jubilantov
Dňa 10. mája sa na pozvanie primátora nášho mesta uskutočnilo slávnostné prijatie obyvateľov nášho mesta, ktorí v tomto
roku (v uplynulých 4 mesiacoch) oslávili okrúhle ţivotné jubileum – narodeniny (70, 75, 80, 85 rokov). Prijatie sa uskutočnili
v obradnej sále na mestskom úrade. 15 oslávencom (v dvoch skupinách) sa prihovoril primátor mesta, pripravený bol menší
kultúrny program. Oslávencom bola odovzdaná kytička kvetov a pamätný telegram mesta. Následne sa oslávenci zapísali do
pamätnej knihy mesta a primátor mesta ich pohostil čašou vína.
Prijatie novonarodených detí – nových
občanov mesta
Dňa 11. mája sa na pozvanie primátora nášho mesta uskutočnilo slávnostné prijatie novonarode-ných detí a ich rodičov obyvateľov nášho mesta. Prijatie sa uskutočnili v obradnej sále na mestskom úrade. Rodičom 17 detí, nových občanov
mesta, narodených od začiatku tohto roka sa prihovoril primátor mesta a pripravený bol tieţ menší kultúrny program.
Rodičom detí bola odovzdaná kytička kvetov, pamätný telegram mesta a finančný dar.
Základná umelecká škola informuje .....
Upozorňujeme záujemcov o štúdium v základnej umeleckej škole v školskom roku 2006/07 na moţnosť prihlásiť sa do
týchto odborov:
1./ hudobný odbor /klavír, keyboard, zobcové flauty, priečna flauta, organ, kontrabas, husle, trubka, klarinet, pozauna, tuba,
akordeón/,
2./ výtvarný odbor /s rozšíreným vyučovaním keramiky, grafiky a fotografie/,
3./ tanečný odbor /folklórny a klasický tanec/ a

4./ novootvorený literárno-dramatický odbor
/divadlo/. Prihlásiť sa môţu deti vo veku od 4 rokov v sprievode rodiča i dospelí (!) v čase od 20. mája do 20. júna 2006
priamo u riaditeľa školy.
Dotácia na nákup kníh
Na základe vypracovaného malého projektu mesto získalo pre mestskú kniţnicu dotáciu vo výške 30.000 Sk na nákup kníh.
Nenávratnú dotáciu poskytlo Ministerstvo kultúry SR. Spolu s plánovanými financiami z rozpočtu mesta (40.000 Sk) sa
v tomto roku nakúpia knihy pre mestskú kniţnicu v hodnote 70.000 Sk.
Základná umelecká škola pozýva .....
Základná umelecká škola pozýva vás pozýva na 1./ vernisáţ absolventskej výstavy prác výtvarného odboru ZUŚ, ktorá sa
uskutoční dňa 14. júna 2006 o 17. hod. v priestoroch Múzea J. M. Petzvala
2./ slávnostný absolventský koncert ţiakov hudobného odboru ZUŠ, ktorý sa uskutoční dňa 21. júna 2006 o 17. hod. v
kinosále mesta
Viete, že ......
- sa uskutočnila asfaltácia plochy viacúčelového športového ihriska na Tatranskej ulici (tzv. hokejového ihriska) – táto
plocha sa teší veľkému záujme detí a mládeţe
- dňa 17. mája 2006 sa v kinosále mesta uskutočnil koncert učiteľov Zákl. umeleckej školy Sp. Belá
- dňa 28. apríla 2006 si boli ţiaci našej základnej umeleckej školy - Matej Scholtz a Petra Rezničá-ková osobne prevziať
ocenenia na vernisáţi vo Vrútkach - reprezentovali naše mesto na výtvarnej súťaţi „Malé grafické formy 2006“, do ktorej
bolo zaradených 1409 prác z 55 ZUŠ a 5 iných škôl celého Slovenska Blahoţeláme !
- v dňoch 10.6. (sobota) o 16.20 hod. a 11. 6. 2006 (nedeľa) o 10.20 hod. bude našim mestom prechádzať peletón
Medzinárodných cyklistických pretekov Košice -Tatry – Košice

