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Belianske jedenástky 2006
Mesto Spišská Belá
a FK TJ Slavoj Spišská Belá
Vás pozývajú na
regionálna súťaţ v kopaní jedenástok
Belianske jedenástky 2006

30. júla 2006 (nedeľa)
na bývalom futbalovom ihrisku v Spišskej Belej
Program podujatia : od 10.00 hod. registrácia súťaţiacich - od 12.00 hod. začiatok súťaţe
cca 17. 00 hod. vyhlásenie výsledkov súťaţe - pokračovanie voľnej zábavy
súťaţ v troch kategóriách - muţi, ţeny, deti
štartovné: Muţi 50,-Sk, Ţeny 30,-Sk, deti 20,-Sk
pre najlepších sú pripravené zaujímavé finančné ceny
Zaujímavé atrakcie pre deti i dospelých, posedenie pri ţivej hudbe .....
Všetkých Vás srdečne pozývame !!!
Príďte sa zabaviť, oddýchnuť si a stretnúť priateľov a známych !
Termíny zberu separovaného odpadu v Spišskej Belej
27.7.2006
28.7.2006
10.8.2006
11.8.2006
24.8.2006
25.8.2006

Plasty
Papier,
sklo
Plasty
Papier,
sklo
Plasty
Papier,
sklo

7.9.2006
8.9.2006
21.9.2006
22.9.2006

Plasty
Papier,
sklo
Plasty
Papier,
sklo

Plánované stavebné akcie do konca tohto roka
Mesto v rámci schválených investičných aktivít do konca tohto roka zrealizuje ešte tieto stavebné akcie:
- rekonštrukcia chodníka Ul. Kpt. Nálepku od č. 12 po kriţovatku na Slovenskú Ves (bufet Srdiečko)
- stavebné úpravy novej rozšírenej časti cintorína v Sp. Belej – vybudovanie asfaltových chodníkov, osvetlenia, výsadba
zelene
- úprava vstupu na cintoríne v Stráţkach (nový predný plot, zriadenie parkovacích miest)
- úprava okolia pred odchodným domom a parkoviska pred ním
- vybudovanie nového verejného osvetlenia cesty za panelákmi na Druţstevnej ulici za Zimou ul.
- vybudovanie nového verejného osvetlenia cesty k Javorine, v.d. od cesty k SPP
- vybudovanie nového verejného osvetlenia cesty v Stráţkach od parkoviska pri kaštieli po koniec Stráţok
- vybudovanie nového verejného osvetlenia za ul. Slnečnou smerom k záhradkám na Mileroch
- výstavba chodníka medzi panelákmi na Druţstevnej ulici od špeciálnej základnej školy k panelákom zozadu
- oprava chodníka na Tatranskej ulici (od č. 1 – po 25 – po jednej strane) – poloţenie novej vrstvy asfaltu
- zriadenie parkoviska na Druţstevnej ulici – pred novým bytovým domom
- plynofikácia budovy Centra voľného času v Spišskej Belej
- výstavba nového futbalového ihriska v Spišskej Belej – začatie zatiaľ len zemných prác
- výmena okien na budove materskej školy (v prípade získania potrebných finančných prostriedkov)
- oprava fasády budovy mestského úradu (v prípade úspešnosti podaného projektu a získania dotácie)
- začiatkom augusta sa ešte opravia asfaltom lokálne poškodenia mestských ciest a chodníkov – tam kde je to potrebné
Ako ďalej s futbalom v Spišskej Belej ...
Uţ tento rok hrávajú futbalisti nášho mesta svoje domáce zápasy na futbalovom ihrisku v Stráţkach. Mnohí tzv. futbaloví
odborníci predpovedali, ţe zrušenie pôvodného ihriska vedľa cintorína bude znamenať zánik futbalu v našom meste. Nestalo
sa a pokiaľ bude skutočný záujem o futbal v našom meste (zo strany hráčov, fanúšikov a funkcionárov), tak to skutočne
nehrozí. Všetko je totiţ v ľuďoch - v tomto prípade v hráčoch a vo funkcionároch. Zo strany mesta boli vytvorené dôstojné
podmienky na to, aby na ihrisku v Stráţkach mohli hrať 4 muţstvá, od augusta uţ 5 muţstiev (dospelí Sp. Belá, dospelí
Stráţky, dorast Sp. Belá, ţiaci Spišská Belá, ţiaci Stráţky). Od roku 2004 sa práve za prispenia (pomoci) vedenia mesta
obnovil futbal v Stráţkach, v tomto roku Stráţky postúpili do 2. triedy a keďţe v nej je podmienka mať 1 mládeţnícke
muţstvo, muselo sa zariadiť druţstvo ţiakov aj v Stráţkach (hoci tam hrajú aj chlapci z Belej – podstatou je dať šancu
a priestor kaţdému chlapcovi, ktorí prejaví záujem). A práve tento záujem malých detí o futbal nás teší, a nerobí im ani

problém zájsť na tréning na ihrisko do Stráţok, ak sa chce. Aj v tomto prípade sa k veci pozitívne postavilo vedenie nášho
mesta (osobne primátor mesta).
A aké sú podmienky pre futbal na ihrisku v Stráţkach ? Mesto v tomto roku zrekonštruovalo priestory v bývalej
hasičskej zbrojnici a zriadilo tam šatne pre hráčov vrátane spŕch. Na samotnom ihrisku bol upravený trávnik, vjazd do areálu
ihriska, zadné oplotenie, bola premiestnená tribúna z ihriska z Belej, boli postavené nové prístrešky – striedačky
a k dispozícii bude aj ozvučenie, a mnoho ďalších zmien a úprav. Takţe dnes majú futbalisti celkovo lepšie podmienky, ako
v Spišskej Belej.
Naviac ide o dočasné riešenie pre belianskych futbalistov. Pozemky potrebné na výstavbu nového futbalového ihriska
(zatiaľ hracej plochy) za Kúpeľnou ulicou sú takmer všetky vysporiadané, na jeseň tohto roka mesto uţ plánuje začať
prípravu podloţia pod samotnou hracou plochou. Do dvoch rokov by sa na tomto novom futbalovom štadióne mal hrať futbal
(ak nenastanú nepredvídané okolnosti), následne sa postupne vybuduje k tejto hracej ploche ďalšie potrebné zázemie - šatne
s tribúnou a pod..
Oprava meštianskych domov na Štefánikovej ulici
V priebehu júla a augusta mesto zrealizuje rekonštrukciu dvoch mestských meštianskych domov na Štefánikovej ulici č.
8 a č. 18. Táto oprava bude spočívať v oprave fasády, v nátere strechy a okien. Ide opravu domov, ktoré sú kultúrnymi
pamiatkami a na ich opravu získalo mesto finančný dar od Nadácie SPP Bratislava vo výške 860.000 Sk na základe
vypracovaného projektu „Obnovme si svoj dom“. Mesto zo svojho rozpočtu prispeje ešte sumou 100.000 Sk (povinné
spolufinancovanie). Popri tejto rekonštrukcii sa opraví aj fasáda ďalšieho mestského meštianskeho domu č. 9 na tejto ulici.
Uvedené opravy sa realizujú v zmysle napĺňania programu mesta na postupnú obnovu mestskej pamiatkovej zóny.
Oprava štátnej cesty na T. Kotlinu
Koncom júla Slovenská správa ciest uskutočnila opravu štátnej cesty zo Spišskej Belej v smere na Tatranskú Kotlinu.
Opravil sa však len úsek o dĺţke cca 3 km, nakoľko viac finančných prostriedkov sa primátorovi nášho mesta spolu so
starostom Ţdiaru nepodarilo „vybojovať“ v rozpočte Ministerstva dopravy, konkrétne Slovenskej správy ciest (samozrejme
vďaka aj za to). Oprava tejto cesty by mala pokračovať v roku 2007.
Dni poľa 2006
Dňa 20. júna sa uskutočnili v našom meste DNI POĽA 2006 (uţ 3. ročník) – poľnohospodárska prezentačná akcia, ktorú
pripravila spoločnosť AT TATRY s.r.o. Spišská Belá. Táto akcia sa uskutočnila na poliach medzi Spišskou Belou
a Bušovcami a jej cieľom bolo prezentovať prácu a najmä doterajšie skúsenosti uvedenej spoločnosti pri pestovaní repky
olejnej na 23 rôznych odrodách (pokusoch), ako aj prezentácia ďalších firiem ponúkajúcich produkty potrebné na pestovanie
uvedenej plodiny. Tejto akcie sa zúčastnili poľnohospodári (ale aj nepoľnohospodári) z okolitého regiónu ako aj z celého
Slovenska, dokonca aj zo zahraničia (z Českej republiky) a tieţ aj primátor nášho mesta. Okrem organizačne a odborne
výborne zabezpečenej akcie to bola tieţ ďalšia veľmi vhodná propagácia nášho mesta, ľudí a uvedenej firmy v ňom
pôsobiacich, za čo primátor mesta vyjadrujeme spoločnosti AT TATRY s.r.o. verejné poďakovanie.
Cyklochodník k Belianskemu rybníku
V rámci projektu mesta podporeného z programu PHARE (EÚ) mesto vybudovalo 3-metrový cykloturistický chodník
s asfaltovým povrchom k rekreačnooddychovej zóne mesta – k Belianskemu rybníku. V rámci tohto projektu sa tieţ
vybudovalo parkovisko pred touto zónou vedľa štátnej cesty (v smere na Tatranskú Kotlinu) o počte 46 parkovacích miest.
Následne mesto vybudovalo nové verejné osvetlenie okolo tohto chodníka aţ po tzv. rybársky dom. Ďalej sa osadila nová
vstupná brána do tohto areálu, veľká regionálna turistická mapa, 4 informačné tabule s prezentovaním turistických atraktivít
mesta a jeho okolia. Popri chodníku sa umiestnili nové lavičky a odpadkové koše. Celkové náklady na túto doterajšiu
revitalizáciu uvedenej oddychovej zóny predstavovali cca 2,3 mil. Sk (95 % nákladov predstavuje grant EÚ). V budúcom
roku by bolo potrebné ešte vybudovať v tomto areáli veľké ohnisko s prestrešením, detské ihrisko, osadiť lavičky aj okolo
rybníka, upraviť a vyštrkovať chodník okolo rybníka.
Prechod cez ţelezničnú trať
Mesto pripravuje vybudovanie prechodu pre peších cez ţelezničnú trať na Kúpeľnej ulici v mieste oproti domu č. 32.
Vybudovanie tohto prechodu súvisí s budúcou výstavbou futbalového ihriska a nových rodinných domov, pričom sa
predpokladá, ţe v tomto mieste je to najbliţšie do centra mesta. Mesto dalo spracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu
na zriadenie tohto prechodu a v súčasnosti prebieha vyjadrovacie konanie pred vydaním povolenia. V prípade
bezproblémového postupu sa realizácia predpokladá na jeseň tohto roka. Aj za týmto účelom , ako aj za účelom zvýšenia
bezpečnosti na Kúpeľnej ulici bol v danom mieste uţ umiestnený retardér (spomaľovací prah) s novým dopravným
značením.
ROEP – posledná výzva
Mesto Spišská Belá oznamuje obyvateľom mesta, ţe príprava vytvorenia registra obnovenej evidencie pozemkov (tzv.
ROEP) je uţ v záverečnej fáze a preto posledný krát vyzýva tých, ktorí majú záujem si majetkoprávne usporiadať vlastníctvo
k určitým pozemkom v k.ú. Spišská Belá, ktoré uţívajú (týka sa to prípadov v zmysle zákona č. 180/1995 Z.z. v znení
neskorších predpisov), aby podali svoje návrhy na majetkoprávne vysporiadanie na mestský úrad najneskôr do
15.8.2006 ! V prípade nejasností a potreby ďalších informácii kontaktujte na mestskom úrade Ing. Kleinovú, tel. 4680512.
Návšteva v nemeckom Brücku
V dňoch 23-25. júna 2006 delegácia nášho mesta (s primátorom mesta) navštívila nemecké mesto Brück (cca 80 km od
Berlína). S týmto mestom sa udrţiavajú uţ viac ako 10 rokov neformálne partnerské kontakty, aj keď zatiaľ nie je oficiálne
našim partnerským mestom, čo je však spoločným cieľom oboch miest. Zaujímavosťou je, ţe v tomto nemeckom meste ţijú
bývalí obyvatelia nášho mesta, ako aj okolitých obcí, resp. potomkovia obyvateľov nášho mesta z obdobia s pred 2. sv.
vojny. Celá táto návšteva sa niesla vo veľmi priateľskom a pohostinnom duchu. Obe strany sa dohodli, ţe zástupcovia mesta
Brück navštívia naše mesto v septembri tohto roku pri príleţitosti Zemiakarského jarmoku.

Dokončenie ďalšej časti verejného osvetlenia
Mesto v priebehu júna dokončilo výstavbu verejného osvetlenia chodníka k ţelezničnej zastávke v Stráţkach a chodníka
k cintorínu v Stráţkach. Zároveň sa dobudovalo osvetlenie k areálu bývalých štátnych majetkov (dnes AT TATRY a ďalšie
firmy).
Nové prístrešky na kontajnery
Na sídlisku na Druţstevnej ulici mesto osadilo 5 nových prístreškov na umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad.
Dôvodom ich osadenia je jednak estetická úprava vzhľadu uvedeného sídliska a rovnako ochrana uvedených kontajnerov
pred poveternostnými vplyvmi .

Výzva - lavičky
Mesto postupne osadzuje nové lavičky v rámci verejných priestranstiev, plôch a parkov v našom meste. Snahou mesta je
postupne osadiť lavičky všade tam, kde je to potrebné a účelné. V tomto roku mesto plánuje osadiť cca 70 lavičiek, z toho
cca 20 lavičiek je určených do centra mesta. Mesto má urobený určitý predbeţný plán rozmiestnenia lavičiek, avšak určite
nemá v ňom zohľadnené všetky potreby. Preto primátor mesta vyzýva obyvateľov mesta, aby zaslali svoje návrhy na
umiestnenie lavičiek v našom meste na adresu primator@spisskabela.sk, alebo doručili na sekretariát primátora mesta,
kancelária č. 7, pripadne nahlásili poţiadavku telefonicky na č. 4680500.
Športové ihrisko Moskovská – uţ dokončené !
Nové športové ihrisko pri Základnej škole na Moskovskej ulici je dokončené. Samotná hracia plocha – umelá tráva vyplnená
špeciálnym kremičitým pieskom však potrebuje ešte dosadnúť (usadiť sa), takţe potrvá ešte pár týţdňov, kým tento povrch
bude mať poţadované vlastnosti. Na ihrisku je nutné dodrţiavať určené pravidlá (zverejnené pred vstupom na ihrisko).
Správcom ihriska je p. Ján Gallik st., ktorý zodpovedá za správu a údrţbu ihriska, za otváranie a uzamykanie ihriska a pod..
Za pouţitie ihriska sa platí 100 Sk za 1 hod. (to sú náklady na odmenu správcu ihriska a na nevyhnutné náklady na správu
a údrţbu ihriska). Uvedené ihrisko sa uzamyká, nie je voľne prístupné verejnosti a teda je potrebné si ho objednať u správcu
ihriska. Ihrisko však počas školského roka bezplatne uţívajú školy a školské zariadenia v našom meste v čase pondelok aţ
piatok od 7.00 do 16.00 hod. (mimo školských prázdnin). Mimo tohto času si ktokoľvek môţe uvedené ihrisko objednať za
uvedenú úhradu. Na uvedenom ihrisku je moţné hrať basketbal, volejbal, tenis a futbal. Do konca letných prázdnin (do
3. septembra 2006) bude pre deti z nášho mesta do 15 rokov ihrisko k dispozícii bezplatne. Podmienkou je, aby väčšina
hráčov na ihrisku mala menej ako 15 rokov - ihrisko si môţe táto istá skupina, resp. hráč prenajať v daný deň len raz max. na
2 hod. v čase od 7.00 do 14.00 hod. Výnimočné prípady posúdi správca ihriska (napr. ak ihrisko bude voľné a nebude mať
záujem niekto iný).
Prijatie najlepších ţiakov základných škôl
Dňa 29. júna primátor mesta prijal v obradnej sále mestského úradu najlepších ţiakov všetkých ročníkov oboch
základných škôl v našom meste v školskom roku 2005-2006 za prítomnosti riaditeľov a pedagógov týchto škôl. Najlepší ţiaci
boli zapísaní do pamätnej knihy mesta a tieţ im boli odovzdané kniţné ceny.
Prijatie jubilantov a novonarodených detí
Dňa 27. júna sa na pozvanie primátora nášho mesta uskutočnilo slávnostné prijatie obyvateľov nášho mesta, ktorí v tomto
roku (v uplynulých 2 mesiacoch) oslávili svoje okrúhle ţivotné jubileum – narodeniny (70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov). Dňa
28. júna sa na pozvanie primátora nášho mesta uskutočnilo slávnostné prijatie novonarodených detí a ich rodičov obyvateľov nášho mesta. Prijatie sa uskutočnilo v obradnej sále mestského úradu. Rodičom detí bola odovzdaná kytička
kvetov, pamätný telegram mesta a finančný dar. Novým občanom mesta ţeláme veľa zdravia a lásky.
Mestská futbalová liga ???
V našom meste na základe ohlasov niektorých obyvateľov mesta evidujeme záujem zaloţiť mestskú futbalovú ligu. Išlo
by o neprofesionálnu súťaţ, aká sa hrá aj v iných mestách. Táto súťaţ by sa hrala na ihrisku s umelou trávou na Moskovskej
ulici. V záujme určenia ďalších pravidiel tejto ligy primátor mesta zvoláva stretnutie zástupcov druţstiev, ktoré by mali
záujem si zahrať v tejto lige, na štvrtok 3. augusta 2006 o 17.00 hod. od. v zasadačke na mest. úrade.
Medzinárodná výstava fotografií
Slovenské technické múzeum Košice ako prevádzkovateľ Múzea J. M. Petzvala Vás pozýva na výstavu fotografii pod
názvom „Tatranská fotografia“. Výstava potrvá do 27. augusta a navštíviť ju môţete v múzeu J. M. Petzvala v Spišskej
Belej počas novej prevádzkovej doby : utorok – sobota od 10.00 do 17.00 hod.
Goralské folklórne slávnosti v Ţdiari
Dňa 13. augusta 2006 (v nedeľu) sa v Ţdiari na Strednici uskutoční 12. ročník Goralských folklórnych slávností so
začiatkom o 13.00 hod. (vozový sprievod obcou), o 14.30 hod. kultúrny program.
Nová kolekcia pohľadníc mesta
Mesto Spišská Belá pripravilo zo známych, ale aj nových záberov mesta novú kolekciu 4 druhov pohľadníc mesta. Tieto
pohľadnice si je moţné zakúpiť v regionálnom turistickom informačnom centre v našom meste.
Nezabudli ste ?
Nezabudli ste, ţe ešte stále máte moţnosť sa prihlásiť do súťaţe vyhlásenej primátorom mesta o najkrajší balkón
a o najkrajšiu predzáhradku. Termín uzávierky súťaţe je 31. august 2006.

Upozornenie
Centrum voľného času bude od 31.júla do 31.augusta uzavreté z dôvodu čerpania dovolenky

