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MsZ Svit prerokovalo

Ulica SNP sa dočká
rekonštrukcie
Po správe o plnení uznesení, ktorú podal hlavný kontrolór, poslanci schválili zásady podávania, prijímania, evidovania a vybavovania sťažností a petícií občanov. Následne sa zaoberali čiastkovou
zmenou Územného plánu mesta Svit a vypočuli si zástupcov firmy
BZ, spol. s. r. o., a ARCHEKO, ktorí predniesli zámer využitia časti
katastrálneho územia Svit. Požadovali schválenie a začatie procesu
obstarávania zmeny ÚPM v tejto lokalite z plôch izolačnej zelene na
funkčné plochy vybavenosti, špecifických služieb a izolačnej zelene. Poslanci si vyžiadali čas na zhodnotenie tejto žiadosti a budú sa
ňou zaoberať o mesiac.

Deň detí konečne
bez dažďa

Opätovne zvolili Ľ. Vallušovú za
prísediacu Okresného súdu obvodu Poprad, schválili zámenu pozemkov žiadateľovi Š. Krempaskému,
vzali na vedomie informáciu o hospodárení Spoločného obecného
úradu a schválili mu dotáciu na rok
2010 vo výške 22 837,- €.

Ďalej sa zaoberali Športovou halou.
Odporučili primátorovi uzatvoriť
zmluvu o výpožičke tejto haly s
BK Iskra Svit v zmysle schválených
zásad prenájmu nebytových priestorov a stanovenia cien za tento prená(Pokrač. na 2. strane)

Určite najnervóznejšie očakávali tohtoročný Deň detskej radosti
organizátori – oddelenie kultúry MsÚ a CVČ. Po predchádzajúcich
rokoch snáď ani nepripúšťali, žeby sa opäť museli sťahovať do
športovej haly. A boli vyslyšaní!!! Pomerne priaznivé počasie privítalo v areáli Koliby všetkých tých, ktorým sa chcelo prísť a využiť ponuku organizátorov.
Mohli si vyskúšať futbalové schopnosti, pozrieť si zblízka moderné hasičské auto, zaloviť s udicou, vyskúšať rôzne detské hody a hry, využiť
skákadlo, šmýkačku, silomer, či
elektrického býka – ródeo, väčší
i adrenalínový orbitron, mohli výtvarne tvoriť v kresbe na chodníku (vďaka patrí Únii žien vo Svite i za hry pre
najmenších, kde boli odmenení).
Súbežne s týmito hrami sa všetci
mohli pozerať na vystúpenia jednotlivcov a kolektívov z MŠ Pod Skalkou, základných škôl, UK Fantázia,
ZUŠ.

Asi najväčšej pozornosti sa tešilo
zaujímavé divadelné predstavenie „O
Šípovej Ruženke“ v podaní Divadla
Babadlo z Prešova.
Záver patril tombole a pos-ledné
rozlúčkové slová moderátorky sprevádzali už prvé kvapky dažďa.
Poďakovanie za pomoc a spoluprácu patrí okrem spomínanej ÚŽ vo
Svite aj l. stavebnej sporiteľni, a. s.,
a Sintre, spol. s. r. o.
Popoludňajší 8. majáles Gemerčanov už poznačilo chladné počasie
a dážď a tak veľmi pekný folklórny
program v podaní súboru

Gočovan zhliadla len malá hŕstka divákov. Škoda.
-vžfoto: M. Jurčák, S. Pjatak
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Bude podchod pod železnicou?
V prvý júnový deň sa konalo stretnutie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti Igora Chomu s primátorom mesta Svit R. Abrahámom,
starostom Batizoviec I. Čičmancom, starostom Gerlachova
M. Ryšom a zamestnancami MsÚ vo Svite P. Sadloňom a L.
Handzušovou (obr. dole).
Predmetom rokovania bola
výstavba podchodu pod železničnou traťou smerom na Batizovce a Gerlachov. Podchod
mal byť zrealizovaný v rámci
druhej etapy budovania diaľnice Mengusovce – Jánovce a
už mal byť v prevádzke.
Z rokovania vyplynulo, že výstavba podchodu bola niekoľkokrát odložená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť si uvedomuje že podchod sa musí postaviť, lebo ne-

dôjde ku kolaudácií stavby z
druhej etapy budovania diaľnice. Na záver rokovania boli prijaté rozhodnutia, že Národná
diaľničná spoločnosť vypíše v
tomto roku výberové konanie
na realizáciu stavby.
Mesto Svit, obce Batizovce a
Gerlachov vyvolajú konanie na
úrovni ministra dopravy a spojov, kde za účasti zástupcov
Národnej diaľničnej spoločnosti a Železníc SR sa rozhodne o výstavbe uvedeného pod-rachodu.

Parlamentné voľby vo Svite
V sobotu 12. júna 2010 sa uskutočnili parlamentné voľby.
Vo Svite prišlo k volebným urnám 3693 oprávnených voličov, ktorí odovzdali 3639 platných hlasov. O hlasoch teda rozhodlo 60,78 % voličov. Najviac hlasov vo Svite získala strana Smer 39,54 %, na druhom mieste sa umiestnila SaS so 16,93 %, a na treťom SDKÚ s 15,83 %. Z ďalších výsledkov: KDH 9,54 %, SNS 4,78 %, HZDS 3 %, Ľudová strana naše Slovensko 2,91 %, SDĽ 2,28, MOST
1,76 %, KSS 0,85 % Paliho Kapurková 0,63 %, Únia - Strana pre Slovensko 0,6 %, EDS 0,33 %, ZRS 0,3 %, Strana
rómskej koalície 0,25 %, Nová demokracia 0,22 % AZEN
0,19 %, SMK 0,05 %.

Pamätáte si na rozhľadňu?
Vážení spoluobčania,
najmä vy, skôr narodení, si možno pamätáte na to, že na hrebeni našej Baby (asi na úrovni oproti Prioru) stála
v päťdesiatych rokoch drevená rozhľadňa, ktorú by malo mesto záujem obnoviť. Nakoľko sme sa doposiaľ nestretli so žiadnou zachovanou dokumentáciou o tomto objekte, obraciame
sa na vás, milí spoluobčania, s prosbou o pomoc. Ak by sa vo
vašich súkromných archívoch našli akékoľvek zábery, na ktorých je táto rozhľadňa, prosíme vás o ich zapožičanie. Poskytnúť ich môžete na Mestskom úrade, sekretariáte, resp.
u prednostu MsÚ. Vopred vám za ochotu ďakujeme.
-red-

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

jom. Prednostovi MsÚ uložili zabezpečiť prieskum trhu na zakúpenie služobného automobilu, schválili rozpočtové opatrenie vo výške 9 209,- € na úhradu
energií za ObZS vo Svite.
Schválili aj celoročné hospodárenie Mesta Svit za rok
2009 a záverečný účet mesta
bez výhrad, rovnako aj hospodárenie a účtovnú závierku Bytového podniku Svit, s.r.o. za
uplynulý rok.
Ďalšie schvaľovanie sa týkalo
pridelenia dotácie pre UK Fantázia – schválili mu 1250,- € a navýšili rozpočet pre podujatie
Streetball 2010 o sumu 2 600,- €.

Poslankyňa V. Horňáková dala
poslanecký návrh na zvýšenie
dotácie pre Detský famózny
svet, ktorá bola schválená pred
mesiacom vo výške 1 000,- € o
ďalších 500,- €. Poslanci návrh
neschválili. Následne predniesla
návrh na zníženie dotácie pre UK
Fantázia o 500,- €. Ani tento jej
návrh nenašiel u poslancov potrebnú podporu. Tí potom schválili uzavretie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov Domu kultúry pre DH Sviťanka a
FS Jánošík. V bode o udelení
Ceny mesta Svit rozhodli, že
pre rok 2010 ju získajú Bernardína Točeková a Pavel Drugaj.
Vzali na vedomie prehľad hos-

podárenia mesta za štyri mesiace roka 2010, schválili Štatút Krízového štábu Mesta Svit
a jeho rokovací poriadok, rozpočtové opatrenie v súvislosti
s odstránením stavby SAD o 9
840,- € a rozpočtové opatrenie
vo výške 1800,- € na vypracovanie bezpečnostného projektu pre Mesto Svit.
V interpeláciách zaznelo upozornenie na zosuv pôdy Pod
Skalkou okolo rieky Poprad a
otázka, kedy sa začne s výstavbou Billy. Primátor odpovedal,
že po vydaní stavebného povolenia, teda v júni. Zaznelo upozornenie na potrebu odstránenie
výtlkov na cestách, opravy
chodníkov a problematických
miest s odtokom vody z ciest
Pod Skalkou. Bola vyslovená
otázka, ako sa vykonáva kontro-

la dodržiavania VZN (pri prekopávkach a úprave okolia) a či sa
neuvažuje o inštalácii spomaľovača na Ul. kpt. Nálepku.
V diskusii sa rokovalo o možnosti zvýšenia povolenej rýchlosti áut na trase cesty I/18
medzi Svitom a Štrbou a pomerne rozsiahla diskusia sa týkala
verejného zhromaždenia občanov Pod Skalkou a plánovanej výstavby domov v jej východnej časti. Poslanci v tejto
časti zasadnutia schválili ďalšiu
úpravu rozpočtu v nadväznosti na úhradu za vypracovanie
projektu Životné prostredie ochrana ovzdušia v celkovej
výške 32 335,- €. V závere súhlasili so začatím verejného
obstarávania rekonštrukčných prác Ulice SNP.
-vž-
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Prioritu majú veľké projekty
Naši občania si všimli, že trend, ktorý v našom meste nastal
pri obnove ciest, chodníkov či budovaní parkovísk v poslednom roku poklesol. Má to svoje príčiny a tom chcem verejnosť
informovať.
Tretí rok za sebou sa vedenie nia, ktorá je financovaná z Nórskemesta intenzívne venuje problema- ho finančného mechanizmu sa chýtike získavania eurofondov na re- li ku koncu. Každý občan mesta sa
konštrukciu a budovanie nášho môže presvedčiť o prínose tejto remesta. Na základe výziev prísluš- konštrukcie. Okrem úspor elektricných rezortov sa zameralo na tie vý- kej energie máme podstatne intenzvy, ktoré sú v súlade s aktuálnymi i zívnejšie osvetlené cesty a chodníočakávanými potrebami a perspek- ky. V júli bude osvetlenie odovzdatívami nášho mesta.
né mestu za prítomnosti novej nórVeľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva pani Trine Skymoen
s Dr. R. Abrahámom a Ing. P.
Sadloňom.

Mesto Svit doposiaľ predložilo 7
projektov na financovanie z eurofondov. Zatiaľ má schválených prvých 5 projektov z vyššie uvedenej
tabuľky, z ktorých prvé 3 sú už v
realizácií.
K získavaniu prostriedkov z eurofondov je potrebné v krátkosti povedať nasledovné. Získavanie týchto prostriedkov nie je automatické.
Žiadosť musí byť bezchybne a odborne projektovo doložená, žiadateľ musí mať na príslušnom projekte minimálne 5% finančnú spoluúčasť a potom čakať, či príslušná komisia podľa výberových kritérií projekt schváli.
Každý projekt schválilo najprv
mestské zastupiteľstvo s finančnou
spoluúčasťou mesta. Prostriedky
na túto spoluúčasť Mesto vyčlenilo
na zvláštne účty, aby sa nemohli
použiť na financovanie iných akcií.
Ako vidieť z tabuľky, Mesto postupne vyčlenilo na finančnú spoluúčasť v siedmych uvedených projektoch 736 549 € /22 189 284 Sk/.
Je to na pomery nášho mesta veľká finančná čiastka a to je aj dôvodom toho, že menšie investičné akcie, ako rekonštrukcie ciest, chodníkov, parkovísk a mestských objektov sú momentálne v útlme.
Mesto dalo prioritu veľkým investičným projektom, ktorých realizáciu
bez eurofondov by si nikdy nemohlo dovoliť. Uvedomujeme si, že
možnosti čerpania eurofondov sú
finančne i časovo obmedzené do
roku 2013. Našim cieľom je využiť
tieto možnosti v maximálnej miere.
Aspoň pár slov k jednotlivým projektom.
Rekonštrukcia verejného osvetle-

skej veľvyslankyne pani Trine Skymoen, ktorá sa pri tejto príležitosti
stretne s našimi občanmi.
Podobne sa chýli ku koncu i rekonštrukcia oboch základných
škôl. Základnej škole na ulici Komenského je potrebné dokončiť
zateplenie fasády školy z východnej
strany a vybudovať dopravné ihrisko a Základnej škole na Ulici mieru
zateplenie pavilónu B. Obe zrekonštruované školy budú mestu, ale
najmä žiakom a pedagógom oboch
škôl odovzdané v prázdninových
mesiacoch.
Ďalší projekt pod názvom Revitalizácia centra mesta, sa začne po
ukončení a schválení výberového
konania v mesiaci júli. V krátkosti, v
rámci tohto projektu bude zrekonštruované námestie okolo Domu
kultúry, Štúrova ulica po obchody
„Kopček“ i s chodníkom z južnej
strany, ďalej Komenského ulica až
po hlavnú cestu do Popradu. Zrekonštruovaný bude park pri reštaurácii „Trafo“ a vysadená bude nová
zeleň pozdĺž Štúrovej ulice.

V rámci projektu Ochrana ovzdušia získa mesto novú techniku na
údržbu a udržiavanie mesta. Budú
to dve výkonné vozidlá, prvé na polievanie a druhé na zametanie a čistenie ciest. Ďalšie dve menšie vozidlá budú na úpravu, čistenie a zametanie chodníkov. Táto technika
nahradí staručké vozidlo na zametanie IFA, držiace pohromade už
len silou vôle a majstrovstvom zamestnancov technických služieb.
Nové vozidlá budú jazdiť po meste
a starať sa o jeho čistotu koncom
augusta, alebo začiatkom septembra.
Investičný zámer postaviť dom
dôchodcov Pod Skalkou rekonštrukciou bývalej ZUŠ, patrí k najdlhšie konzultovaným investičným
zámerom. Dvanásť rokov, čo som v
samospráve mesta, sme o potrebe
diskutovali, no teraz nastal okamih
pravdy a projekt sme predložili ministerstvu výstavby na posúdenie.
Tento investičný zámer patrí medzi
najnáročnejšie. Posúdenie zámeru
trvá cca 100 dní a tak sa v priebe-

hu necelých dvoch mesiacov dozvieme, či nášmu mestu budú prostriedky schválené a v akej výške.
Druhým finančne náročným krokom je projekt Kompostáreň. V súlade s platnou legislatívou musia
mať mestá do roku 2013 zriadené
takéto prevádzky na zhodnocovanie biologického odpadu. Ide o odpady biologicky rozložiteľné, odpady z kuchýň a pod. Tento projekt
bol predložený ministerstvu životného prostredia na posúdenie. Podobne ako v predošlom prípade, o
výsledku posúdenia sa dozvieme v
priebehu dvoch mesiacov.
Okrem eurofondov ďalším zdrojom finančných prostriedkov na veľké projekty, z ktorého čerpáme
prostriedky na rozvoj mesta, je
Štátny fond rozvoja bývania. V tomto volebnom období sme z prostriedkov tohto fondu zrekonštruovali pavilón C hotela Mladosť na 80
bytov.
V týchto dňoch prebiehajú dokončovacie práce na rekonštrukcii
ďalšieho objektu, bývalého Penziónu II na 36-bytovú nájomnú jednotku.
Dokončuje sa zateplenie objektu
zo západnej strany, privedie sa vodovodná prípojka a ukončia posledné vnútorné práce. Predpokladáme, že v priebehu augusta sa prvé rodiny nasťahujú do nových 36tich bytov. Celkový náklad 1,2 mil.
€ na rekonštrukciu získalo mesto
formou pôžičky zo ŠFRB a nenávratnou dotáciou z ministerstva
hospodárstva.
Mesto sa snaží využiť ďalšie vhodné plochy mesta, ktorých už nie je
veľa, na výstavbu ďalších nájomných bytoviek. Koncom mája bola
táto snaha ocenená rozhodnutím
ŠFRB o pridelení prostriedkov na
ďalšiu nájomnú 30 bytovú jednotku, ktorá bude situovaná vo východnej časti mesta Svit.
R. Abrahám
primátor mesta Svit
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V prospech dôchodcov
Základná organizácia JDS na Slovensku vo Svite bola 21. 5. organizátorom jarného zasadnutia Združenia klubov dôchodcov
regiónu Spiša. Na pôde Klubu dôchodcov vo Svite na Štúrovej
ulici členov združenia privítal predseda ZO JDS na Slovensku
Mgr. Miroslav Jurčák a viceprimátor mesta Svit Milan Lopušniak.
Alexander Tokár, predseda Združenia klubov dôchodcov regiónu
Spiša, informoval o činnosti združenia, ktorá je zameraná hlavne na
oboznamovanie sa s činnosťou klubov dôchodcov v regióne. Na stretnutí bolo konštatované, že záujem o klubovú činnosť a činnosť v ZO
JDS rastie, aktivity členov sa prejavujú nielen v pravidelnom stretávaní, ale i vo využívaní možnosti ďalšieho vzdelávania, vyžitia sa v kultúrnej oblasti a pri organizovaní poznávacích zájazdov. Ako bolo konštatované, je dobré, že dobré podmienky pre aktívny život starších ľudí v
dôchodkovom veku vytvárajú aj také mestá a obce, ako sú Kežmarok,
Smižany, či mesto Svit. Od toho, ako sa budú v budúcnosti o tútu skupinu ľudí starať a zaujímať nielen politické strany ale i samosprávy miest
a obcí, sa bude odvíjať aj kvalita života ich občanov.

Foto: A. Gejdošová
Zasadnutie Združenia klubov dôchodcov regiónu Spiša jednoznačne
prispelo k ďalšiemu vytváraniu možností ako organizovať život ľudí v dôchodkovom veku a ako ich zapájať do spoločenského života v kluboch
dôchodcov a v činnosti občianskeho združenia ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku s nepísaným heslom, aby: „Nikto neostal sám“. -ák-

Novú výstavbu sprevádzajú najmä emócie
Verejná diskusia o výstavbe 33 rodinných domov v mestskej
časti Pod Skalkou sa konala 25. mája a zvolali ju poslanci mestského zastupiteľstva na základe iniciatívy občanov. V sále kultúrneho domu sa na verejnom zhromaždení stretlo približne päťdesiat občanov tejto mestskej časti, z ktorých väčšina mala výhrady proti výstavbe rodinných domov najmä preto, že by sa mala vyrúbať časť mestského lesa. Na mestský úrad už pred týmto
stretnutím bol doručený list s podpismi približne 140 občanov,
ktorí s výstavbou nesúhlasia.
Stretnutie s občanmi, ktorého
Občania časti Pod Skalkou
sa zúčastnili poslanci zastupiteľ- trvali na ochrane prírody, vtákov,
stva, primátor Rudolf Abrahám, vi- zveri a tvrdili, že výrub spôsobí
ceprimátor Milan Lopušniak problémy s východnými vetrami,
a zamestnanci mesta, bolo po- pretože les pôsobí aj ako vetrolam
značené nervozitou a emóciami a zmení životné prostredie v tejto
najmä občanov mestskej časti časti Svitu.
a ich neochotou akceptovať akéArgumenty zástupcov mesta
koľvek dôvody za výstavbu, ktoré i poslancov sa sústredili najmä na
predkladali nielen zamestnanci potrebu výstavby aj rodinných domesta, ale ani poslanci. Emócie mov, pretože záujem Sviťanov
dokonca viedli k veľmi tvrdým ob- o výstavbu vo Svite je veľký a ani
vineniam poslancov i zamestnan- zďaleka nebude možné uspokojiť
cov z úplatkárstva a biznisu.
všetkých záujemcov. Ďalším fak-

tom, ktorý by mali občania nesúhlasiaci s výstabou zvážiť je, že
v osemdesiatych rokoch minulého storočia sa vo Svite nestavali
žiadne byty a celá jedna generácia sa musela vysťahovať do Popradu. Nesúhlas s výstavbou znamená, že opäť vysťahujeme časť
občanov Svitu do okolitých miest
a obcí. A čo je najsmutnejšie, urobia to samotní Sviťania, ktorí už roky v pokoji bývajú v rodinných domoch a keď kedysi dávno začali
stavať, tiež vyrúbali časť lesa.
Vyjadrenie okresného lesného
hospodára hovorí o tom, že
v prípade mestského lesa ide
o 90 ročný rubný porast, ktorého
obnova začne v roku 2017. Občania neakceptovali ani územný plán
mesta, ktorý bol schválený pred
tromi rokmi a počítal s výstavbou
rodinných domov v tejto lokalite.

Žiaden občan nemal k územnému
plánu pripomienky a všetky dotknuté inštitúcie nemali voči výstavbe námietky. Občania neakceptovali ani argument, že sa vyrúbe len
časť lesa, pretože zvyšok chráni
sústava Natura 2000 o chránených územiach európskeho významu. A ako poznamenal aj primátor, o stavbe domov ešte nik
nerozhodol. Ide len o zámer
a štúdiu, ako by mohlo toto územie vyzerať, ale ak občania nechcú, stavať sa nemusí. Stretnutie
plné emócii skončilo prísľubom,
že napriek schválenému územnému plánu, spracovanému projektu Natura 2000 a vyjadreniu lesného hospodára, nechá mesto
spracovať dva posudky na stav lesa z hľadiska životného prostredia.
-reš-

ZŠ Komenského si pripomenula 65. výročie ukončenia II. svetovej vojny
ZŠ na Komenského ulici si sériou podujatí pripomenula 65. výročie ukončenia najstrašnejšej vojny v dejinách ľudstva.

Žiaci počas besedy.

V marci si členovia historického krúžku prezreli výstavu venovanú 65. výročiu oslobodenia nášho okresu v Podtatranskom múzeu
v Poprade, ďalej vypracovali projekty a prezentácie k spomínanému výročiu.

3. mája deviataci privítali medzi sebou vzácnych hostí – Jána
Hubačeka a Martina Volka –
priamych účastníkov protifašistického odboja. Toto stretnutie
bolo zvlášť podnetné – je veľký
rozdiel učiť sa históriu z učebnice a vypočuť si ju naživo od ľudí, ktorí ju prežili. 18. mája tohto roku sa trojčlenné družstvo
deviatakov zúčastnilo okresného kola 3. ročníka súťaže „Medzníky 2. svetovej vojny“, v ktorom v konkurencii ďalších
štrnástich družstiev zvíťazilo.
Séria podujatí vyvrcholí už tradične exkurziou vyhladzovacieho tábora Osvienčim.
Z vystúpenia Klubu vojenskej histórie Tiger.
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Repete návraty
všetkým mamám....
Aj tohto roku sa Mesto Svit podujalo zorganizovať program,
ktorý vyznel ako darček všetkým matkám k ich sviatku. Prostredníctvom spoločenských organizácií sa dostali vstupenky do rúk žien, ktoré prišli do Domu kultúry 11. mája 2010.
Po básni v podaní Kristínky Petrovskej zo ZŠ Mierová ul. sa plnej sále prihovoril primátor Svitu

R. Abrahám a po ňom vyhlásila
výsledky 3.ročníka súťaže o titul
Žena roka 2010 predsedníčka

OO Únie žien v Poprade Ľ. Kederová. Nominovaných bolo 6
žien, všetky boli pozvané na pódium, ocenené boli kytičkou a
darčekom. Dve z navrhovaných
– Oľga Pastrnáková z Batizoviec
a Veronika Žoldáková zo Svitu
získali titul Žena roka 2010, pričom na V.Žoldákovú prišlo od
občanov Svitu 13 návrhov.
Nasledoval program Repete ná-

vraty, v ktorom všetkých prítomných rozospievali legendy slovenského speváckeho neba Lýdia Volejníčková a Dušan Grúň,
pridal sa k nim moderátor a spevák Martin Jakubec. Zazneli
ozajstné skvosty z úspešnej relácie Repete, ktoré potešili všetkých hostí, sála spievala spolu s
nimi a večer sa skončil spokojnosťou všetkých strán.
-red-

Fantázia opäť víťazí!
Umelecký klub Fantázia zo Svitu v spolupráci so Súkromnou
základnou umeleckou školou Batizovce opäť v skorých ranných
hodinách14. mája 2010 vyrazili so silnou snahou ukázať, čo dokážu a zmerať si sily s inými slovenskými tanečnými klubmi. Tentoraz sa vybrali súťažiť naše dievčatá so svojou choreografiou
"Medovníčky", a to v kategórii detí. Súťaž organizovaná Slovenským zväzom moderného a módneho tanca v Humennom
v rámci Dní tanca 2010 mala už tradične vysokú úroveň - je to
súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou.
Naše dievčatá spolu so svojou
trénerkou, choreografkou a
umeleckou vedúcou pani Jankou Gregorovou a viacerými rodičmi netrpezlivo očakávali to
"svoje" vystúpenie a vydarilo sa
im naozaj perfektne.
Som však osobne presvedčená, že to nebola vec náhody, ale
tvrdej prípravy a vysoko odborného a profesionálneho prístupu
pri vzdelávaní a praktickej príprave detí. Nebola teda ani žiadna
náhoda, že naše deti opäť raz
bodovali a túto unikátnu súťaž
suverénne vyhrali.
Na margo úžasného pocitu z
víťazstva možno uviesť, že konkurencia bola naozaj veľká a dokonca boli našimi konkurentkami v tomto prípade i naše kamarátky z UK Detský famózny svet
a UK Štýl zo Svitu, ktoré vystúpili s dvoma choreografiami. I našim rodáčkam sa podarilo na sú-

ťaži umiestniť, získali cenu za
choreografiu v disko tancoch a
my sme mali dobrý pocit, že nás
je tam z nášho rodného mesta
viac a že si navzájom budeme
fandiť.
Teda aspoň my sme svoje zverenkyne k pocitu spolupatričnosti a povzbudzovaniu naozaj
viedli. Veríme, že v budúcnosti i
naši kolegovia dosiahnu ešte
lepšie výsledky, i keď netajíme,
že my sa budeme snažiť zo všetkých síl si tú našu pozíciu obhájiť a udržať.
A veríme, že i ľudia, ktorí mali
na našu školu a náš umelecký
klub naozaj neopodstatnený názor o nízkej odbornosti či profesionalite, sú nútení svoj postoj
prehodnotiť, ak našu prácu ocenila i odborná porota zložená z
radov naozaj skúsených odborníkov.
Ing. Mária Petruščáková
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ˇ
Spolocenská
rubrika
 NARODILI SA
Viktória Šimková, Adam Rúčka, Alex
Hrkeľ, Sarah Olexáková, Laura Keďuchová, Juraj Kolesár, Jakub Božik, Samuel Skokan, Tereza Fidermáková,
Sophia Tawana Svinurai.

 MANŽELSTVO UZATVORILI
Ľubomír Bielený a Katarína Gombitová.

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

Vítanie detí koncom mája na Mestskom úrade vo Svite.
Foto: A. Pálešová

Ženy a dôchodcovia na brigáde
V období, keď sa jarná príroda rozvíja
do krásy, sme ako každoročne upravovali detské ihrisko a okolie kultúrneho
domu. Tohto roku sa zišlo dobrovoľne a
nezištne niekoľko obetavých členov
Klubu dôchodcov a Únie žien, aby skrášlili interiér Kultúrneho domu, v ktorom
sa často stretávajú obyvatelia časti Pod
Skalkou na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. Po zakúpení dekoračnej látky šikovné ruky žien ušili nové
závesy a obrusy, ktoré rozjasnili a skrášlili sálu.
Niekoľko dní sme venovali svoj voľný čas čalúneniu 90 stoličiek, ktoré boli už v dezolátnom
stave. Bola to náročná práca, na ktorej sa podieľali tí, ktorým záleží na príjemnom prostredí.
Vďaka patrí najmä predsedovi Klubu dôchodcov A. Tokárovi, správcovi kultúrneho domu p.
Diczházymu a p. Šestákovi, ktorí prácne rozoberali stoličky a potom ich po očalúnení dávali

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Zuzana Fedorová, Ľudovít Hrnčiar,
Margita Kovalčíková, Katarína Majchrovičová, Mária Gibalová, Daniel
Taját, Regina Lacková, Ján Boržecký, Eduard Humeník, Jozef Bujdoš,
Jozef Kréta.

AK SI NEŽELÁTE

dohromady. Poďakovanie za čalúnenie patrí rodine Kudláčovej, p. Diczházyovej, Kuzmiakovej, Ilavskej, Bobulovej, Fridmanovej, Černajovej, Cvanigovej, Michalíkovej, Žiakovej, Stanovej a Gancarčíkovej. Po dokončení práce, i keď
sme pociťovali bolesti rúk, pohľad na vynovené
stoličky potešil a všetko zahojil.
Mária Černajová

 Poďakovania
Úprimne aj touto cestou ďakujeme
evanjelickému pánovi farárovi Danielovi Midriakovi za nesmierne citlivý a
humánny prístup a ocenenie zásluh a
života našej drahej zosnulej

Zuzany Fedorovej,
ktorá nás navždy opustila 9.5. 2010 vo
veku 94 rokov. Poďakovanie patrí aj
zástupcovi MsÚ Jánovi Ryšovi a riaditeľke ZŠ na Komenského ulici Anne
Coganovej za dôstojné príhovory a celej rodine, priateľom, susedom a známym za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými sa snažili zmierniť náš
hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

70 ROKOV
Tibor Voit, Milan Kolenčík, Šimon Dluhý,
Jolana Tokárová, Marta Kotorová.
75 ROKOV
Ján Vytykač, Mária Matošová, Apolónia
Tvaružková.
80 ROKOV
Marta Schellingová, Žofia Brková, Angela Baďurová, Anna Šoltésová.
85 ROKOV
Božena Handzušová,Veronika Jendrálová, Ján Chlebo, Emília Paveleková, Dominik Žemba.

Úprimne ďakujeme pánovi kaplánovi
Vincentovi Pollákovi a jeho asistencii
za slová, ktoré pri poslednej rozlúčke
s našim zosnulým

Ľudovítom Hrnčiarom
hriali naše srdcia. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary známym,
susedom, spolupracovníkom z Výskumného ústavu chemických vlákien. Taktiež ďakujeme zdravotným
pracovníkom Hospicu sv. Alžbety v
Ľubici a v neposlednom rade pracovníkom Pohrebných služieb vo Svite.
Smútiaca rodina

V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa
zverejnilo v tejto rubrike, prosíme o
oznámenie v redakcii – MsÚ, č. dv. 219
č. t. 7875 114.

Inzeráty
 Predám 2-izbový tehlový byt v centre
mesta Svit v OV. Inf. 0904 015 581.
 Predám jedálenský kút - stôl, rohová
lavica, dve stoličky, oranžová farba. Cena
48 eur. 0905 905 384, Poprad.
 Predám nové zdravotné celokožené
pánske sandály, veľké čísla. 8 eur. 0905
905 384.
 Predám presklenný mrazák za 130,€, detskú váľandu s úložným priestorom
za 20,- €, kvetinovú drevenú stenu za
20,- a zimné a letné pneumatiky R14 po
5,- €. Tel. 052/77 56 698.
 Predám 3-izb. byt s balkónom, kompletne zrekonštruovaný, cena dohodou.T.č. 0903 550 600.

Predám tatranský profil
- perodrážka, brúsený
I. trieda 4,00 eur II. trieda 3,00 eur
v ponuke aj dlážkovica a dokončovacie
lišty. Doveziem.
Tel: 0915 863 227, 0911 168 980.
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Po roku medzi priateľmi
V dňoch 24. - 28. mája sme nadviazali na pred rokom úspešne
začatú družbu medzi žiakmi našej školy a ZŠ na Habrmanovej
ulici v Českej Třebovej.

Opäť nás privítali naši českí
priatelia, ktorí pre nás pripravili
bohatý program. Okrem pozná-

vania nášho družobného mesta sme tri dni spoznávali krásy
Prahy, čo bol pre nás nevšed-

Poďakovanie v kancelárii primátora za všetkých účastníkov zájazdu.

ANa Staromestskom námestí v Prahe.

ný zážitok – mnohí sme toto
mesto navštívili prvýkrát.
A čo sa nám najviac páčilo? Ťažko povedať – pre niekoho to bol
Karlov most, pre iného Hradčany
s chrámom svätého Víta, najmä u
chlapcov zvíťazil Národný pamätník vojenstva. Na jednom sa však
zhodneme všetci – najhodnotnejšie sú nové priateľstvá.

Už teraz premýšľame, ako vrátime našim priateľom ich starostlivosť a pohostinnosť v septembri, keď k nám zavítajú.
Vážime si, že naše výmenné
pobyty sa stretli i s pochopením
„otcov“ nášho mesta. Bez ich
morálnej a finančnej podpory by
sme sa nezaobišli. Ďakujeme.
Žiaci ZŠ na Komenského ul.

Prezentácia DFS Jánošíček
Len pred niekoľkými dňami sa vrátil DFS Jánošíček z
festivalového zahraničného turné v Grécku a Macedónsku.

Odchádzal z chladného počasia do teplej klímy na 7. roč. Medzinárodného detského festivalu, na polostrove Chalkidiki v
meste Hanioti. Hneď v deň príchodu po ubytovaní v blízkosti
mora sa pripravili na prvé vystúpenie v meste Polihrono. Zoradením súborov zo Srbska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny, Albánska, Turecka a Slovenska do
krojovaného sprievodu mestom
sa kolektívy súčasne prezentovali svojimi vystúpeniami na útulnom kruhovom pódiu v centre
mesta. DFS Jánošíček sa predstavil Zemplínskym blokom a na
nasledujúci deň sa zasa predstavil tanečným blokom z Liptova,
pričom priebeh vystúpenia bol
podobný, len tentokrát sa to
všetko odohrávalo v meste Palluri. V nasledujúcich dňoch sa
účastníci oboznámili s prostredím a kultúrou, pre mnohých neznámej krajiny. Voľný čas si krátili zaslúženým relaxom, na prekrásnych plážach Egejského
mora.
Štvordňový pobyt neskôr vymenili za autobus a presunuli sa do
Ohridu v Macedónsku na Medzinárodný detský festival sv. Cyrila
a Metóda. Príchod súborov z
Turecka, Srbska, Slovenska,
Macedónska a Ukrajiny si krátili

obhliadkou starobylého
mesta Ohrid. Pozreli si
staré koloseum, starobylé
opevnené mesto, množstvo kostolov – jeden z
nich je zasvätený Klementisovi - žiakovi Cyrila a Metóda, v súčasnej dobe aj
pod dohľadom archeologického ústavu. No najkrajšiu panorámu mesta
dodávalo Ohridské jazero,
ktoré je pre Macedóncov
morom s charakteristickým výskytom Ohridskej perly.
Voľné chvíle tiež trávili nacvičovaním programu, pričom sa podarilo premiérovať tanečný program z Goralskej oblasti. Po vystúpení na otváracom programe
v Ohride sa všetci rozlúčili s hlavným organizátorom a pozývateľom na oba festivaly Krumom
Brzanovom, za čo mu patrí vrelá
vďaka.
Za zrealizovanie tohto náročného projektu a za finančnú podporu je tiež potrebné poďakovať
ZUŠ Svit, Mestu Svit, Nadácii
SPP, MK SR, prispievateľom
2%, rodičom detí a všetkým tým,
ktorí sa na tejto aktivite podieľali,
či už svojou účasťou alebo organizačne.
Vlasta Horňáková,
predsedníčka OZ DFS a ume-

EXPERT geniality show
Celoslovenská žiacka súťaž,
v ktorej naši žiaci zažiarili
lecká vedúca DFS Jánošíček
Jedenásti žiaci našej školy sa zúčastnili súťaže "EXPERT". Súťažilo sa
v rôznych vekových kategóriách a rôznych témach. Každý žiak si mohol
zvoliť dve z daných tém a z nich vypracovával test.
Témy: Anglický jazyk, Dejiny, Bity a bajty, Svet umenia, Tajomstvá prírody. Tu sú výsledky: EXPERT 6 - Jozef Mareček - Dejiny - 4. miesto, Tajomstvá prírody - 13. miesto, Eduard Meriač - Dejiny - 11. miesto, Svet
umenia - 41. miesto, EXPERT 7 - Štefan Rástocký - Svet umenia - 24.
miesto, EXPERT 8 - Martin Antoni - Dejiny - 10. miesto, Tajomstvá prírody - 15. miesto, Jakub Molnár - Dejiny - 34. miesto.
Súťaž EXPERT umožňuje žiakom prejaviť svoje schopnosti v mnohých
oblastiach, je pre žiakov zaujímavá a zábavná. Tešíme sa na ďalší ročník
súťaže a už teraz sme zvedaví na ponúknuté témy.
Mgr. Jana Talárová
ZŠ Svit, Komenského ul.

SVIT

8

Ad: Ako je to s Brezinami?

Vážení čitatelia!
Minulé číslo našich
novín prinieslo články, ktoré sa stretli
s väčším ohlasom
„dotknutých“ a ktorí
majú právo reagovať.
(Ide o články ku ZO
Breziny a Najprv som
sa chcela zdržať hlasovania). V záujme
názorovej vyváženosti
naše júnové noviny
prinášajú reakcie
k uvedeným témam.
Chceme však zdôrazniť, že naše periodikum je určené širokému spektru života
a má svoj obmedzený
rozpočet, takže týmito reakciami obidve
témy UZATVÁRAME
a nechávame ich na
riešenie tým, ktorým
to prináleží.
Redakcia

Ide predsa o budúcnosť mesta
V mesačníku Noviny Mesta Svit som si prečítal článok o vysporiadaní záhradkárskej osady ZO Breziny
do vlastníctva nájomcov - záhradkárov... Nechcem tu
opisovať detaily, ako to bolo v rokoch 1998-2006, kedy som bol členom MsZ, ale i predtým. Tiež sme boli
napádaní ohľadom ZO Breziny.
V každom prípade poslanci, ktorí hlasovali proti náhrade pozemkov, zvažovali svoje rozhodnutie racionálne, pretože tu vôbec nejde o záhrady, ale o budúcnosť
mesta. Hlavne mladí ľudia, ktorí tu chcú bývať začínajú sa sťahovať do nášho mesta pre jeho dobrú bytovú
politiku a dobre vybudovanú infraštruktúru, ktorá podporuje jeho ďalší rozvoj v zmysle územného plánu.
Čo však dnes chýba hlavne mladým ľuďom je práca
a finančné zabezpečenie rodiny. Krachujúce firmy, ale
aj prosperujúce firmy majú stále menej zamestnancov,
pretože ľudskú prácu nahrádzajú modernými technológiami.
Správnosť rozhodnutia nám potvrdila aj svetová hospodárska kríza - je potrebné vytvoriť podmienky pre
podnikateľov. Nezabúdajme, že nielen bývanie, ale
stabilné pracovné miesta pre živiteľov rodín, ktorí si
budú plniť odvody štátu na jeho činnosť (dane - dôchodky) sú podstatné pre to, aby mladí ľudia ostávali

bývať v našom meste. Na to by malo slúžiť využitie tohto pozemku minimálne z morálneho hľadiska, pretože
ho na to predurčuje jeho poloha a dostupnosť infraštruktúry.
Ďalší dôvod, prečo reagujem, je aj článok
v Podtatranských novinách zo dňa 18. mája 2010
ohľadom podjazdu pod železnicu. Už „za nás“ Mesto
plánovalo súbežne s diaľnicou, záhradami a možno
priemyselným parkom s prepojením na časť Pod Skalkou a Batizovce urobiť podjazd. My sme nechceli
„Brezinárov“ vyhnať, chceli sme záujemcov, ktorí
chceli pokračovať v záhradkárčení, sústrediť na jednu
stranu - východ, západ alebo inú lokalitu a umožniť
rozvíjať sa mestu Svit aj pre budúce generácie, ako to
vyššie opisujem.
V prípade výstavby rodinných domov v časti Pod
Skalkou by sa bola využívala cesta spojená
s podjazdom a nemusel by stavebný ruch narúšať život občanov na Ul. železničnej. Do podchodu boli
ochotní zainvestovať aj majitelia spoločností, ktoré mali záujem podieľať sa na vybudovaní novej priemyselnej časti v meste. Občania však v roku 2006 rozhodli
o inom smerovaní.
Ladislav Fridman
bývalý poslanec mesta Svit

Stanovisko “Brezinárov”
Vážený pán primátor,
záhradkári, prítomní na členskej
schôdzi Záhradkárskej osady Breziny dňa 25. mája 2010, prijali toto stanovisko k Vášmu vyjadreniu,
uverejnenému v 5. čísle informačného periodika Mesto Svit.
Text príhovoru poslankyne NR
SR Moniky Gibalovej k záhradkárom bol určený výlučne členom
ZO Breziny a nebol distribuovaný
po meste, ako to tvrdíte vo svojom
vyjadrení. Ak ste sa rozhodli informovať o jeho obsahu všetkých občanov mesta Svit a kriticky sa k
nemu vyjadriť, patrilo sa poskytnúť
priestor na vyjadrenie aj nám.
Keďže sa tak nestalo, žiadame
Vás, aby informačný spravodajca
Mesto Svit uverejnil aj názor záhradkárov, ktorých Vy nazývate
„brezinári“.
Ponajprv považujeme za potrebné zdôrazniť, že náš záujem o odkúpenie záhradkárskych parciel
na Brezinách je legitímny, pretože
sa opiera o zákon č. 64/1997 Z.
z. Tento právny predpis nám dáva
zákonný nárok na odkúpenie parciel. Teda nechceme nič, čo nám
nepatrí, chceme iba to, na čo máme nárok zo zákona. Vy nám tento nárok upierate a zákon nazývate kontroverzným. K tomu poznamenávame, že za tento - podľa
Vás „kontroverzný zákon“ - hlaso-

val svojho času aj Róbert Fico,
dnešný premiér vlády Slovenskej
republiky.
Vo svojom vyjadrení argumentujete tým, že Váš odmietavý postoj
vyplýva z povinnosti chrániť majetok mesta. Zabúdate pritom na to,
že povinnosťou primátora je predovšetkým rešpektovať zákon. A
zákon v tomto prípade hovorí, že
máme nárok stať sa vlastníkmi záhrad na Brezinách. Ak nám svojvoľne bránite dosiahnuť to, na čo
máme právny nárok, robíte to isté,
ako keby ste napríklad zabraňovali občanom, aby dostávali rodinné
prídavky alebo dávku v nezamestnanosti, na ktoré majú nárok zaručený zákonom.
Tvrdíte, že pozemky na Brezinách sú lukratívne a my ich chceme získať za potupujúco smiešnu
cenu, ktorá nestojí za reč. Tvrdíte
dokonca, že v tomto spore nejde
o záhradkárčenie, ale o kšeftovanie s lukratívnymi mestskými pozemkami a obohatenie sa okolo
250 rodín, na úkor ostatných občanov mesta. Váš zámer je veľmi
priehľadný. Snažíte sa vyvolať v
ostatných obyvateľoch mesta Svit
závisť a averziu voči nám. Zákon
č. 64/1997 Z. z. znemožňuje,
aby záhradkári kšeftovali s parcelami.
Pán primátor, zamlčiavate však

dôležité skutočnosti. Zamlčiavate
to, že zákon č. 64/1997 Z. z. poskytuje možnosť, aby mesto Svit
získalo od Slovenského pozemkového fondu ako náhradu za Breziny iné pozemky v rovnakej výmere
a kvalite, napríklad aj lukratívne
pozemky vo Veľkej Lomnici, ktoré
by mesto Svit pri vhodnej príležitosti mohlo predať za trhové ceny.
A zatiaľ, čo Vy hľadáte spôsoby,
ako znemožniť uskutočnenie nášho zákonného nároku, pozemky
vo Veľkej Lomnici prechádzajú
pomaly ale isto do rúk špekulantov. Zamlčiavate aj to, že cena,
ktorú záhradkári zaplatia za parcely, je určená zákonom, teda právnym predpisom platným na území
Slovenskej republiky, ktorý je potrebné bezvýhradne rešpektovať a
primátor má byť v rešpektovaní zákona príkladom.Vo svojom vyjadrení tvrdíte, že chránite majetok
mesta. Táto údajná snaha Vám
však nebráni spriadať veľmi pochybné plány. Usilujete sa o to,
aby mesto Svit vymenilo nami zúrodnenú kvalitnú pôdu na Brezinách za zdevastovanú plochu bývalého smetiska (vlastníkom tejto
plochy je Chemosvit a.s.), na ktorej je nefunkčná čistička odpadových vôd a ekologické záťaže neznámeho pôvodu. Tento plán zámeny pozemkov je zverejnený v
sprievodnej správe k územnému

plánu mesta Svit (2006) na strane
č. 54. Vymeniť s Chemosvitom
Breziny za smetisko - tomuto hovoríte ochrana majetku mesta patriaceho všetkým občanom?
Zdanlivo veľkoryso nám ponúkate predĺženie nájomnej zmluvy o
10, 20, prípadne i o 30 rokov. Ďakujeme, už to nie je potrebné.
Tým, že Obvodný pozemkový
úrad v Poprade uznal náš zákonný
nárok na parcely na Brezinách,
vzťahuje sa na nás § 3 odsek 4 zákona č. 64/1997 Z. z., podľa ktorého „Nájomný vzťah..... možno
vypovedať len do začatia konania
podľa § 7“. Keďže konanie podľa
§ 7 už začalo, nájomná zmluva
platí bez časového obmedzenia.
To znamená, že nie sme Vám už
vydaní na milosť a nemilosť a Vy to
dobre viete.
Ešte jedna pasáž z Vášho vyjadrenia sa nás hlboko dotkla. Vraj:
„za 30 rokov sa môžu brezinári vyzáhradkáriť až po toho posledného, ktorého budú na záhradu voziť, ak bude mať kto“. Príďte sa
pozrieť, pán primátor, koľko mladých rodín záhradkárči na Brezinách a budete vidieť, akú radosť z
toho majú rodičia aj ich malé deti.
Je poľutovaniahodné, že takýmto
spôsobom sa o záhradkárení vyjadruje človek, ktorého sme doteraz
považovali za záhradkára.
V jednej veci s Vami súhlasíme.
Súhlasíme s tým, že občania budú
v komunálnych voľbách rozhodo-
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Ako je to s Brezinami?
Názor „kšeftárky“ s lukratívnymi
mestskými pozemkami
Po prečítaní stanoviska primátora
mesta Svit, nedá mi nereagovať na
niektoré jeho vyjadrenia, ktoré ma aj
ako obyvateľa tohto mesta urážajú.
Doslova ma zdvihlo zo stoličky jeho
tvrdenie, že nejde o záhradkárčenie,
ale o kšeftovanie s lukratívnymi
mestskými pozemkami, na vlastné
obohatenie sa na úkor ostatných občanov mesta (mlčiacej väčšiny).
Len v skratke si dovolím poznamenať, že tých 150 rodín + rodinní príslušníci sú tiež obyvatelia mesta Svit
a v období, keď túto pôdu ponúklo
mesto záhradkárom, nebola a nie
som si vedomá „protekcie“ pri udelení jedného z pozemkov 400 m²
(mimochodom dosť málo na postavenie domu). Ani sa nepamätám, že
by 7460 obyvateľov stálo v rade na
„lukratívne“ pozemky a neušlo sa im.
Keďže išlo doslova o mokradinu prešpikovanú skalami, čo mi môžu potvrdiť všetci tí „kšeftári“, ktorí na týchto pozemkoch oddreli nie dni, ale
roky. Môžete mi veriť, že keby som

vtedy vedela, koľko sa na tej záhrade narobíme, tak neviem, neviem...
Ale naspäť k záhradám. Keď už
majú finálnu podobu, človek sa teší,
že si tam oddýchne a dočká sa aj nejakej úrody (nie každý má dom so záhradou a nie každý je záhradkár).
Tak sa tešíme, že aj my máme kde
chodiť (ale to pochopí len záhradkár). Dozvedám sa, ako mesto zubami-nechtami bráni práva mlčiacej
väčšiny pred nami, čo na tom chceme zbohatnúť!
No keď o tom tak rozmýšľam, to
nie my záhradkári pozeráme na uvedené pozemky prepočítavaním cez
peniažky (eurá). Tiež by ma zaujímala aj tá suma 2000,-Sk za 1 m², to sa
myslí s komplet vybavenou infraštruktúrou (inžinierske siete, cesty
atď.)? A len tak na okraj, dúfam, že
si niekto nemyslí, že ten „kontroverzný“ zákon sme tiež vymysleli my, záhradkári.
S pozdravom Žiláková

vať, kto bude v zastupiteľstve a kto na
poste primátora. Pretože verejný činiteľ, ktorý sa rozhodol konať proti právam záhradkárov z Brezín, by mal dostať v najbližších komunálnych voľbách primeranú odpoveď. Takýto verejný činiteľ je totiž schopný šliapať
pri inej príležitosti po zákonných právach ktoréhokoľvek občana mesta
Svit, nielen po právach “brezinárov“.
A to je dôvod, nad ktorým by sa mal
zamyslieť každý volič, patriaci do
mlčiacej väčšiny.
Vážený pán primátor, žiadame Vás,
aby ste rešpektovali náš nárok na odkúpenie záhradkárskych parciel na
Brezinách, vyplývajúci zo zákona č.
64/1997 Z. z. a prestali vytvárať prekážky na našej ceste k dosiahnutiu
tohto cieľa.
Žiadame Vás. aby ste nešírili dezinformácie, uvedené aj vo Vašom nedávnom vyjadrení.
Žiadame Vás tiež, aby ste podnikli
kroky, umožňujúce zmenu územného
plánu mesta Svit, aby sa Breziny stali
opäť záhradami a nie plochou určenou na priemyselné využitie. Túto
zmenu ste do územného plánu presadili v roku 2007 ako primátor mesta, napriek nášmu nesúhlasu.
Toto stanovisko podporili prítomní
záhradkári jednomyseľne a poverili
predsedu ZO SZZ 35-9 Breziny odovzdať ho primátorovi mesta Svit,
PaedDr. Rudolfovi Abrahámovi.
S pozdravom Ing. Ján Masarik
predseda ZO SZZ 35-9 Breziny
vo Svite

Túžba po majetku?
Veľmi ma zaujal dialóg medzi poslankyňou NR SR M. Gibalovou a naším primátorom R. Abrahámom, ktorý sa týkal odkúpenia pozemkov v záhradkárskej osade Breziny. Použijem
slová M. Gibalovej, že iba slepý nevidí, že volení funkcionári mesta, predovšetkým primátor ignoruje právo
záhradkárov (nielen našich, ale aj
cudzích) na odkúpenie záhradiek do
ich vlastníctva.
Každý súdny človek si v tomto článku všimne, že p. poslankyňa použila
invektívy voči osobe primátora, ktoré
zaváňajú politikou a navigujú občanov, ako majú v budúcnosti voliť. Ja
a moji blízki spoluobčania si myslíme,
že primátor má pravdu a v plnej miere zdieľame jeho postoj, ktorý smeruje k ochrane nášho spoločného
majetku. O to viac, že je to dedičstvo
po Baťovi a že mesto už iný kataster
nemá. Súhlasím s jeho odpoveďou a
ďakujem mu za to, že nedopustí, aby
záujmy niekoľkých jednotlivcov boli
nadradené nad záujmy všetkých
7460 občanov mesta. Bohužiaľ, aj tu
sa prejavila túžba po lukratívnom majetku, ktorá v dnešnej dobe nie je
vôbec ojedinelým javom.
Ďakujem primátorovi a ostatným
funkcionárom mesta za rozumné konanie v tejto záležitosti v presvedčení, že nedopustia, aby vyhrali jednotlivci nad nami - mlčiacou väčšinou...
Prajeme im veľa zdaru v múdrom
spravovaní vecí verejných.
Pozorovateľka Blanka

Ad: Fantázia
Ide predsa o záujem detí
Prvoradou úlohou primátora mesta a členov mestského zastupiteľstva je rozhodovať a konať v záujme občanov svojho
mesta. Zamietnutím žiadosti prijať SZUŠ Fantázia pod krídla
mesta Svit prejavilo mestské zastupiteľstvo svoj postoj ku
tým 80 % žiakov, ktorí navštevujú túto školu a pochádzajú zo
Svitu.
Argumentácia, že vo Svite už existuje ZUŠ pripomína obdobie socializmu. Potom by nemalo význam ani povoliť výstavbu Billy pri autobusovej stanici, pretože mesto Svit už má
Lidl. Podporovaním zdravého konkurenčného prostredia aj
vo vzdelávaní by správa mesta Svit dávala priestor zvyšovaniu kvality vzdelávania našich detí.
Každý z nás, kto chodí do práce, alebo podniká, tam chodí aj preto, aby mal príjmy. Podľa nich viac, či menej prispôsobujeme svoje výdavky. SZUŠ Fantázia, aj keď je nezisková organizácia, tiež potrebuje finančné zdroje na svoju činnosť. Prijatím žiakov sa škola zaviaže, že im bude poskytovať vzdelanie celý školský rok a je len logické, že s tým bude mať spojené nemalé náklady. No výšku príjmov neustálou zmenou dotačnej politiky štátu nemá zaručenú. Je obdivuhodné pôsobiť v prostredí, kde nie je záruka, že za prácu
a pokrytie svojich nákladov dostanete potrebné množstvo finančných prostriedkov a zvláštne, že ani za takú službu,
akou je vzdelanie. Neistotu v príjmoch školy umocňuje aj zákonne legitímna možnosť obcí ponechať si časť z dotácii,
ktoré dostanú na žiaka. Odôvodňovanie, že si obec môže
ponechať tieto financie preto, že škola má nižšie náklady a
pod., dáva v praxi priestor trestať školu za šikovnosť jej manažmentu a pokus ovplyvňovať interné riadenie školy. Veď
ušetrené finančné prostriedky investujú zase len do svojej
činnosti a na realizovanie poslania, ktorým je vzdelanie a rozvíjanie umeleckého cítenia svojich žiakov.
Mojím cieľom bolo podporiť zdravú myseľ. Obdivujem prácu vedenia a celého kolektívu SZUŠ Fantázia a želám si,
nech tento nezmyselný „boj“ vyhrajú predovšetkým deti.
Róbert Olšavský

Olympiáda
anglického jazyka
Dievčatá a chlapci základných škôl zo Svitu, Batizoviec,
Spišskej Teplice a Štrby prijali pozvanie CVČ vo Svite
a zúčastnili sa Olympiády z anglického jazyka v kategórii
3., 4. a 5. ročníkov, ktorú sme zorganizovali v termíne od
18. do 20. mája 2010. Účastníci si preverili vedomosti
z AJ v porozumení hovorenej angličtiny, v písomnej časti
riešili testové zadania a na záver dopĺňali zábavné úlohy
v podobe osemsmeroviek, omaľovaniek, doplňovačiek,
krížoviek.
Výsledky: kategória 3. ročník ZŠ: 1. Beňová Beáta, 2.
Želonková Laura, 3. Rástocká Alžbeta a Gbúrová Lucia,
4. Paperák Dávid a Šoltisová Natália, 5. Sokoli Erik, 6.
Karafová Kristina a Žugec Dominik; kategória 4. ročník
ZŠ: 1. Hučko Ivan a Jackovičová Sára, 2. Bendíková Tatiana, 3. Pitoňák Maroš, 4. Ammerová Eva, 5. Krupčíková Bianca, 6. Dinhová Michaela a Bukovinová Melisa, 7.
Kolodzejová Aneta a Geročová Anna; kategória 5. ročník: 1. Jackovič Marko, 2. Želonka Oliver, 3. Nagyová
Lenka a Rusnáková Zuzana, 4. Petruščáková Mária, 5.
Petrásová Patrícia, 6. Fulla Roman, 7. Bartko Adrián, 8.
Gajdošová Gabriela, 9. Ridillová Lenka, 10. Hajková Denisa, 11. Berkešová Simona, 12. Drobná Dominika, 13.
Kušnír Filip.
L. Mačugová
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Malí výtvarníci vystavovali v knižnici
Prebúdzať tvorivé schopnosti detí sa v Centre voľného času
vo Svite snažia okrem iných krúžkov aj vo výtvarných. Ich činnosť vrcholí koncom mája výstavou výtvarných prác v Mestskej
knižnici vo Svite.
Ich malé dielka si mali možnosť pozrieť všetci návštevníci knižnice,
rodičia a kamaráti z MŠ. Deti s veľkým nadšením počas roka pracovali s farbami, papierom, spoznávali pre nich nové techniky a vytvorili prekrásne práce. Práca v krúžku rozvíjala ich výtvarné videnie,
myslenie a predstavivosť. Vychádzala z prirodzeného hravého a fantazijného vzťahu detí ku skutočnosti. V kresbe, maľbe a grafike, v
modelovaní, dekoratívnych činnostiach sa prejavila jedinečná detská osobnosť. Základom práce vo výtvarných krúžkoch bola hravá
tvorivá práca.
V tomto roku deti neotvárali výstavu vernisážou, ale ju ukončili 2. júna derniérou. A aby ukázali tetám z knižnice svoju zručnosť, z plastelíny vytvárali rôzne zvieratká a najmä sovy, znak našej knižnice a
múdrosti ukrývajúcej sa v knihách. Sovičky budú krášliť knižnicu aj v
nasledujúcich dňoch.

V tomto školskom roku pracovalo v štyroch výtvarných krúžkoch
celkom 40 detí vo veku od 3 do 6 rokov a výstava v mestskej knižnici bola ocenením ich celoročnej práce.
N. Kumorovitzová

Ad: Najprv som sa chcela zdržať hlasovania...
V minulom čísle svitských novín vyšiel článok poslankyne
Vlasty Horňákovej - o jej pohľade na školstvo vo Svite v odbore umenia. Po prečítaní článku mi nedalo, aby som naň nezareagovala.
Veľmi dobre si pamätám situáciu, ktorá bola vo svitskej ZUŠ
pred tromi rokmi. Bola som vtedy
snáď jedinou dospelou žiačkou
tejto školy. Chodila som na hodiny
klavíra k pani učiteľke Piekielnickej. Bola som svedkom toho, ako
kvôli ješitnosti vtedajšieho pána
riaditeľa musela školu opustiť pani
učiteľka Valušová. Ďalšou obeťou,
z rovnakého dôvodu, bola pani
učiteľka Šavelová. Nepomohla ani
petícia rodičov osobne odnesená
zriaďovateľovi – zástupcom Mesta
Svit. V škole boli potláčané všetky
snahy robiť niečo inak a možno
lepšie. Situácia v škole sa vyostrovala, ale Mesto nereagovalo.
Vážení čitatelia, píšem Vám to
preto, lebo keď teraz čítam v novinách vyjadrenie pani Horňákovej,
že „keby tieto dve učiteľky (myslí
tým kolegyne Piekielnickú a Šavelovú) vydržali a zostali, mohlo byť
všetko iné“, tak si v duchu vravím:
„A kde ste boli Vy (pani Horňáková) v tom čase ? Alebo ste snáď
chodili so zatvorenými očami a zapchatými ušami?“ Po týchto skúsenostiach niet divu, že som sama
pani Piekielnickej vyjadrovala podporu v myšlienke otvoriť novú školu podľa vlastných predstáv. Školu, v ktorej sa učiteľ usiluje o to,
aby dieťa čo najviac naučil, ale
aby aj dieťa malo radosť z toho, že
môže tieto svoje dosiahnuté výsledky prezentovať na verejnosti a
na súťažiach a reprezentovať pritom svoje mesto.
Ako sa vraví: „Všetko zlé je na
niečo dobré“. Toto platí aj v prípade vzniku súkromnej školy Fantázia. K dvom „zatrateným“, ale ši-

kovným učiteľkám sa pridala ďalšia, plná nápadov, s bohatou fantáziou, niekdajšia trénerka a
choreografka tanečnej skupiny
Trend Janka Gregorová, tiež mladá talentovaná výtvarníčka Lucia
Dubielová, Martin Fečunda, práve
končiaci štúdium na divadelnom
konzervatóriu, gitaristka Monika
Piekielnická, klaviristka Majka
Uhrínová a huslistka Monika Fáberová. Je len veľká škoda, že predstavitelia mesta Svit túto novo vznikajúcu školu odmietli prijať do
mesta Svit. Urobila tak obec Batizovce a preto asi 150 svitských
detí chodí do SZUŠ Fantázia Batizovce. Deti Fantázie každoročne
dosahujú vynikajúce výsledky v
celoslovenských súťažiach.
V článku pani Horňákovej tiež
nechápem, ako môže povedať, že
súkromná škola má lepšie podmienky pre svoju prácu a že je lepšie financovaná. Veď práve opak
je pravdou. Súkromné školy dostávajú od štátu nižšie dotácie na
jedného žiaka, navyše tieto dotácie „chodia“ cez Mesto resp.
obec, ktorá si z nich môže časť
ponechať. Mestská škola používa
budovu, ktorú spravuje mesto. V
prípade väčších investícií môže
požiadať Mesto o ich financovanie. Súkromné školy si svoje priestory zháňajú sami a na vlastné náklady si ich prispôsobujú na výučbu.
Vraj si škola Fantázia nechá za
svoje vystúpenia pre mesto Svit
platiť. Pravdou je, že za niektoré
vystúpenia jej mesto samo ponúklo honorár, ale väčšinu vystúpení
robí zdarma. Tieto peniaze škola

používa napr. na úhradu dopravy
na súťaže, zápisného na súťaže a
pod., ale vždy v prospech svojich
detí.
Pani Horňáková tiež rozpráva o
nezdravej konkurencii medzi školami. Práve konkurencia súkromnej školy spôsobila veľký vzostup
úrovne mestskej ZUŠ vo Svite, v
ktorej sa zmenilo vedenie a celkovo sa zvýšila úroveň vystúpení. V
škole začali vznikať zaujímavé hudobné zoskupenia. Myslím, že situácia je v súčasnej dobe taká, že
jedna škola ťahá hore tú druhú a
nemyslím si, že by medzi školami
malo panovať nejaké nepriateľstvo. Záleží len na rodičoch, do
ktorej školy svoje dieťa dajú a nikde nie je napísané, že keď ich dieťa v určitom odbore navštevuje
jednu školu, že v inom odbore nemôže navštevovať práve tú druhú.
Tak ako sa školy vzájomnou konkurenciou posúvajú kvalitatívne
ďalej, môžu sa aj vhodne dopĺňať.
Niekedy je naozaj zbytočné snažiť
sa mať za každú cenu tie isté odbory ako „konkurenčná“ škola.
Ako príklad uvediem tanec. Pani
učiteľka Horňáková je odborníčka
na ľudový tanec. To je nesporné!
Všetkých o tom presvedčila výsledkami, ktoré dosiahla s detským súborom Jánošíček. V mo-

dernom a scénickom tanci však za
prácou Janky Gregorovej výrazne
zaostáva a jej snaženie je iba zbytočné mrhanie času a energie.
Keby sa pani Horňáková namiesto toho spojila s výbornou
detskou ľudovou hudbou pod vedením Moniky Bobríkovej. Vytvorili by taký detský ľudový súbor, ktorý by nemal v Prešovskom kraji
konkurenciu a myslím, že by bol
úspešný aj v celoslovenských súťažiach.
Súkromná škola Fantázia pred
dvomi mesiacmi opäť požiadala
Mesto Svit o súhlas na presídlenie
do Svitu. Pod podporné stanovisko (petíciu) sa podpísala väčšina
rodičov svitských detí tejto školy.
Z desiatich poslancov päť vyjadrilo svoj súhlas, dvaja sa zdržali hlasovania a traja boli proti. Dôvodom
bolo, že škola Fantázia zaťaží
mestský rozpočet, aspoň tak to
prezentoval pán primátor. Paradoxné je, že finančná komisia
skonštatovala, že presídlenie školy Fantázia do Svitu rozpočet neovplyvní. Medzi tými, čo nesúhlasili, bola okrem pána poslanca Lopušniaka a pani poslankyne Rešovskej aj pani Horňáková. Pokiaľ
si pani poslankyňa myslí, že sa
týmto spôsobom zbaví konkurencie, tak sa určite mýli. Škola Fantázia bude existovať ďalej, ďalej
do nej budú chodiť svitské deti,
ktoré budú aj naďalej s obrovskou
chuťou a nadšením robiť celovečerné programy pre svojich rodičov, kamarátov, ale aj pre ostatných svitských fanúšikov. Žiaľ, budú musieť ďalší rok čakať, či noví
predstavitelia mesta a nové zastupiteľstvo o nich prejaví záujem a
zoberie ich pod svoje krídla, aby
mohli pyšne reprezentovať mesto,
v ktorom sa narodili.
Ing. Eliška Zimová
predsedníčka ZRPŠ pri SZUŠ
Fantázia Batizovce a členka UK
Fantázia Svit
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Beseda so spisovateľkou
Začiatkom mája sa konala v Mestskej knižnici vo Svite beseda so známou spisovateľkou pre deti a mládež Gabrielou
Futovou. Od roku 2002 je metodičkou pre prácu s deťmi
a mládežou v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove
a vedúcou pracovnej skupiny so zameraním na prácu s deťmi
a mládežou, zriadenej Slovenskou národnou knižnicou
v Martine. Žije v Prešove.
Gabriela Futová sa veľmi rýchlo
stala najvyhľadávanejšou a najčítanejšou detskou autorkou. Veľkým prínosom jej kníh je ich výchovný moment. Popri humore,
ktorý v textoch oživuje dej, autorka predkladá deťom priestor na
zamýšľanie sa nad vzťahmi vo
vlastnej rodine či v detskom kolektíve.
Doteraz jej vyšli tieto tituly: Naša mama je bosorka! (2000),
Hľadám lepšiu mamu (2001),
Ako čarovná fľaška zachránila
Vianoce (2002), Nezblázni sa,
mamička (2003), Keby som bola
bosorka (2003), Ako topánka
Anka do sveta išla (2003), Lepší
otec v hrsti ako kamoš na streche (2005), Rozruch v škole na
Kavuličovej ulici (2006), Štyri
kosti pre Flipra (2007), Psia škola kocúra Červenochvosta (2008)
a Dokonalá Klára (2008), ktorá
sa stala víťazom ankety Zlatá rybka za rok 2009. Je to súťaž o najobľúbenejšiu detskú knihu slo-

venského autora. Knihu Zmätené dvojičky zo slepej uličky
(2008) napísala so spoluautorom Romanom Bratom.

Besedy sa zúčastnili žiaci
štvrtých ročníkov z
obidvoch základných škôl mesta.
Spisovateľka
v
úvode predstavila
svoju tvorbu. Deti
mali zo stretnutia s
Gabrielou Futovou veľkú radosť,
čo prejavili počas
besedy svojou aktivitou a veľkým
množstvom otázok. Zaujímali sa o
to, ako sa píšu knihy, pýtali sa na jej
záľuby, vzťah k
zvieratkám i ďalšie

spisovateľské plány. Gabriela Futová odpovedala na všetky otázky, ktorým nebolo konca. Stretnutie bolo od samého začiatku
veselé, bezprostredné a zároveň
poučné. V závere besedy si v
rámci autogramiády deti nechali
podpísať svoje vlastné knihy. Veríme, že podujatie bolo zaujímavé aj pre tých žiakov, ktorí čítajú
len veľmi málo a že sa rozhodnú
siahnuť po knihe ako takej. Prajeme pani spisovateľke veľa dobrých nápadov a tešíme sa na jej
ďalšie knihy. Snáď sa v blízkej
budúcnosti opäť stretneme v našej knižnici.
Lucia Kocúnová

Výchovné koncerty
plné fantázie
Deťom zo základných škôl na 1. stupni vo Svite, Spišskej
Teplici, Batizovciach a Lučivnej predstavili svoje umenie
"princezná Majka a princ Martin" v podaní učiteľov SZUŠ
Fantázia Batizovce a UK Fantázia Svit. Takéto milé rozprávkové podanie potešilo i zabavilo žiakov hneď niekoľkokrát.
Išlo o veľmi komorné koncerty
s menším počtom divákov, čo
zabezpečilo možnosť, aby sa i
detský divák mohol zapojiť do
celého vystúpenia. Na každom z
koncertov sa hralo, spievalo,
hralo divadlo, ale i tancovalo.
Účinkujúci si spoločne so žiakmi
zasúťažili o najlepšiu sochu.
U každého z detí sa prejavila
chuť tvoriť a veľa sa naučiť. Takéto netradičné stretnutia potešili i mladých účinkujúcich učiteľov. Vysoko pozitívne je potrebné hodnotiť absolútne nový, motivačný prístup ku koncertom,
ktorý zaručuje možnosť prejavu
a kreativity nielen u účinkujúcich, ale i u každého diváckeho
účastníka koncertu. Zároveň
koncerty splnili svoj výchovný
zámer, keď na odbornej úrovni
boli deťom predstavené jednotlivé druhy umenia - od hudobné-

ho, speváckeho, divadelného až
k vzťahu k estetickému cíteniu
vďaka použitým dobovým kostýmom (obr. vpravo).
SZUŠ Fantázia v spolupráci s
UK Fantázia za obdobie apríl a
máj 2010 poskytla pre prvý stupeň základných škôl vo Svite a v
blízkom okolí celkovo až 21 takýchto zaujímavých koncertov,
kde sa predstavila činnosťou zo
svojich odborov. Takýto rozsiahly počet koncertov oslovil skutočne širokú platformu našich
detí. Mladí učitelia pútavou formou zabavili i poučili žiakov so
zámerom rozšíriť umelecké povedomie detí, ale i členskú základňu o nových členov.
Ďakujeme základným školám
za spoluprácu a už teraz sa tešíme na ďalšie tvorivé stretnutia.
Za LDO Martin Fečunda

Aj v škole sme oslávili sviatok
Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta v kalendári 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952.
V tento deň je zvykom, že sa na školách neučí, neskúša a tak to bolo
aj tento rok aj na ZŠ Komenského. Každá trieda pod vedením svojho
učiteľa si pripravila v rámci osláv MDD viaceré aktivity, vlastný program.
Bol to šport, súťaže, kvízy, počítače, hudba, tanec proste všetko možné čo ich zaujíma. Hoci počasie asi na celom Slovensku deťom neprialo, aj tak si vytvorili podmienky na absolvovanie športovej olympiády v triede a súťažili čo vládali. Ale nešlo ani tak o športové výkony, ako
skôr pobaviť sa, zasúťažiť si, pohrať sa či zabaviť. A to sa nám aj podarilo! Veď kedy inokedy ako v tento deň majú byť všetky detské tváričky najkrajšie! A aj boli, žiarili úsmevom.
Mgr. M. Dudinská, učiteľka ZŠ Komenského
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Z denníka polície

Milé predstavenie školkárov.

Vydarený Deň matiek
Druhú májovú nedeľu sme venovali mamičkám a starým mamkám. Vynovený interiér privítal nielen vzácnych hostí - pána primátora s manželkou, obvodnú predsedníčku ÚŽ, členky našej spoločenskej organizácie, ale i rodičov vystupujúcich detičiek z MŠ Pod
Skalkou, ktoré pod vedením učiteliek predviedli milý program.
Po prvýkrát sa nám v úsmevných scénkach predstavili členovia divadelného súboru Umeleckého klubu Fantázia, ktorí rozosmiali a rozveselili prítomných. Kytičkou kvetov a knižkou s venovaním výbor ÚŽ ocenil veľmi aktívne a obetavé režisérky bábkového súboru Mladosť M. Stanovú a M Rekeneiovú, za dlhoročnú prácu vo výbore M. Bartkovú a M. Diczházyovú za
ochotu a výbornú spoluprácu. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a
prajeme pevné zdravie, ako i veľa elánu do ďalších rokov života.
Krásnu atmosféru Dňa matiek umocnil primátor v úprimnom a milom príhovore, v ktorom vzdal hold žene - matke. Potom sa už rozprúdila družná
debata. Každá žena si odnášala kvietok a dúfame, že aj peknú spomienku na tento deň.
Mária Černajová

Po letničky do zahradníctva
Záhradníctvo Technických služieb mesta Svit vám ponúka na predaj rôzne druhy letničiek, trvaliek a priesad zeleniny. Radi vás
privítajú v objekte záhradníctva za hlavnou cestou pri sklenníkoch.

V rámci dopravnej výchovy prišli medzi deti z MŠ Pod Skalkou príslušníci Štátnej polície zo Svitu, aby deťom priblížili prácu a poslanie
polície. Akcia bola pre deti veľmi pútavá a zaujímavá. E. Mikušová

 21. apríla sa v predajni Lidl dopustila krádeže troch čokolád Nataša G. z Batizoviec. Je to maloletá osoba, preto bola predvedená k overeniu totožnosti a odovzdaná stálej službe OO PZ.
 23. apríla zasahovali hasiči v mestskej časti Pod Skalkou pri likvidácii ortute. Prizvaní boli aj pracovníci MsP, fotograficky zdokumentovali miesto nálezu a zároveň prevzali od hasičov uzavretú
plastovú nádobu s ortuťou. Nebezpečný odpad bol prevzatý štátnou políciou na skúmanie a zabezpečenie prevozu do firmy na likvidáciu odpadov.
 25. apríla v ranných hodinách prijala hliadka oznam o mladej,asi
20-ročnej žene, ktorej pohyb po Ulici Štúrovej je značne dezorientovaný. Hliadka našla ženu, ktorá si na pozemku poldomu líhala do vane od vápna a veľmi ťažko komunikovala. Jednoznačne
bola pod vplyvom alkoholu. Poškodenie zdravia u Jany N. z Batizoviec nebolo zistené, preto sa hliadka postarala o jej odvoz domov.
 1. mája hliadka pri kontrolnej obhliadke mesta videla na Ulici
Štúrovej Ondreja J. zo Svitu ako vyvrátil smetnú nádobu. MsP mu
uložila blokovú pokutu. Zaplatil ju na mieste.
 2. mája počas diskotéky v priestoroch štadióna vo Svite vykonávala hliadka MsP s OO PZ preventívnu kontrolu na podávanie alkoholických nápojov mladistvým. Bol zaznamenaný prípad, kedy
sa mladistvé Nikola G. a Monika F. zo Svitu hostili pivom. Vzhľadom na vek menovaných prípad vzala do riešenia štátna polícia.
 2. mája počas basketbalového stretnutia medzi žiačkami základných škôl skupinka rodičov z Košíc sústavne vstupovala na
hraciu plochu a slovne napádala rozhodcu. Jeden z týchto rodičov - Peter T. z Košíc po vyhrážke, že zabije rozhodcu,bol vyvedený políciou zo športovej haly a bol s ním vykonaný pohovor. Do
ukončenia zápasu sa už žiadne incidenty neopakovali.
 3. mája sa v potravinách Sintra na Ulici Mieru dopustila krádeže v celkovej hodnote 21,26 € Anna C. zo Štrby. Ku krádeži sa
priznala v plnej miere. MsP s ňou začala riešenie priestupku krádeže, za čo jej bola vyrúbaná bloková pokuta.
 6. mája oznámila recepčná hotela Mladosť, že na schodoch sedí spiaci muž. Ľubomír S. z Čecoviec nevedel o sebe nič, na nič
sa nepamätal, nevedel, kde býva. Po zodvihnutí nemohol kráčať a
sťažoval sa na veľkú nevoľnosť. Privolaná RZP ho ošetrila a previezla do NsP Poprad.
 8. mája obyvateľka Svitu nahlásila pohyb muža vo vysokom štádiu opilosti, ktorý jej skoro spadol pod auto. Muž vo veku asi 45
rokov sa pohyboval po strede cesty a po upozornení hliadky MsP
sa začal správať obzvlášť hrubým spôsobom. Odmietol sa preukázať dokladom totožnosti, za čo sa dostal do rúk OO PZ. Vladimír M. z Liptovského Ondreja bol po vytriezvení v rámci dodržiavania verejného poriadku a jeho bezpečnosti odvezený ku vlaku.
O jeho odchode zo Svitu bola upovedomená jeho rodina.
 14. mája asistovala mestská polícia OO PZ i za prítomnosti hasičov a susedov pri otvorení dverí do bytu Kataríny M., ktorú už asi
dva dni nik nestretol. Po vstupe do bytu bola menovaná nájdená
na posteli mŕtva. Privolaný lekár nariadil vykonať súdnu pitvu.
 19. mája sa dostavila na útvar mestskej polície Mária Dluhá zo
Svitu, aby odovzdala nájdenú peňaženku. V peňaženke bol väčší
obnos peňazí, osobné doklady a bankomatové karty. O tom, že
peňaženka sa nachádza na MsP vo Svite sa dozvedela majiteľka
Zuzana G. z Popradu od službukonajúcej hliadky a ešte v ten deň
si ju prevzala.
 20. mája sa podaril mestskej polícii odchyt troch túlavých psov,
ktoré boli prevezené do útulku v Kežmarku.
 21. mája boli deti materskej školy vo Svite oboznámené pracovníkmi mestskej polície o správaní sa na cestách,na chodníkoch, na
bicykloch a tiež ako sa majú správať k túlavým zvieratkám.
 22. mája v neskorých nočných hodinách sa v prenajatom byte
na Ulici Jilemnického veľmi hlučne zabávala spoločnosť pod vplyvom alkoholu, došlo aj k napadnutiam Daniely B. a jej druha Petra H. Najsmutnejšia na celej udalosti bola prítomnosť dvoch maličkých detí vo veku troch mesiacov a troch rokov.
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SĽUK VYSTÚPI VO SVITE!

Mesto Svit
vás 25.– 26. júna 2010 pozýva na

Dni mesta Svit
Nedeľa 20. júna 2010
18.00 h - sála Domu kultúry

SĽUK „Zo zlatého fondu J.Kubánku“

Vstupné: 4,- €.Predpredaj – Dom kultúry, MsÚ Svit

Streda 23. júna 2010
9.00 h – futbalový štadión
4. SVITSKÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL

COUNTRY KOLIBA
3. ročník - 17. júla 2010 o 16.00 h
v areáli Koliby
Účinkujú: VESLÁRI z Košíc, OSTROV z Popradu,
LONGHORNS zo Svitu a iní.
Country bál, občerstvenie.

Piatok 25. júna 2010
10.00 h – 19.00 h – Dom kultúry – prízemie
„UKÁŽKY NUMIZMATIKY”
výstava Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočky Svit–
Tatry
17.00 h – sála Domu kultúry
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN MESTA A CIEN
PRIMÁTORA MESTA
V programe vystúpi ANDREA ZIMÁNYIOVÁ a UK Fantázia

Sobota 26.júna 2010
9.30 h – Pod Skalkou
Majstrovstvá Pod Skalky v hokejbale žiakov ZŠ
do 15 rokov a od 13.00 h stredoškolákov do 19 rokov
11.00 h – Pod Skalkou
16.ročník MEMORIÁLU PAVLA ANTALA
v cestnom behu mužov a žien
areál pri Kolibe „VESELO PRI KOLIBE“
10.00 h – zábavné hry a súťaže pre deti
10.30 – Divadelné predstavenie OZ Na doske Prešov „O fúzatej Snehulienke”
DFS Jánošíček, TS Štýl, UK Fantázia
14.00 h – DH Sviťanka, FS Jánošík, Združený spevokol Senior,
Divadlo Drak Prešov – Na skle maľované, Skupina Oregon Košice – piesne bratov Nedvědovcov, módna prehliadka SOŠ Svit
18.00 h – BONEY M PARTY GROUP – revival najslávnejšej diskotékovej skupiny všetkých čias
19.00 – Tanečná zábava so skupinou Sonáta
Veľká voda vo Svite našťastie nespôsobila väčšie škody, Poprad sa udržal vo svojom koryte, ktoré je už dlhé
roky dobré upravené po celej dĺžke mesta.
Foto: M. Jurčák

Škôlkári s mamkami
Aj tohto roku nás Únia žien Pod Skalkou pozvala na milé podujatie, ktoré sa konalo v Dome kultúry Pod Skalkou druhú
májovú nedeľu a bolo venované matkám k ich sviatku. Svojim programom vystúpili deti staršieho oddelenia a Tanečný
krúžok pod vedením CVČ, aby tak na duši pohladili všetky
mamky a staré mamky Pod Skalkou svojimi pôsobivými tancami, spevom a poetickým slovom.
E. Mikušová

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
24. – 26. júna 2010 – ihrisko pri ZŠ Komenského
4.ročník medzinárodného futbalového turnaja detí o Putovný pohár
Dušana Galisa
26. júna 2010 od 10.00 h – areál pivárne U križiaka
Turnaj v mužskom futbale 6–členných družstiev, guláš a tanečná zábava
Od 15. – 26. júna 2010 – spoločenská miestnosť nad poštou
Výstava prác žiakov a absolventov výtvarného odboru ZUŠ.
Otvorené: 25.6.2010 - 10.00–16.00 h. 26.6.2010 - 13.00–16.00 h.
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1. celoškolská odborná konferencia v ZŠ na Mierovej ulici

SVET OKOLO NÁS
V závere mája sa v ZŠ na Mierovej ulici konala celoškolská
konferencia.
Prečo konferencia?
Pred dvoma rokmi sme v rámci
Školského vzdelávacieho programu vytvorili v 5. ročníku nové vyučovacie predmety, a to predmet
grafická komunikácia a tvorba
projektov. K týmto predmetom
pribudla informatika zo Štátneho
vzdelávacieho programu. Naším
cieľom bolo, aby sa žiaci zdokonalili nielen v počítačovej gramotnosti, ale naučili sa samostatne
tvoriť projekty a rôzne prezentácie, zvýšili svoju čitateľskú a komunikačnú gramotnosť. Zároveň
aby sa učili samostatnému štúdiu
a vyhľadávaniu informácií, dokázali ich spracovať a využiť tak
mnohé odborné pramene, ako sú
encyklopédie, výukové programy, aktuálne informácie z rôznych oblastí vedeckého a spoločenského života. Vystavené projekty v interiéri školy, prezentácie
žiakov na hodinách prírodovedných,
spoločensko-vedných
predmetov a cudzích jazykov nám
potvrdzovali, že sme sa rozhodli
správne. Žiaci sa zároveň učili vystupovať, zlepšovať sa v rétorike a
rozširovali si slovnú zásobu, bez
problémov pracovali s odbornou
terminológiou, samostatne študovali, ale najmä – boli tvoriví.
A téma konferencie? Vybrali
ju samotné deti. Chceli prezentovať tie oblasti života, ktoré ich zaujímajú, tešia i trápia, ktoré sú súčasťou ich každodenného života.
Ale i globálne problémy. Chceli
predstaviť svoje záujmy, skúsenosti i zručnosti. A táto téma bola
aktuálna v každom predmete.
Konferencii predchádzalo
množstvo otázok, nápadov a
návrhov, výber tém a diskusia,
ako ich spracovať čo najzaujímavejšie. V rámci jednotlivých predmetových komisií sa uskutočnil
výber posterov a prezentácií. Do
programu sa dostali len tie naj.
Technickú a organizačnú stránku
mal prípravný tím pod vedením
Mgr. Jozefy Fraňkovej a Ing. Eleny Berezovskijovej, zástupkyne
riad. školy v spolupráci s PhDr.
Zuzanou Pomorskou a Máriou
Pokrivčákovou. Odbornú kvalitu
garantovali vyučujúci jednotlivých
predmetov.
Do hlavného programu konferencie sa dostalo 30 vystúpení jednotlivcov alebo skupín
žiakov 2.- 9. ročníka. Súčasťou

konferencie bola výstavka trojrozmerných projektov, výrobkov žiakov, ktorej garantom bola Mgr.
Daniela Pavlicová. Steny chodieb
zaplnili zaujímavé a pestrofareb-

né projekty žiakov, rôznych rozmerov a tvarov.
Žiaci v nich upozorňujú na
nebezpečenstvá a ohrozenie života na Zemi, a
tým i človeka. Všímajú si
životné prostredie svojho
mesta a jeho okolia. Všetci účastníci konferencie
na paneli „Galéria najlepších“ si mohli prečítať aj
mená najúspešnejších
žiakov školy vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach v tomto
školskom roku.
Riaditeľka školy Mgr. Luďa
Szabová privítala v školskej jedálni, ktorá sa zmenila na konferenčnú miestnosť, hostí - Mgr.
Jána Ryšu, vedúceho odboru
školstva, kultúry a športu MsÚ,
riaditeľku CVČ Mgr. - Lenku
Mačugovú, riaditeľku MŠ na
Mierovej ul. - Máriu Zentkovú a
všetkých rodičov, starých rodičov, pedagógov školy, i tých
bývalých. Srdečne privítala i
žiakov, ktorí boli hlavnými aktérmi podujatia.
Konferenciu slávnostne otvoril
vedúci odboru Mgr. Ján Ryša. Na
veľkom plátne, pomocou vizualizéra, dataprojektora, počítača a
mikrofónu mohli prítomní pozorne
sledovať jednotlivé prezentácie
so sprievodným slovom budúcich
fyzikov, astronómov, biológov,
ochranárov životného prostredia,
oceánológov, vulkanológov, chemikov, geografov, filológov, filozofov či etnografov.

Všetky prezentácie zaujali prítomných a potvrdili, že sa na svoje vystúpenia žiaci svedomito a
zodpovedne pripravili. Medzi najzaujímavejšie patrili: Chudoba a
bohatstvo – Jana Šikorská zo
VII. B, Životné prostredie – Jozef Balážik zo VI. A, Kyslík – Michal Faix a Daniela Laubertová
z VIII. A, Kyslé dažde – Marko
Galshneider, Mária Katrušková, Jana Lazaráková, Nikola

a výrobkov boli pedagógovia:
Mgr. Mária Stašáková, Mgr.
Anna Potisková, Mgr. Lucia
Žondová – 2.- 4. ročník. V 5. – 9.
ročníku Ing. Elena Berezovskijová, PhDr. Danica Božová, Mgr.
Janka Dikantová, Mgr. Emília
Dorková, Mária Faixová, Mgr.
Jozefa Fraňková, PaedDr. Peter
Klempa, Ing. Miriam Kremmerová, Mgr. Zuzana Kubošiová,
Bc. Beáta Ondrušková, Mgr.

Daniela
Pavlicová,
Mgr. Ladislav Potočný,
Mgr. Luďa Szabová,
Mgr. Karol Šramko.
Čo vysloviť na záver?

Remeňová, Natália Kovalčíková z IX. B, Korózia – Lukáš
Drobný z IX. A, Strom života –
Emma Brontvayová, Sofia Barboričová, Tamara Haščáková,
Kristína Remeňová z II. B,
Úzkorozchodné železnice Slovenska – Peter Kubaský zo IV.
B, Gerlachov – Daniela Laubertová z VIII. A, Gerlachov a
jeho okolie – Martina Jurčová,
Patrícia Ceľuchová zo IV. B,
Obezita (v anglickom jazyku s
pretlmočením) – Jana Hricová,
Natália Kovalčíková, Nikola
Pristášová z IX. B, Delfíny –
Marko Habiňák z V. C, Sopka –
Michaela Grigerová z VIII. B.
Všetky vystúpenia boli odmenené spontánnym potleskom. V
závere konferencie každý z malých a mladých rečníkov bol odmenený Pochvalným listom za
najlepší projekt. Z rúk vedúceho
odboru Mgr. Jána Ryšu toto ocenenie prijímali všetci s radosťou.
Garantmi najlepších prezentácií a
posterov, vystavených projektov

Veľké
poďakovanie
všetkým, ktorí pripravili
a zabezpečili toto celoškolské podujatie – pedagógom a ostatným
zamestnancom školy.
Myšlienka uskutočniť
odbornú konferenciu
sa podarila uskutočniť k
spokojnosti všetkých.
Hlavnými aktérmi však boli deti,
ktoré boli spontánne, vyjadrili svoj
názor, poukázali na problémy
ľudstva, regiónu, svojho mesta a
okolia. Preukázali aj veľké znalosti o svojom meste, obci, v ktorých
žijú a majú ich rady. Istotne ich vystúpenia boli aj zdvihnutým varovným prstom, ktorý upozornil dospelých na ohrozenie a možný zánik života na našej modrej planéte. Vyjadrili svoju lásku k ľuďom, k
prírode, svoj obdiv k významným
osobnostiam nášho národa.
Sme radi, že účastníkmi konferencie boli rodičia, ktorí pozorne
a dojato sledovali vystúpenia svojich detí. S ich podporou sa nemusíme obávať toho, akou cestou sa budú uberať ich deti v živote.
Fotogalériu z konferencie si
môžete prezrieť na webstránke
školy.
Mgr. Luďa Szabová,
riaditeľka školy
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Legendy svitského športu - letec Jozef Meluš

Športové letectvo
Jedno zo športových odvetví, ktoré sa v minulosti v rozvíjajúcom sa Svite začali presadzovať, bolo aj športové letectvo. Už
začiatkom 40-tych rokov minulého storočia sa začalo rozvíjať
ako športové letectvo a plachtárstvo a letectvo na komerčné,
resp. podnikové ciele spoločnosti fy Baťa.

Podľa archívnych dokumentov
základné valné zhromaždenie Slovenského národného aeroklubu
(SNA), odbočka Svit, sa uskutočnilo 3. novembra 1945. Zúčastnil
sa na ňom vtedajší riaditeľ firmy
Baťa vo Svite Ján Lepík. Prezentoval názor firmy na zriadenie leteckého klubu, ktorý potrebuje firma na podnikateľské ciele. Na
uvedenom zhromaždení okrem
predstaviteľov firmy Baťa boli prítomní aj zástupcovia letectva, Slovenského národného aeroklubu.
Zásluhou ochoty Ivana MELUŠA, dnes už 69-ročného syna prvého profesionálneho letca firmy
Baťa vo Svite Jozefa MELUŠA,
ktorý bol taktiež motorovým a bezmotorovým leteckým inštruktorom
a neskôr obchodným pilotom,
sme sa vrátili do obdobia začiatkov leteckého športu vo Svite v rokoch 1940 až 1951.
Jeho o dva roky mladší brat Miroslav bol tiež motorovým a bezmotorovým inštruktom a dopravným pilotom. Zabil sa pri leteckej
nehode v roku 1977.
Otec Ivana Meluša Jozef MELUŠ bol učiteľom a šéfpilotom fir-

Vedúcim oddelenia dopravy firmy Baťa vo Svite bol Rudolf Bartek, ktorý bol veľmi naklonený
športovému lietaniu, najmä plachtárskej činnosti. Vzhľadom na
to, že veľká väčšina mladých mužov, ktorí prichádzali do Svitu za
prácou, sa snažila využívať aj voľný čas na športovanie, začali sa
zaujímať o športové letectvo. A tak
už pred valným zhromaždením sa
v rokoch 1940 a 1941 pod vedením R. Barteka vytvoril športový
krúžok a prví odvážlivi sa pokúšali
vzlietnuť na klzáku VRONA, ktorý
bol ťahaný gumovým lanom. Let
do výšky 15 až 20 m trval niekoľko sekúnd, čo bol pre adeptov lietania veľký adrenalínový zážitok.
O tom, že vzniknutý aeroklub získaval čoraz viac záujemcov,
svedčí aj fakt, že už v roku založenia mal Aeroklub Svit cca 80 členov a 26. 1. 1946 usporiadali v
Spoločenskom dome vo Svite Reprezentačný letecký ples.
Motorové lietanie
K prvým učiteľom teórie letectva patrili mj. Vagner, kpt. Dropa,
kpt. Rekenyi, Jozef Meluš, Milan

Ivan MELUŠ s dokumentáciou po otcovi aj s vrtuľou liatadla Piper.

my Baťa vo Svite a na základe jeho archívnych materiálov a Zápisníka letov sa môžeme o vzniku leteckého športu vo Svite v období
rokov 1940 až 1951 dozvedieť
oveľa viac.

Smutný. V plachtárení sa o záujemocov starali ako inštruktori R.
Bartek a J. Varga.
V roku 1946 bolo vyškolených
prvých 12 pilotov na lietadle Z 181
Bucker tzv. zlinka.

Prvými pilotmi Aeroklubu vo Svite v roku 1946 pod vedením čestného predsedu Aeroklubu a riaditeľa firmy Baťa Jána Lepíka, predsedu klubu Rudolfa Barteka a učiteľa inštruktora lietania Jozefa Meluša boli: Ján Žiak, Ľudevít Broož,
Ján Bošanyi, Ján Jozefčák, Ján
Matis, Ing. Miloš Vorsa, Rudolf
Kmeť, Ján Patrík, Jozef Kutlík, Michal Polaško, Koloman Plavka,
Jozef Miloň.
Záujem o lietanie sa zvyšoval a
preto aeroklub zakúpil ďalšie lietadlá tzv. Piper-Cup a v roku 1947
bolo vyškolených ďalších 18 pilotov, z nich 4 ženy. Učiteľom lietania boli J. Meluš a V. Dráb. Prvou
pilotkou bola slečna Migasová,
neskôr Šavelová, ktorá roky pracovala v konštrukcii strojárne. Vý-

Jozef MELUŠ - prvý šéf pilot fy
Baťa vo Svite

Vlajková loď leteckého oddelenia firmy Baťa Cesna U - 78.

cvik nových pilotov pokračoval,
viacerí piloti sa zúčastňovali leteckých dní a navigačných súťaží,kde
dosahovali veľmi dobré výsledky.
Činnosť športového letectva v Aeroklube Svit bola ukončená v decembri 1951, kedy došlo k zlúčeniu s Aeroklubom Poprad a neskôr táto aktivita prešla pod Zväzarm.
Bezmotorové lietanie
Jeho začiatky vo Svite siahajú
do rokov 1942, kedy sa začalo s
letmi na klzáku na svahoch dnešnej zjazdovky pri obci Lučivná.
Vzhľadom na to, že vekový priemer mladých ľudí vo Svite bol okolo 24 rokov, záujem o adrenalínové športy bol veľký. A tak sa firma
Baťa rozhodla pre „mladých mužov“ zakúpiť 3 jednosedadlové a
2-dvojsedadlové typu „KRAJÁNEK“. Vo firme bol zriadený hangár (dnešná západná vrátnica
Chemosvitu) a vetrone boli už ťahané navíjakom s lanom do 600
m, čím sa podarilo vzlietnuť do výšky až 250 m, čo fascinovalo vtedajších adeptov lietania. Denne sa
takto podarilo zrealizovať do 90 letov. Takýto stav bezmotorového
lietania umožnil inštruktorovi lietania Alexandrovi Jančokovi usku-

točňovať vyhliadkové lety v okolí
Svitu za mierny poplatok, ktorý aeroklub využíval na úhradu technického materiálu potrebného pre
údržbu vetroňov. Vyškolení adepti
bezmotorového lietania získavali
kvalifikáciu „A“, „B“, „C“, a to im
umožňovalo aj rôznu letovú výšku
a dlžku pobytu vo vzduchu.
Lepšie podmienky pre uskutočňovanie výcviku mladých pilotov
našla firma Baťa pri obci Krig, neskoršej obec Vojňany, kde bol postavený hangár a vzletová plocha.
Tu sa robil výcvik na lietadlách typu „Piper“.
V ďalších rokoch sa medzi
úspešných pilotov - amatérov zaradili Alojz Baďura, Anton Polorecký, Ladislav Martančík. Medzi ženami ako prvá získala splnenú triedu „C“ (pol hodiny letu vo vzduchu) Štefánia Messerschmidtová.
V roku 1951 Poverníctvo dopravy
hangár zrušilo a bezmotorové lietanie bolo preložené do Sabinova.
Športové lietanie v Aeroklube
Svit malo u pilotov aj súťaživú činnosť a v roku 1949 Ján Patrík na
celoslovenských plachtárskych
dňoch zaletel až do Sučian a stal
sa majstrom Slovenska.
M. Jurčák, foto: M. Jurčák
a archív I. Meluša
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Pod novým názvom
S novým názvom basketbalového klubu
BK Iskra Svit sa 24. mája pod vedením nového, ale skúseného trénera Milana Černického zapojilo 13 hráčov do prípravy extraligového basketbalového družstva mužov na sezónu 2010/2011.
Na prvom tréningu chýbali až ôsmi hráči z uplynulej sezóny (legionári Cvitanovič, Bajič, George
a Dubovský, Kmetoni, Kováč, Vraniak, Lopušniak) a trénerovi sa prihlásili hráči s ktorými klub
počíta na nastávajúcu sezónu. Zo skúsenejších
je to Vincent Polakovič, Michal Madzin, Roman
Findura, Branislav Laco, Martin Krajčík ďalej Michal Seman a Lukáš Valášek, prišli Matúš Potočiar z Košíc a Peter Dorazil z Banskej Bystrice a
z juniorky BKM Svit Adam Budaj, Filip Dratva, Radoslav Sedlák a Frederik Višnievsky.
Príprava sa uskutoční v 5-dňových cykloch s
využitím domácich podmienok v hale, na futbalovom štadione a v relaxačnom centre v Spolcentre. Hlavná časť prípravy začne však až od 1. 8.
2010, kedy by mal byť už aj definívne známy káder pre extraligu.
-ák-

Memoriál Dušana Budzáka
V tenisovej hale Spolcentra vo Svite sa 28.
mája 2010 uskutočnil v poradí už tretí ročník
tenisového turnaja na počesť bývalého predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa
VÚCHV, a. s., vo Svite RNDr. Dušana Budzáka.

Po úspechoch v uplynulých rokoch si víťazný
hattrick vybojovala dvojica Vladimír Balog - Igor
Lupták pred dvojicou Marián Bonk - Juraj Dorošenko a tretí boli Michal Naď - Rudolf Neustadt.
Organizátori aj touto cestou ďakujú všetkým,
ktorí turnaj podporili, a to Zväzu chemického a
farmaceutického priemyslu SR, skupine firiem
Chemosvit, najmä Fibrochemu, a. s., Finchemu, a.s., spoločnostiam Respect Slovakia,
s.r.o., Amitel, s.r.o, Zastrova, a.s., Triteq Ltd. A
-mbVÚCHV, a.s.

Futbalisti FK Svit už s pohárom
Futbalisti FK Svit v 29. kole IV. ligy hostili Raslavice nad ktorými zvíťazili 5:0 (3:0),
po góloch Handzuša a Troppa po 2 a Petriláka.Pred týmto zápasom zástupca
VSFZ a predseda PFZ Štefan Valko kapitánovi družstva Richardovi Marušákovi
odovzdal pohár za celkové víťazstvo v IV. lige a zaželal pred posledným kolom
(Svit hral v N. Šebastovej) k postupu do III.ligy.Svit má náskok pred druhou Bard.
N. Vsou 14 bodov zo skóre 83:19. Blahoželáme celému kolektívu FK Svit (na obr.).
Foto:M. Jurčák

Míľa pre mamu
CVČ pripravilo mamičkám
oslavu Dňa matiek Míľou pre
mamu, ktorú sme odštartovali 8.
mája 2010 pred Športovou halou vo Svite. Všetci účastníci dostali poznávací znak, farebnú
vrtuľku. Mamičky spolu s detičkami pokračovali smerom k Mladosti, kde boli pre nich a ich detičky pripravené zábavné hry. Po
návrate sme mamičkám poďakovali účastníckym listom.
L. Mačugová

4. ročník basketbalového maratónu
Basketbalový maratón s cieľom podporiť pohybové aktivity obyvateľov mesta a umožniť deťom
a mládeži aktívne využiť voľný čas sa konal aj
v tomto roku v tradičnom termíne - 8. mája
v Športovej hale vo Svite. Hlavným organizátorom
bolo Centrum voľného času spolu s MŠK Iskra
Svit a BKM Svit.
Basketbalového maratónu sa zúčastnilo 61 aktívne hrajúcich hráčov, a to
nielen detí z domácich
basketbalových klubov,
krúžkov a škôl, ale aj mládež a dospelí zo Svitu.
Basketbalový maratón
prebiehal prostredníctvom
priateľských zápasov päť
až sedem členných družstiev žiakov základných
škôl, mládeže a dospelých. Družstvá boli zmieša-

né, vekovo rovnorodé i
rôznorodé. Dopoludnia
prebiehali zápasy žiakov a
mládeže, popoludní dospelých a mládeže. Rozhodovali ich vedúci krúžkov
CVČ Ing. I. Preisler, Ing.
A. Kazimír, R. Kovalík, M.
Drobná a O. Vnenčák.
Družstvá boli rozdelené
do skupiny A a B, nevyhodnocoval sa každý zápas zvlášť, ale skóre sa
načítavalo od rána. Celko-

vo sa zastavilo na stave
355 : 309.
V rámci programu prebehla súťaž o najzaujímavejší kôš. Víťazom sa
stal Maroš Soják.
V súťaži v hode na kôš
zo 6 m zvíťazil opäť, tak
ako v minulom ročníku,
Michal Mlynár.
Hoci basketbalový maratón vzbudil menší záujem obyvateľov mesta,
každý kto prišiel, mal
možnosť zahrať si. Centrum voľného času
chcelo predstaviť priestory, ktoré by v budúcnosti mali vo väčšej miere slúžiť deťom a mládeži na šport.
Naďa Kumorovitzová
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