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MsZ Svit prerokovalo

Maratón rozpočtových opatrení
Po správe hlavného kontrolóra o plnení uznesení a vykonaných
kontrolách rokovali desiati poslanci o výške nájomného v novej 80bytovej jednotke, známej ako blok C hotela Mladosť. Prijali uznesenie, ktorým sa stanovilo nájomné vo výške 4,62 %-ného podielu
z obstarávacích nákladov.
V predmetnom dome sa bude za
1-izbový byt platiť nájom vo výške
2 364,- Sk, 2-izbový (severný),
3 395,- Sk, 2-izbový (južný) 2 915,Sk a 3-izbový 4 351,-Sk. Zároveň
schválili aj finančnú zábezpeku za
užívanie bytu vo výške trojmesačných splátok nájomného, ktorú je
nutné zaplatiť do konca roka 2008.
Po kolaudácii bude správu tohto no-

vého domu vykonávať Bytový podnik
SVIT,s. r. o.
Schválené bolo VZN mesta
č. 5/2008 o výške príspevkov na
čiastkovú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktoré je v plnom znení súčasťou vydania
týchto novín. Zaoberali sa aj internou
smernicou pre vedenie účtovníctva, ktorú rovnako schválili. Nasledovalo 11 rozpočtových opatrení, kto-

www.svit. sk

(Pokrač. na 2. strane)

2. september
na ZŠ Komenského

Školský rok 2008/2009 začal písať svoju históriu
Po prázdninových dňoch aktívneho odpočinku, ale i slastného ničnerobenia sa 2. septembra opäť otvorili brány svitských škôl a školských
zariadení. Naplnili sa deťmi, žiakmi, študentmi, učiteľmi a prevádzkovými pracovníkmi. Začal sa školský rok 2008/2009, ktorý sa zapíše do
dejín slovenského školstva významným spôsobom, lebo od 1. septembra 2008 nadobudol platnosť zákon č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní (školský zákon). Má v prvom rade priniesť školám väčšiu
voľnosť pri tvorbe vzdelávacích a výchovných programov.
Do lavíc škôl sa po prvýkrát posadilo 13 žiakov nultého ročníka a 79
žiakov prvého ročníka základných škôl, 8 žiakov 1. ročníka špeciálnej
základnej školy, 136 študentov 1. ročníka Strednej odbornej školy.
V základných školách nášho mesta bude získavať vzdelanie 812 žiakov,
v špeciálnej základnej škole 53 žiakov, v základnej umeleckej škole 220
žiakov, v Strednej odbornej škole 694 študentov, v materských školách je
k začiatku šk. r. 207 detí. Výchovno-vzdelávací proces vo všetkých
svitských školách a školských zariadeniach bude zabezpečovať 165
pedagogických a 73 prevádzkových pracovníkov.
Prajem všetkým školákom pevné zdravie, šťastie a pohodu pri plnení
povinností vyplývajúcich z ich postavenia v školách.
Mgr. Ján Ryša

Aj tohto roku mesto Svit
spolu so svitskými podnikmi
a MO SZPB pri príležitosti
64. výročia SNP organizovalo pietny akt kladenia vencov, a to 28. 8. 2008 pri Pomníku padlých vo Svite.
Čestnú stráž zabezpečovali
ozbrojené zložky v meste.
Po básni a akte kladenia
vencov zo strany Mesta Svit,
a. s. Chemosvit, a. s. Tatrasvit Socks a MO SZPB sa
k účastníkom prihovoril
predseda MO SZPB Martin
Volk (na obr.). Pripomenul

zhromaždeniu (škoda, že
opäť bola veľmi nízka účasť
občanov a mládeže mesta)
historický význam SNP a jeho
odkazu pre novodobé dejiny.
„Slovenský národ povstal
proti fašizmu so zbraňou
v ruke bez ohľadu na vierovyznanie a politickú príslušnosť. SNP bolo jedným
z najväčších ohnísk odporu
proti fašizmu v priebehu 2.
svetovej vojny. V tomto boji
padlo veľa statočných ľudí
a za cenu veľkých obetí
potvrdil slovenský národ svoju jednoznačnú orientáciu na
demokraciu a slobodný dôstojný život. SNP svojím rozsahom - vojenským, národným ale aj medzinárodným
sa zapojilo podľa hodnotenia politikov proti hitlerovskej koalícii k najväčším
vojensko - politickým počinom slovenského národa
v jeho novodobej histórii. Preto naše úsilie musí smerovať
k tomu, aby SNP nebolo iba
uctievanou tradíciou nášho
života, ale aby bolo žriedlom
povedomia národa,“ povedal
M. Jurčák
o. i. Martin Volk.

Prváčikovia v ZŠ na Ul. mieru
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Nájomné zmluvy na hrobové miesta
Úsek pohrebných a cintorínskych služieb Technických služieb mesta Svit začína od
septembra 2008 s uzatváraním nájomných zmlúv na hrobové a urnové miesta na
mestskom cintoríne vo Svite v zmysle zákona č.470/2005 Zb. o pohrebníctve.

Nový zatepľovací šat dostala aj budova
pošty vo Svite.
Foto: M. Jurčák

V zmysle tohto zákona je potrebné na každé
hrobové i urnové miesto uzatvoriť nájomnú
zmluvu medzi prenajímateľom (TS mesta Svit)
a nájomcom (pozostalý zosnulého, ktorý je
pochovaný v hrobe, prípadne iná osoba, ktorá
sa o hrobové miesto stará).
K uzatvoreniu nájomnej zmluvy je potrebné
predložiť doklady o totožnosti nájomcu,
doklad o zaplatení nájmu (faktúra za pohreb),
prípadne iné doklady k hrobovému alebo
urnovému miestu, ak ich nájomca vlastní.
Ak pozostalý (nájomca) nepredloží doklad
o zaplatení nájmu, zaplatí nájomné podľa
dohody pri uzatvorení (podpise) nájomnej
zmluvy.

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)
ré boli taktiež schválené. V rámci
týchto úprav sa odsúhlasila úprava
príjmovej a výdavkovej časti bežného i kapitálového rozpočtu
o celkovú sumu 560 tisíc korún
v náväznosti na štátne dotácie.
V súvislosti s nákupom pozemku
o výmere 956 m2 od Tatrasvitu Svit
- Socks, a. s., bolo prijaté
opatrenie na úpravu rozpočtu
o čiastku 1 200 tisíc korún, rozpočet sa upraví aj z dôvodu výmeny
ďalších 4 okien v MŠ vo Svite
o sumu 25 tisíc Sk a z dôvodu straty MHD vo Svite za rok 2007 vo
výške 247 tisíc korún. Zároveň sa
diskutovalo o potrebe prehodnotenia využiteľnosti jednotlivých
spojov do blízkej budúcnosti.
Z dôvodu dlhodobých problémov s príjmom signálu TV
Poprad vo Svite poslanci odsúhlasili odporúčanie primátorovi zmluvu s TV Poprad zrušiť.
Navýšené príjmy TS mesta Svit
budú použité aj na opravu vozidla
Liaz Bobr vo výške 137 tisíc korún
a na nákup profesionálnej kosačky
vo výške 316 tisíc korún. Na návrh
poslanca L. Jašša bolo prijaté
uznesenie, ktorým sa ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu poistných zmlúv právnických a fyzických osôb v organizáciách riadených mestom. Rozpočet sa upraví aj o čiastku 793
600,-Sk z dôvodu plnenia zmluvného záväzku s firmou REIC Banská Bystrica, ktorá zabezpečuje žiadosti a dokumenty na projekt
skvalitnenia verejného osvetlenia
s cieľom úspory energie v meste.
Nakoľko pri rekonštrukcii Domu
kultúry vo Svite došlo k navýšeniu
prác oproti predpokladanému projektu, bolo nutné odsúhlasiť rozpočtovú úpravu vo výške 628 tisíc korún.
Súhlasné stanovisko padlo aj pri
úprave rozpočtu o 600 tisíc

korún na výsadbu zelene
v meste a o sumu 200 tisíc korún
na mestský mobiliár (lavičky, koše,
stojany na bicykle, smerové tabule
a pod.).
Poslanci odsúhlasili predaj
pozemku a tzv. hospodárskej
budovy pri ZUŠ žiadateľovi - firme
Tatragas za cenu 2 480 tisíc korún
a predĺženie termínu uznesenia
MsZ v súvislosti s prevodom správy majetku diela „Rozšírenie
cintorína - 2. etapa” do 31. 12.
2008. Bola prijatá zmena
uznesenia č. 67/2008 v súvislosti s terminológiou pre funkčné
využitie územia lokality hotela Mladosť (výstavba bytových budov).
Došlo aj k zrušeniu zámennej
zmluvy medzi Mestom Svit
a Chemosvitom, a. s., a odznela
informácia o stave predaja
nehnuteľnosti pozemkov v katastri mesta.
Interpelácie poslancov ako
prvý začal J. Lörincz. Vyslovil názor, že je potrebné zo strany TS
mesta Svit pokosiť aj tzv. skryté
a nie najkrajšie zóny (garáže,
okrajové časti mesta ). Početné interpelácie predniesla Ľ. Rešovská. Zaujímala sa o stav predaja
pozemkov fi Sydes print na parkoviská. Primátor odpovedal, že
z dôvodu pasivity žiadateľa ku ďalším potrebným krokom nedošlo.
Ďalej sa opýtala, ako bol vyriešený
problém občana Otta S. s prístupovou cestou do jeho garáže
cez pozemok suseda. V danej veci
však pretrvávajú sústavné susedské nezhody.
Zaujímala sa o likvidáciu kalových polí vo východnej časti
mesta. Primátor v danej veci
s Chemosvitom, a. s. rokoval. Žiaľ,
tento problém sa javí takmer na dlhé roky neriešiteľný. Poukázala na
potrebu osadenia značky, resp.
upozornenia na hlavnej ceste
1/18, že v meste je cyklistický

Najomná zmluva (podľa vyššie uvedeného
zákona) sa uzatvára na dobu neurčitú s uvedením doby, na ktorú je nájomné uhradené.
Nájomné podľa platného cenníka PaCS
bude uvedené v nájomnej zmluve tak, ako aj
ostatné náležitosti o mieste hrobu, povinnostiach nájomcu i prenajímateľa a pod.
Vyzývame občanov, aby v zmysle uvedeného
prišli s potrebnými dokladmi do Domu
smútku, Ul. Jilemnického 936/35, resp.
na správu TS mesta Svit, Ul. Štúrova 87
a nájomnú zmluvu uzatvorili.
Ing. Július Žiak
riaditeľ TS

chodník, nakoľko stále po nebezpečnej hlavnej ceste premávajú
smerom na Poprad, či späť cyklisti. Na jej otázku, či boli vypracované jednotné zásady na odpredaj
pozemkov pri tzv. 6, či 10 domkoch zaznela odpoveď, že neboli,
nakoľko sa to nedá jednotne posudzovať. S občanmi sa v tejto veci komunikuje, avšak doposiaľ sa
Mesto stretlo s nezhodami medzi
občanmi, ktorých sa pozemky týkajú. Zatiaľ sa riešila jedna takáto
žiadosť, pri ktorej sa,žiaľ, susedia
neboli schopní dohodnúť. V závere
svojho vystúpenia sa Ľ. Rešovská
opýtala,
kedy
sa
počíta
s parkoviskami v dolnej obytnej
časti mesta. Primátor odpovedal,
že všetko naraz nejde, pracuje sa
po častiach a zatiaľ bez úveru –
z vlastných prostriedkov. Na jej
otázku, ako je to so zónou pri Spolcentre na Ul. SNP zaznela odpoveď, že na projekte tejto zóny zelene sa pracuje.
L. Jašš sa zaujímal, ako to vyzerá s možnosťou získania financií
na rekonštrukciu ciest a chodníkov. Primátor odpovedal, že na
projektoch sa pracuje. L. Jašš navrhol, aby sa nepozabudlo na súčinnosť s dopravnou štúdiou
mesta – aby došlo k stretnutiu projektantov a autorom tejto dopravnej
štúdie.
M. Martočko sa opýtal primátora, prečo skončila extraliga
basketbalu vo Svite. Opäť odpovedal primátor. Na stretnutí
s Predstavenstvom Chemosvitu,
a. s., bolo prezentované, že firma
nebude podporovať klub takou finančnou čiastkou, akú potrebuje,
len sumou 3 milióny korún ročne.
MsZ takúto istú čiastku, o ktorú ho
BK žiadal, neposkytlo z dôvodu
nedostatku financií v mestskom
rozpočte, s ktorými pre tento rok
nepočítalo. Telocvičňa je v nevyhovujúcom stave, výstavba novej by
stála okolo 80 miliónov korún, aj
pri dotácii štátu, ktorá je maximálne 30 miliónov, nie je schopné

Mesto halu postaviť. Mesto Poprad
ponúklo klubu lukratívnu halu Arény a príjem zo vstupného, čo klub
prijal a od jesene sa stal klubom
v názvom BK Chemosvit Poprad.
Odpoveď M. Martočkovi ohľadom
skokanských lyžiarskych mostíkov bude poskytnutá nabudúce.
J. Kalakaj poukázal na zvýšené
nebezpečie úrazu korčuliarov,
resp. cyklistov pri prechode na
cestu, ktorá vedie na mosty. Vyjadril sa, že by bolo vhodné dať tam
zábrany, resp. prekážky. A. Kromková odpovedala, že je tam osadené potrebné značenie.
V. Horňáková sa opýtala, ako
prebiehajú stavebné práce v budove, kde sídli Slovenská pošta
a kto to financuje. Náklady na zatepelenie a výmenu okien znášajú
ako Mesto, tak aj Pošta na polovicu. V. Horňáková opätovne požadovala osadenie tabule na športoviskách oboch ZŠ s infor-máciou o správcoch areálu a kontaktoch na nich. Na jej otázku ohľadom stretnutia poslancov k dopravnej štúdii v meste odpovedal J.
Hutník, že sa uskutoční v septembri. V diskusii bola schválená
zahraničná služobná cesta primátorovi a trom poslancom do
Č. Třebovej na ich Dni partnerstva.
Primátor R. Abrahám prezentoval
zámer Mesta s budovou na Ul. F.
Kráľa – oproti zdravotnému stredisku. Je v majetku mesta
a v prípade podpory štátu je možné ju zrekonštruovať na byty.
Poslanci odporučili primátorovi mesta rokovať so ŠFRB
a MVaRR SR ohľadom možnosti
financovania nájomnej 36 b. j.
na Ul. Fraňa Kráľa a vzali na vedomie správu o činnosti Komisie zodpovednej za prípravu a hladké zavedenie eura. V závere A. Balogová predložila krátku správu o hospodárení Mesta za l. polrok
2008.
V. Žoldáková
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REKONŠTRUKCIA HOTELA MLADOSŤ
BLOK „C” - ÚPRAVA NA BYTY

Byty pripravené
Spoločnosť UNISTAV, s. r. o. , Prešov dňa 28. augusta 2008
slávnostne odovzdala Mestu Svit 80 bytový nájomný dom
/bývalý blok „C“ hotela Mladosť/.
Uskutočneniu samotného slávnostného odovzdania však predchádzal rok
ustavičných prác, a to od konca júla
2007 až do konca augusta 2008.
Rekonštrukciou vznikol z bývalého
schátraného bloku „C“ hotela Mladosť
nový 80-bytový nájomný dom, v ktorom
sa nachádzajú 1, 2, 3- izbové byty. Z toho sú na prvom poschodí 4 byty pre
imobilných občanov. Súčasťou jednotlivých bytov sú pivničné priestory. Na
každom poschodí sú vytvorené priestranné spoločné priestory.
Bytový dom má tri výťahy, z toho jeden
nákladný. V zmysle normy sme vytvorili
parkovaciu plochu z východnej strany
obytného domu.
Celá rekonštrukcia vrátane kúpy
budovy a pozemku stála 89 533 000,Sk/ 2971951, 14 Eur. Severnú stranu
domu sme nasvietili štyrmi pármi fasád-

Primátor Rudolf Abrahám a riaditeľ Unistavu, s. r. o.
Ján Fränkl pri strihaní pásky.
Foto: M. Jučák

NEPREHLIADNITE!
PRIMÁTOR MESTA SVIT
v súlade so Všeobecným nariadením mesta Svit č. 6/2007 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Svit schváleným uznesením MsZ č. 138/2007 podľa § 3 ods. 2
určuje
termín uzávierky prijímania žiadostí o dotáciu pre rozpočet na rok 2009 do
31.októbra 2008. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú akceptované. Výnimku
povoľuje osobitným rozhodnutím primátor mesta, a to len v ojedinelých
a odôvodnených prípadoch. Odporúčame nahliadnuť do citovaného VZN č. 6/2007.

nych svietidiel a v blízkej budúcnosti bude mesto realizovať
detské ihrisko, ktoré zvýši komfort bývania 80-tim mladým
rodinám.
Ing. Andrea Kromková

Z rokovania Jednoty dôchodcov
Aktivity klubov dôchodcov vo Svite a činnosť Jednoty
dôchodcov sú už v meste Svit verejnosti známe. No v letných mesiacoch prekročili región mesta a záujem o spoluprácu pri založení Jednoty dôchodcov prejavili v obci
Sp. Štiavnik.
V júni sa členskej schôdze ktorá by zastrešovala záujmy
zúčastnila starostka obce, a požiadavky dôchodcov.
Predseda JD vo Svite Pav júli sa členovia JD zo Svitu
zúčastnili zakladajúcej schô- vol Záhradník informoval o
dze v Sp. Štiavniku a 16. júla viacerých úlohách, ktoré bosa dvaja funkcionári JD zo li zabezpečované výborom
Sp. Štiavnika (Martinka a Hu- JD a pri ktorých sa zúčastnili
dzíková) zúčastnili výborovej členovia JD. Tajomníčka JD
schôdze vo Svite. Týmto sú Blažena Bendíková informouž v okrese Poprad dve orga- vala o plnení uznesenia
nizácie Jednoty dôchodcov a milých povinnostiach výboa rysujú sa predpoklady na ru v súvislosti zo zasielaním
vznik okresnej organizácie, blahoželaní členom JD - jubi-

lantom. V roku 2008 je 16
jubilantov, ktorým budú zaslané blahoželania a členom
nad 80 rokov odovzdané aj
kytice kvetov. Výbor sa zaoberal aj účasťou členov na
akciách, ktoré sa uskutočnia
v auguste a najmä prípravou
na autobusový zájazd členov, ktorý by sa mal uskutočniť v septembri do Červeného Kláštora. K obohateniu
činnosti JD prispeje aj rozširujúca sa spolupráca oboch
organizácií v oblasti výmeny
skúsenosti na problematiku
dôchodcov.
-ák-

Najstarší odbojári v meste - k výročiu SNP
patrilo aj zapálenie vatry.
Foto: M. Jurčák
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Držiteľ tohtoročnej Ceny mesta Eugen Nagy:
Aj to, že pán Eugen NAGY sa narodil spomedzi držiteľov tohtoročnej Ceny mesta najskôr, ma podnietilo k tomu, že som ho na medailón do našich novín oslovila ako prvého. Pozvanie na novinársku
schôdzku prijal rád a dostavil sa oblečený priam v gala – s veľkou
vďakou a vážnosťou vstúpil do mojej kancelárie a nechal sa viesť
mojimi otázkami. Tie sa týkali, ako vždy, jeho života, práce, záľub,
názorov... Pred dvomi rokmi ho postihla mozgová príhoda a tej pripisuje svoj handicap – že si nepamätá mená (tak to sa objavuje aj u
podstatne mladších! ) - ale mnohé sa mu v pamäti uložilo spoľahlivo, takže naše rozprávanie nakoniec splnilo svoj účel.

mu je ľúto, že táto
manželka nechcela
mať viac detí a že
mu veľmi prekážalo
aj jej nadmerné
fajčenie. Paradoxne, i druhá manželka, s ktorou prežil
22 rokov, bola silná
fajčiarka, a to sa jej
stalo i osudným –

čil pracovať a odvtedy má jeho život
inú podobu.
Ako teda prežíva dni ozajstného
oddychu dnes ? „Stále sa hýbem, to
je základ“, začína svoj recept na
dlhý život môj respondent, „zjem
všetko, nikdy som nič nevyberal, ale
ani som nikdy nefajčil a neholdoval
alkoholu. A čo si myslím, je najdôležitejšie, je zachovať si vnútorný
kľud, psychickú pohodu, vyvarovať

Svit mi prirástol k srdcu

Narodil sa 1. januára v roku 1923
v Lučenci ako mladší z dvoch
chlapcov v chudobnej rodine kuriča
tamojšej fabriky a murárskej pomocníčky. Boli to veľmi kruté časy,
keď pracovali za almužnu a odriekania bolo viac, ako dosť. Napriek
tomu sa obaja rodičia dožili požehnaného veku – mamka 94 a otec
78 rokov. Ľudovú školu navštevoval
v Lučenci, tam ako vyučený špeciálny mechanik elektrických strojov začal pracovať u súkromného podnikateľa. Po roku narukoval počas 2.
svetovej vojny do Budapešti, do
rýchlej divízie maďarskej armády
a odtiaľ cez výcvik pri Viedni odišiel
na ruský front. O tom, že to boli
neľahké roky, netreba pochybovať.
„Bol som síce mladý, ale spolu
s kamarátmi sme boli riadne
prestrašení, pretože sme vedeli, že
Rusi neboli k maďarskej armáde
priaznivo naklonení - my sme sa
však hlásili k slovenskému národu,
pretože sme boli Slováci. Dúfal
som, že prídem domov živý.
Stalo sa. Na jar v roku 1946 sa mu
sen splnil a z Ruska prišiel do
rodného Lučenca. Prácu na pár
mesiacov našiel u svojho majstra
a prišlo k osudovému stretnutiu mladého Eugena s istým Kežmarčanom, ktorý mu ponúkol lepšiu prácu
v Kežmarku pod Tatrami. V mestskej odevnej firme robil zámočníka
a začal sa vážnejšie, s plným nasadením pohybovať aj na zelenom
trávniku. Učaroval mu futbal, zrejme
bol veľkým talentom, pretože pozvánka vtedajších úspešných futbalistov zo Svitu nenechala na seba
dlho čakať. Slovo dalo slovo a osud
sa napĺňal ďalšími splnenými túžbami. „Presne si pamätám deň,

keď som tu vkročil. Bolo to 13.
októbra 1946 – stretnutie na Spoločenskom dome ma ohúrilo a nadchlo. Od prvého dňa mi Svit prirástol k srdcu. Prijali ma veľmi milo,
očarila ma tá mladosť, radosť zo
života, spoločenský život, ktorý tu
vládol. Boli sme ako jedna rodina!“
Nastúpil do Baťovej firmy ako
mechanik priamo do šijacej dielne
ku majstrovi pánovi Mlynárovi
z Popradu. Robil na dve smeny a po
práci vážne a s nadšením trénoval.
Fotografie, ktoré sme si pri rozhovore pozerali prezrádzajú mená
niektorých jeho spoluhráčov.
Okrem iných to boli Pažický, Kováč,
Švingal, Rado, Michalek, Brezovský, Knapp, Jurčák, Micheli, Holubkovič, Húšťava, Belko, Kožel, Borovský, či Šrmo... Vtedy hrali za AC
Svit a boli to hviezdne roky ! Hrala sa
II. slovenská liga, odohrali nemálo
vzácnych zápasov – aj medzinárodných, tribúny boli plné divákov
a futbal – to bola udalosť! E. Nagy
nezaprel primeranú dávku nostalgie, keď dodáva: “Futbal bol môj
život a musím povedať, že sme mali
aj finančnú motiváciu. Každý týždeň, keď sme vyhrali, dostal každý
z nás 900 korún a to nebolo málo.
S aktívnym hraním som skončil,
keď som mal 38 rokov a potom
som sa už venoval trénerstvu. Najprv 1. družstvu mužov, neskôr po 4
rokoch dorastencom, s ktorými
sme vyhrali aj celoslovenskú
súťaž.” Z tých čias sme objavili tiež
fotografiu, kde pózujú hráči ako
Podhorský, Očvár, Kráľ, Kocún,
Šalvata, Kyčin, Toporčák, Hulín,
Valuš, Jablonovský, Makula...
Na moju otázku, čo považuje za
svoj najväčší úspech, odpovedá, že
víťazstvo v Prahe. Ale i vo Varšave,
či Zakopanom. Postupne sa dozvedám, že E. Nagy bol všestranný
športovec. Zaskvel sa i v atletike,
kde exceloval najmä v behoch na
100 a 200 metrov, lyžovanie mu tiež
nebolo vzdialené, skúšal to aj
v leteckom klube.
Nedá mi, aby som sa neopýtala na
jeho rodinný život. „Keď som bol vo
Svite 6 rokov, na kaviarni som sa
stretol s mladou Valikou, Košičankou, s ktorou som sa oženil a mali
sme spolu dcéru, tiež Valiku. Po 24
rokoch sme sa však rozišli,” spomína Eugen Nagy s poznámkou, že

zomrela pred 4 rokmi v Kvetnici.
Dnes žije sám, lebo dcéra je dlhé
roky vo Švajčiarsku, odkiaľ ho chodí
v rámci možností navštevovať.
Keď sa vyzvedám, aké bolo jeho
pracovné pôsobenie, dozvedám
sa, že predovšetkým robil mechanika - už v Tatrasvite – neskôr
nastúpil do oddelenia práce

sa stresom, hádkam a žiť s príjemnými ľuďmi. Ja, keď môžem, zájdem medzi rovesníkov do klubu
dôchodcov, do kostola na omšu, na
športové, kultúrne i spoločenské
akcie a snažím sa obklopovať
pozitívnymi ľuďmi a zážitkami,“
s úsmevom doloží človek, ktorý
o sebe tvrdí, že ho nič nebolí,

Eugen Nagy hráč - hore - a tréner - na obrázku dole.

a miezd. Mal pomerne ťažký a veľký
úsek, ale dobrých kolegov a 10členný kolektív, kde sa cítil príjemne. Šéfom oddelenia bol pán
Číž, na ktorého si veľmi rád
spomína. Po 60-tke ešte robil 3
roky na tomto úseku na tzv.
percentá. Neostal však doma,
spoločnosť mal rád a tak využil
možnosť ísť ešte za domovníka do
detských jaslí a pracovnú kariéru
zavŕšil v Chemosvite, kde roky robil
vrátnika. Na našu schôdzku priniesol aj množstvo ocenení, plakiet
a odznakov z práce i športu, ktoré si
váži. Ako 72-ročný definitívne skon-

netrápi... Len tá pamäť na mená!
V štýle elegantného džentlmena
mi pobozká ruku, poďakuje za moju
pozornosť voči nemu a pomerne
pevným krokom odchádza do
dažďa, domov. Ešte raz poobede
pôjde na nákup do Lídla a deň mu
opäť nebude dlhý.
Generácia takýchto úctivých
pánov nám pomaly mizne, takže
vám, pán Eugen Nagy, želáme ešte
veľa pekných dní a veľa ďalších
príjemných stretnutí.
Veronika Žoldáková
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Leto s rodinou
Občianske združenie Familiaris usporiadalo 30. augusta 2008 v chatovej oblasti Lopušná dolina rodinné stretnutie
s názvom „Leto s rodinou“. Na stretnutí
sa zúčastnilo viac ako 40 účastníkov od
tých najmladších v kočíkoch až po
dôchodcov. Všetci účastníci mali možnosť bohatého športového vyžitia a hier.
V rámci sociálno-psychologického výcviku účastníci mohli využiť rady psychológa a duchovné rozhovory kaplánov z rímskokatolíckej miestnej farnosti
sv. Jozefa vo Svite.
Cieľom podujatia bolo objaviť v rodine
hodnoty, na ktoré dnešný uponáhľaný
a unudený svet zabúda – byť zodpovedným rodičom, manželom a partnerom.
Za vydarené podujatie patrí vďaka
všetkým zúčastneným, ale aj sponzorom, ktorými boli Mesto Svit, Mäso-Údeniny „U Hudačeka“, kvetinárstvo Fantázia s r.o. Všetci účastníci sa tešia na ďalšie podujatia organizované občianskym
združením Familiaris.
Mgr. František Drozd
štatutár Familiaris o.z.
www.familiaris.nawebe.info

Seniori na výlete
Zásluhou Podtatranského osvetového
strediska, jeho riaditeľa Ladislava Havlíka
sa podarilo klubom dôchodcov vo Svite
pod vedením predsedov A. Tokára a B.
Točekovej zorganizovať poznávací zájazd
v regióne Spiša.
Členovia oboch klubov (43) a Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite navštívili 26. 8.
2008 Spišské Podhradie, jeho historickú časť
a prezreli si Spišský hrad, ktorý im za
pekného slnečného počasia poskytol
krásny pohľad na široké okolie.
A.Tokár, ako predseda Združenia
klubov seniorov Spiša a B. Točeková
so samosprávou mesta Sp. Podhradie
využili možnosť zájazdu na dohodnutie
ďalších spoločných aktivít seniorov.
V rámci poznávacieho zájazdu potom
navštívili členovia klubov dôchodcov
aj Mariánsku horu v Levoči a zastavili
sa aj v Sp. N. Vsi a Smižanoch, kde
navštívili rodný dom kpt. Jána Nálepku
a Slovenské národné múzeum.
Poznávací zájazd opäť dokázal,že
seniori vo Svite, pokiaľ majú záujem
aktívne žiť, vďaka dobrej spolupráci
s inštitúciami v meste môžu svoj život
aj ďaleko po šesťdesiatke v dôchodku žiť aktívne. B. Bendíková
tajomníčka JDS

Predám
tatranský profil - perodrážka,
brúsený. I. trieda 135,- Sk, (4,48 €)
II. trieda 110,- Sk (3,65 €).
Doveziem. Inf. tel.: 0915 863 227,
0907 124 455.
 Dám do prenájmu pekný 2izbový byt vo Svite. Volať po
15.00 hod. 0908 449 669.
 Predám hrobku vo Svite. Tel.
77 55 490.
 Hľadám do prenájmu garáž
vo Svite. Tel.: 0903 819 214.

ˇ
Spolocenská
rubrika
V júli a auguste 2008
 NARODILI SA

Natália Bangóvá,Viktória Bangóvá, Petronela Cvajnigová, Tomáš
Kočiš, Karin Mrštinová, Vanesa
Pechová, Johanka Mária Schönwiesnerová, Zuzana Sopková,
Vanesa Horváthová,Michal Zámečník, Šarlota Zamišková, Sofia Nemesseghy, Alex Hucko, Tomáš Puška

 MANŽELSTVO UZATVORILI
Pavol Bystrický a Lucia Šidlovská, Martin Hudák a Eva Ihnátová, Karol Lacko a Ľudmila Blaščáková,Milan Mirga a Darina Mirgová, Marcel Olexák a Lucia Kokyová, Jozef Pavlík a Anna
Scholtzová, Róbert Sermek a
Gabriela Zentková, Peter Skokan
a Anna Šlebodová, Miroslav Šurin a Zuzana Rusnáková, Jozef
Timkovič a Ružena Karaffová, Mikuláš Žačok a Andrea Lompartová, Branislav Pitoniak a Ing. Miriam Murinová,Ing. Jozef Moskáľ
a Ing. Dana Skokanová, Bc.Ján
Kaprál a Bc.Zdenka Bachledová
 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

70 ROKOV
Anna Červená, Emília Nedzelová, Peter Obrcian, Anna Kubuláková, Helena Kozáková, Hedviga Cholvádová, Jozef Červený,
Miroslav Číž.
75 ROKOV
Emil Bednarčík, Vincent Genčúr, Anna Kočišová, Pavol Urban, Helena Šajnová, Zuzana
Pekárová, Elena Hanová, Štefan
Malina, Anna Pálešová, Mária
Čajková, Anton Genčúr, Kornélia Gloriková, Margita Jánošová.
80 ROKOV
Mária Žačoková, Ing. Štefan
Barna, Emília Korchanová, František Mičuta, Viera Cehulová,
Helena Boržecká, Pavol Kollár,
Zuzana Scholtzová, Anna Špirková, Ing. Kamil Finka.
85 ROKOV
Rozália Škyrtová, Ema Ďurková,
Mária Mlynská, Zuzana Babčáková, Mária Rožárová.
 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Margita Čonková, Štefan Fico-Mležík,Vincent Heteš,
Ján Hudák, Július Knotek,
Blažena Lačná, Viera Markusová, Elena Matiščíková,
Oľga Muchová, Anna Capáková, Milan Brezina, Magdaléna Szabová, Jozef Kovalík, František Loy.
Prosíme jubilantov, aby nám návratky nedoručovali prostredníctvom schránok na
odkazy pre mestské zastupiteľstvo, ale
osobne, resp. poštou na Mestský úrad.
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Nová mena - euro
Dňa 8. júla 2008 bol ministrami financií členských štátov eurozóny odsúhlasený fixný konverzný kurz koruny voči euru platný
od 1.1.2009 (1 EUR = 30,1260 SKK). Znamená to, že od
1.1.2009 nahrádza Slovenská republika ako šestnásty štát EÚ
vlastnú menu – Slovenskú korunu za jednotnú menu – Euro (€).
Od 1. do 16. januára 2009 potrvá na Slovensku obdobie duálneho (dvojakého) obehu. Počas tohto obdobia bude možné v hotovosti platiť okrem eur aj korunovými bankovkami a mincami.
Pri platbách v korunách však bude výdavok v eurách.
Od 17. januára 2009 bude
možné platiť len eurami. Pri tejto
príležitosti musíme upozorniť, že
hodnota slovenskej bankovky pri
platení nesmie byť vyššia ako 4násobok hodnoty nákupu, vtedy
môže (ale aj nemusí) predajca
občanovi platbu slovenskými korunami odmietnuť. Napr. hodnota
nákupu od 1.1.2009 do 16.1.2009
50,- SKK, maximálna bankovka,
ktorú musí predajca prijať je 200
SKK. Bankovku v hodnote 500
SKK, 1000 SKK a 5000 SKK
predajca prijať nemusí, ale môže.
Toto nariadenie má zabrániť
tomu, aby obchodníci nenahradzovali bankové inštitúcie a nestali sa
zmenárňami. Najjednoduchším
spôsobom je uložiť si peniaze pred
zavedením eura na účet do banky,
kde budú automaticky prevedené
na euro.
Po zavedení eura budú komerčné
banky bezplatne vymieňať korunové
mince do konca júna 2009, bankovky do konca roku 2009. Banky
budú môcť obmedziť bezplatnú
výmenu korún za eurá podľa počtu
vymieňaných bankoviek či mincí,
limit na bezplatnú výmenu však
nesmie byť nižší ako 100 kusov.
Národná banka Slovenska bude
vymieňať mince do konca roku
2013 a bankovky neobmedzene.
Niekoľko rád
1. Uložte si prebytočnú hotovosť na
Váš účet v banke. Takto sa Vaše
korunové peniaze najjednoduchšie skonvertujú na euro – automaticky, bez poplatkov, okamžite.

2. Korunovú hotovosť, ktorá Vám
zostane po prechode na euro, je
najlepšie minúť v obchodoch
počas duálneho obehu. Odporúčame ponechať si nižšie
hodnoty bankoviek, aby obchodníkom nevznikol problém s vydávaním eurovej hotovosti.
3. Nie je potrebné vymieňať si koruny za eurovú hotovosť vopred.
Po zavedení eura budete môcť
ešte 16 dní počas duálneho
obehu platiť aj korunovými bankovkami a mincami. Medzitým sa
ľahko dostanete k hotovosti v eurách – výberom z bankomatov,
výberom peňazí z vášho účtu
v banke, na pošte, ako výdavok
v obchode, alebo si ich vymeníte
bez akýchkoľvek poplatkov
v banke.
4. Vaše korunové účty sa automaticky premenia na eurové, nie je
potrebné o to žiadať, nemusíte si
založiť nový účet. Čísla účtov
zostanú nezmenené.
5. Najneskôr začiatkom decembra
je vhodné uložiť si do bánk
prebytočnú hotovosť, hlavne
mince (vysypať všetky prasiatka
a pokladničky).
6. Sledujte informačné vývesky
o právach spotrebiteľov a všeobecných požiadavkách pre
zavedenie eura zverejnených na
výveskách miestnej správy.
7. Oboznámte sa s eurovými
bankovkami a mincami, ako
i s ochrannými prvkami eurových
bankoviek.
8. Nezneužívajte obdobie duálneho obehu na výmenu väčších

súm v obchodoch a nevytvárajte
tak pri pokladniciach problémy
s dostatkom eurovej hotovosti
pre ďalších zákazníkov.
9. V čase po zavedení duálneho
zobrazovania cien pomôžte
informovať kontrolné orgány na
všetky nezrovnalosti, ktoré
súvisia so zavádzaním eura.
10. Požadujte od Vašich obchodov
záväzok, aby duálne zobrazovanie cien realizovali nad rámec
zákonných povinností.
11. Požadujte od Vašich obchodov
plnenie záväzku nezvyšovať ceny
v dôsledku zavedenia eura napr. môžete predajcov vyzvať,
aby pristúpili k Etickému kódexu
zavedenia eura.
12. V období duálneho obehu
prednostne používajte bezhotovostné spôsoby platby.
Niečo o eurách:
Bankovky, ktoré navrhol rakúsky
výtvarník R. Kalina, majú rovnaký
dizajn pre všetky zúčastnené štáty.
Bankovky v nominálnych hodnotách
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 eur
zobrazujú architektonické motívy
inšpirované "storočiami a štýlmi
Európy". Vyobrazené motívy nepredstavujú konkrétnu stavebnú
pamiatku, ale charakteristické prvky
rôznych architektonických štýlov vo
forme okien, brán a mostov.
Okná a brány zobrazené na lícnej
strane bankoviek sú symbolom
európskeho ducha otvorenosti
a spolupráce. Dvanásť hviezd
Európskej únie vyjadruje dynamiku
a harmóniu súčasnej Európy.
Mosty na rubovej strane symbolizujú komunikáciu medzi európskymi národmi a medzi Európou
a zvyškom sveta.
Na jar 1996 na zasadnutí rady
ECOFIN vo Verone sa členské štáty
Hospodárskej a menovej únie
(HMÚ) dohodli, že eurové mince
budú mať spoločnú európsku
a charakteristickú národnú stranu.
V roku 1997 boli na spoločnú stranu
eurových mincí vybrané 3 návrhy
Luca Luyxa z Kráľovskej belgickej
mincovne. Zobrazujú tri rôzne mapy
Európy. V pozadí sú umiestnené

hviezdy symbolizujúce Európsku
úniu. Mapa na minciach 1, 2 a 5
centov zobrazuje vzťah Európy
k ostatnému svetu, na minciach 10,
20 a 50 centov symbolizuje
Európsku úniu ako skupinu
jednotlivých štátov. Zvýraznenie
jednoty tej istej skupiny štátov je na
minciach 1 a 2 euro. Voľba námetov
na národné strany mincí bola
ponechaná na jednotlivé členské
štáty. Eurové mince vydávajú
jednotlivé členské štáty HMÚ.
Vydané mince v nominálnych
hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50
centov, 1 a 2 eurá sú platné na
území všetkých štátov eurozóny, bez
ohľadu na štát, ktorý ich vydal.
Bližšie informácie o eurových
bankovkách a minciach si môžete
pozrieť na informačnej tabuli
v budove MsÚ alebo na
internetovej
stránke
www.euromena.sk. Na tejto
internetovej stránke alebo na
bezplatnom tel. čísle 0800 103
104 sa môžete dozvedieť aj ďalšie
informácie. Informovať sa môžete aj
na MsÚ vo Svite na tel. číslach
7875 113 – prednosta MsÚ,
7875 125 – Ing. Balogová,
vedúca odd. správy majetku
mesta a ekonomických činností,
7875 111 – sekretariát primátora
mesta.
Na záver musíme pripomenúť, že
na Slovensku boli zaznamenané
prípady krádeží a podvodov hlavne
u starších a osamelo žijúcich
občanov s tým, že podvodníci sa
predstavovali ako zamestnanci
rôznych úradov a boli vyslaní
preveriť situáciu občanov pred
zavedením eura. Mestský úrad vo
Svite tak ako žiadna ďalšia banková
inštitúcia nebude pred príchodom
eura v žiadnom prípade posielať
zamestnancov do bytov a domov
občanov mesta. V prípade, že sa
niekto predstaví ako zamestnanec
Mesta, banky s požiadavkou
o obozná-menie sa s hotovosťou
občanov pred zavedením eura,
volajte políciu na tel. č. 158 resp.
mestskú políciu vo Svite tel. č. 0905
636 715.
Ing. Ján Hutník

Na jednom z najproblematickejšch miest Svitu v oblasti parkovania – pred Zdravotným strediskom buduje firma BEL SLOVAKIA nové
parkovisko, ktoré v rámci 51 parkovacích miest myslelo aj na imobilných ľudí, ktorí tu majú vyhradené tri miesta. Ďalší objekt mesta,
ktorý dostal nový šat – Dom kultúry s novými oknami a fasádou, ktorú zabezpečil Chemostav, a. s., v náklade cez 5 miliónov korún.
Foto: M. Jurčák a S. Pjaták
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 5/2008
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
do základných škôl zriadených Mestom Svit
Mestské zastupiteľstvo Mesta Svit v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v súlade so zákonom č. 601/2003 Z.
z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva s účinnosťou toto Všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN určuje:
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole,
b) výšku príspevku v základnej umeleckej škole,
c) výšku príspevku na činnosť školského klubu
detí,
d) výšku príspevku na činnosť centra voľného
času,
e) výšku príspevku v školskej jedálni.
2. Toto VZN určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole.
3. Mesto Svit je zriaďovateľom:
a) škôl - Materská škola, Mierová 141, Svit
- Materská škola, Školská 21, Svit
- Základná škola, Mierová 134, Svit
- Základná škola, Komenského 2, Svit
- Základná umelecká škola, Kpt. Nálepku 29,
Svit,

b) školských výchovno-vzdelávacích zariadení
- Školský klub detí pri Základnej škole, Mierová 134, Svit
- Školský klub detí pri Základnej škole Komenského 2, Svit,
- Centra voľného času, Mierová 134, Svit
c) školských účelových zariadení
- Školská jedáleň pri Základnej škole, Mierová 134, Svit
- Školská jedáleň pri Základnej škole, Komenského 2, Svit
- Školská jedáleň pri Materskej škole, Mierová 141, Svit
- Školská jedáleň pri Materskej škole, Školská 21, Svit
4. Konverzný kurz: 1 € = 30, 1260 Sk.
5. Suma vychádzajúca v desatinných číslach sa
zaokrúhli podľa matematických pravidiel
a) Sk na celé čísla,
b) € na dve desatinné miesta.

Článok 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v
materskej škole
Za pobyt dieťaťa v materských školách uvedených
v článku 1 ods. 3. písm. a) prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy mesačne takto:
1. Za celodenný pobyt sumou vo výške 10 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003
Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Za poldenný pobyt sumou vo výške 8, 5 % ak-

tuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č.
601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Článok 3
Výška príspevku v ZUŠ
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so
štúdiom v základnej umeleckej škole
uvedenej v článku 1 ods. 3. písm. a)
prispieva mesačne:
1. Zákonný zástupca žiaka, ak ide o
nezaopatrené dieťa
a) na individuálne vyučovanie sumou vo výške 6 %
aktuálnej sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov,
b) na skupinové vyučovanie sumou vo výške 3, 6 %
aktuálnej sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov,
c) na prípravné štúdium sumou vo výške 3, 6 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č.
601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Dospelá osoba
a) bez vlastného príjmu sumou vo výške 2, 5 % aktuálnej sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č.
601/3003 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b) s vlastným príjmom sumou vo výške 6 % aktuálnej sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č.
601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Článok 4
Výška príspevku na činnosť
školského klubu detí
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských klubov uvedených v článku 1
ods. 3. písm. b) prispieva zákonný zástupca žiaka
mesačne sumou vo výške 3, 6 % aktuálnej
sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v
znení neskorších predpisov.

Článok 5
Výška príspevku na činnosť CVČ
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
činnosťou centra voľného času uvedeného
v článku 1 ods. 3. písm. b) prispieva:
1. Zákonný zástupca žiaka, ak ide o nezaopatrené
dieťa, mesačne sumou vo výške 2 % aktuálnej
sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č.
601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Dospelá osoba mesačne sumou vo výške 1, 9
% aktuálnej sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

Článok 6
Výška príspevku v školskej jedálni
1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školských jedálňach uvedených v článku 1 ods. ods. 3. písm. c) v náväznosti

na Finančné pásma nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo vydaných MŠ SR s účinnosťou od 1. 9.
2008 určuje sa takto:
a) zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole
aa) s celodenným pobytom 30,0 Sk 1,00 €
ab) s poldenným pobytom 24,0 Sk 0,80 €
b) zákonný zástupca žiaka I. stupňa základnej školy 25,0 Sk 0,83 €
c) zákonný zástupca žiaka II. stupňa základnej školy 27,0 Sk 0,90 €
d) dospelý stravník
finančný limit na nákup potravín 30,0 Sk 1,00
€ úhrada stravy 66,0 Sk 2,19 €
Hodnota stravného lístka pre dospelých stravníkov
zamestnaných v školách a školských zariadeniach
uvedených v článku 1 ods. 3. je 66,0 Sk, t. j. 2,19
€ z čoho 55 % - t. j. 36,0 Sk, čo predstavuje 1,19
€, hradí zamestnávateľ a 45 % - t. j. 30,0 Sk, čo
predstavuje 1,00 €, hradí stravník.
e) bývalý zamestnanec školy a školského zariadenia uvedeného v článku 1 ods. 3. finančný limit na nákup potravín 30,0 Sk 1,00 € úhrada
stravy 47,0 1,56 €
2. V prípade odberu stravy zo školských jedálni pri
materských školách uvedených v článku 1 ods. 3.
písm. c) pre detí materských škôl iných obci bude
cena stravy vo výške podľa tohto VZN s tým, že
vzťah bude zmluvne a legislatívne ošetrený a úhrada stravy sa bude odvádzať na účet určený na financovanie stravy. Podľa toho, či je daná dotácia zo
štátu na stravu v zmysle normatívov pre Mesto Svit
alebo obec, ktorá sa o stravu v našom školskom zariadení uchádza bude cena stanovená takto:
a) ak dostáva dotáciu Mesto Svit aj za cudzích
stravníkov(deti) je úhrada v zmysle článku 6
ods. 1písm. a). V prípade odberu len obeda
je úhrada vo výške 17,0 Sk t. j. 0,56 €,
b) ak dostáva dotáciu obec uchádzajúca sa o stravu v našom školskom zariadení uhrádza cenu
podľa článku 6 ods. 2. písm. a) zvýšenú podľa schválených normatívov. Pre rok 2008 je
to 24,0 Sk t. j. 0,80 € za hlavné jedlo. Takto
je úhrada za jeden obed pre dieťa z materskej školy inej obce 17,0 + 24,0 = 41,0 Sk t.
j. 1,36 €.

Článok 7
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
1. Miesto zápisu
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočňuje v základných školách uvedených v článku 1 ods. 3. písm. a).
2. Čas zápisu
Čas zápisu sa určuje od 13, 00 do 16, 00 hod.

Článok 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. 1.
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta
Svit č. 5/2008 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných
škôl zriadených Mestom Svit schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Svite na svojom zasadnutí dňa 27.
08. 2008 uznesením č. 128/2008.
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta Svit
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Jánošíkov dukát v Čechách

DFS Jánošíček

Jánošík reprezentoval!
Dní partnerstva v družobnom meste Česká Třebová sa v dňoch
4.-7.septembra 2008 zúčastnila početná delegácia z nášho mesta na
čele s primátorom R. Abrahámom. Očakávaný súbor Jánošík na
slávnostnom programe ohúril svojim dynamickým vystúpením plné
hľadisko, v ktorom sedeli aj hostia z Poľska a Talianska. Zožali neutíchajúci potlesk divákov v stoji a úspech, ktorý bolo cítiť aj v sprievode
mestom, v ktorom náš krojovaný Jánošík na druhý deň s celou
delegáciou kráčal. Vynikajúco si počínali aj študenti zo Strednej
odbornej školy, ktorí odprezentovali v rámci projektu Odraz rozpadu
Rakúsko-Uhorska na kultúru jednotlivých krajín – partnerských miest“
svoju prácu v anglickom jazyku. Odborníkmi seminára boli vysoko
hodnotení. Do 50 našich účastníkov zažilo v Českej Třebovej
skutočne bohatý kultúrno-spoločenský program, kvalitné služby a
nezabudnuteľné chvíle, ktoré iste našu vzájomnú družbu upevnili. -vž-

Country Koliba opäť kvalitnejšia
Druhá júlová sobota priniesla obyvateľom Svitu a
jeho návštevníkom nielen
prekrásne počasie, ale aj
2.ročník festivalu Country
Koliba Svit. Priazeň divákov
bola pre organizátorov, ale
najmä účinkujúcich značná
a hľadisko v areáli Koliby
plné tejto hudby chtivých
návštevníkov. Skupiny Baby
bez mena (samé dievčatá)
zo Šuňavy, Longhorns, Tymián z Popradu, Krpci z Prievidze, či hosťujúci Medvědi
z družobného mesta Česká
Třebová a sympatický pesničkár Števo Šanta z Popradu (na obr. vľavo) – títo všetci odovzdali publiku takmer
6 hodín skvelej zábavy. Aj
betónový tanečný parket
neostal prázdny, tancovalo
sa a spievalo do neskorého
vž
večera.

Na výlete na Prednom Solisku - obr. hore, vpravo výstava výtvarných prác, fotografií a umeleckých modelov.

stom a sprievodné proPrvý augustový víkend sa vrátili členovia
gramy o ktoré nebola
DFS Jánošíček Svit z 10. ročníka festivalu Jánúdza (škola tanca,
nošíkov dukát v Rožnove pod Radhoštem v ČR,
škola hry na píšťalkách,
ktorý je zameraný na jánošíkovskú tradíciu.
a i.). Príjemnú atmoTentokrát bol venovaný 350. výročiu narodesféru dotváral riaditeľ
nia J. Jánošíka. Festival organizovala celá plefestivalu Vlastimil Fabijáda organizátorov, počnúc Českým folklóršík - autor viacerých
nym združením ČR, Obcou Slovákov ČR, Náprogramov. Záležalo
rodným osvetovým centrom SR až po Folklórmu na tom, aby sa Jánu úniu SR a inými. Zmyslom tohto festivalu
nošíček zo Svitu zaradil
bolo sústrediť všetky folklórne súbory, ktoré
medzi jánošíkovskú ronesú názov Juraja Jánošíka.
dinu súborov s názvom
Takto sa tam stretli programe "Z rodného Jánošík - ček, za čo mu
Jánošíci a Jánošíčkovia kraja". V týchto progra- patrí vrelá vďaka. Za
zo Zvolena, Partizán- moch mohol svoju zrealizovanie tohto proskeho, Svitu, Fiľakova, tvorbu, za ktorú sa han- jektu je potrebné poďaBrna. Ďalej na festivale biť nemusel konfronto- kovať Mestu Svit, Nadáúčinkovali aj ďalšie sú- vať s inými súbormi. cii Chemosvitu Svit, Vebory Slovákov žijúcich Členovia odchádzali nuj 2 % a rodičom detí.
v zahraničí, ale aj súbo- z festivalu s krásnymi
Vlasta Horňáková
ry, ktoré prijali pozvanie zážitkami, medzi ktoré
vedúca súboru DFS
organizátorov. V prek- patrila aj súťaž v mútení
Jánošíček Svit
rásnom valašskom skan- masla, sprievod mezene, kde sa festival realizoval prebiehali tri
dni programy plné hud DFS Jánošíček a TS ŠTÝL pri ZUŠ
by, tanca a spevu. Ani
a
OZ DFS vo Svite prijmu v školskom
Jánošíček zo Svitu neroku 2008/2009 nových členov. Bližšie
bol výnimkou. Účinkoval v programoch: "Zainformácie tel. 0903 901 323.
hrajme sa", "Jánošík,
Jánošík..", a nedeľnom

Druhý rok medzinárodného projektu ECODYN
sa skončil stretnutím na SOŠ vo Svite
Stredná odborná škola vo Svite je od školského roka 2006-07 zapojená do projektu „ECODYN - Dynamika ekosystémov“ v rámci Programu
celoživotného vzdelávania – podprogramu Comenius. Cieľom partnerstiev Comenius je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú
žiakom a učiteľom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu.
s pomocou umeleckých konzultantov
vzniklo. Slovenský projekt vznikal
s pomocou Tatranskej galérie v Poprade a fotografa Roba Kočana.
Koláže, fotografie prírody, výtvarné
práce a futuristické modely stromov
počas jednotlivých ročných období
budú zdobiť umelecký kalendár, ktorý
vznikne ako spoločný produkt práce
pozorovania a skúmania prírody. Nie
menej zaujímavou súčasťou vernisáže
bol aj kultúrny program, v ktorom
Učitelia a študenti z 5 krajín - Nórska,
Cypru, Holandska a Česka sa v posled- študenti predstavili typické ľudové zvyky
ných júnových dňoch stretli vo Svite. spojené s ročnými obdobiami. A tak
Každé takéto stretnutie sa skladá diváci mali možnosť obdivovať nórske
z niekoľkých dôležitých častí: odbornej, Vianoce, českú Veľkú noc, slovenské
vítanie jari a vynášanie Moreny, cyperskú
umeleckej a poznávacej.
Odborná časť práce bola zameraná na žatvu a holandské zimné zvyky.
Súčasťou poznávacej časti stretnutia
problematiku flóry a fauny. Študenti porovnávali vegetáciu vo svojich krajinách bol turistický pochod na Predné Solisko,
v závislosti od klimatických zmien, vyhod- ktorý svojou náročnosťou preveril kondínocovali merania teplôt a poukazovali na ciu študentov a učiteľov. Škoda, že nie
vegetačné rozdielnosti. Súčasťou stret- všetci sa mohli pokochať nádherným
nutia bola práca v laboratóriách SOŠ vo výhľadom z vrcholu. Ale krásu Vysokých
Svite, rozbory pôdy, ktoré si študenti pri- Tatier obdivovali všetci rovnako.
Takéto stretnutie s bohatým prograniesli so sebou a ich porovnania.
Umeleckú zložku stretnutia prezento- mom zorganizovala SOŠ vo Svite pre
vala vernisáž výtvarných prác, fotografií všetkých účastníkov už po druhýkrát a ani
a umeleckých modelov, na príprave kto- z tohtoročného stretnutia nikto z prítomrých pracovali skupiny študentov počas ných neodchádzal sklamaný. Naopak,
celého roka. Panely vystavené v Spolo- učitelia partnerských krajín boli krásami
čenskom dome vo Svite predstavovali to Slovenska natoľko uchvátení, že sľúbili
najlepšie, čo v jednotlivých krajinách vrátiť sa ešte aspoň raz. M. Sterczová
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Vrelé “ďakujem” za pozvanie
Mesiac jún sa niesol vo Svite v znamení osláv a rôznych kultúrnych podujatí. Na dve z nich som bola pozvaná osobne, listom, čoho si veľmi
vážim. Chcem sa týmto poďakovať za prvé pozvanie riaditeľke MŠ Márii Zentkovej. Stretnutie bývalých učiteliek a zamestnankýň MŠ, t. č.
dôchodkýň, bolo krásne, plné emócií a spomienok.
V MŠ nás vítali usmiate panie uči- usilovnosť, fantáziu, nádherné výtvarteľky. Vo vyzdobených a farebných tri- né cítenie a obetavosť. Samozrajme,
edach, dýchajúcich prácou učiteliek, ďakujem aj rodičom zúčastnených
zase im zverené deti. Vo vestibule detí, bez spolupráce ktorých to určite
nám pripomenuli fotografie na pane- nepôjde. Dnešné deti sú úžasne múloch, ako sme pracovali niekedy my, a dre a sebavedomé. Počas sledovania
ako sú ocenené diplomami dnes. Eš- programu som sa v spomienkach prete sme si nestačili vydýchnuť, a už nás niesla do mojich učiteľských čias, kečakalo prekvapenie v kultúrnom do- dy sme mali k výrobe kostýmov len
me. Program, ktorý pripravili malí škôl- krepový, či baliaci papier a vodové farkári so svojimi učiteľkami mi doslova by, o technike ani nehovorím. Dnešná
vyrazil dych. Hlboko sa skláňam pred technika nám ukázala po skončení
Vašou prácou, panie učiteľky, lebo programu na plátne v kinosále, aké
sama viem, ako bývalá učiteľka, koľko sme boli, aké sú dnešné zamerania
úsilia to stálo. Srdečná vďaka Vám, prác s deťmi, za ktoré dostali množkolektív MŠ. Nesmierne si vážim Vašu stvo diplomov a ocenení na rôznych

súťažiach. Pani riaditeľka pripravila
prierez 50-tich rokov úspechov školy,
kto sa staral o jej chod dodnes, a koľko detí prešlo jej triedami. Škoda, že
to všetko nevidelo širšie vedenie mesta. Za prácu sa poďakoval viceprimátor a riaditeľ Základnej umeleckej školy.
Prajem Vám, dievčatá - spolukolegyne, veľa trpezlivosti, lásky a tvorivých nápadov vo Vašej práci. Prajem

List čitateľky
Vám aj veľa osobných úspechov vo
Vašom vzdelávaní a úspešnom ukončení štúdia. Chápem, že sa to vždy
nepodarí, lebo deti sú nevyspytateľné, ako si dovolím citovať spisovateľku Ermu Bombeckovú z jej knihy „Materstvo – druhé najstaršie remeslo“.
Citujem:…“ Štandardná výbava
matky je šesť párov rúk a tri páry očí.
Jeden pár, aby videla cez zatvorené
dvere, keď sa pýta :,Deti čo to tam ro-

Prázdninový Hokejbal cup
Dňa 23. 8. 2008 sa na hokejbalovom ihrisku v časti Pod Skalkou pod
vedením domáceho hokejbalového mužstva HBK Podskalka Coyotes
a Centrom voľného času uskutočnil druhý hokejbalový turnaj v tomto roku
- Hokejbal Cup 2008. Oproti minulému turnaju bol menší počet družstiev,
to však asi zapríčinil prázdninový čas. V kategórii mladších sa turnaja
nezúčastnilo ani jedno družstvo. U starších sa na turnaj prihlásili 4 mužstvá.

Boli to mužstvá All Stars a HC Poprad a
domáce mužstvá HBK Podskalka
Coyotes s pseudonymom Huliči a Mozgy.
Vzhľadom na počet zúčastnených sa
prispôsobil hrací systém a to na „každý s
každým“.Všetky mužstvá skúsili zručnosť
ostatných súperov. Najnapínavejší a
pritom i najkvalitnejší zápas sa odohral
medzi HBK Podskalka Coyotes (Huliči )a
All Stars Poprad, kde v posledných
sekundách Martin Depta presne

mierenou strelou do ľavého rohu
bránky zvýšil na konečných 2:1 pre
Coyotov. Posledný vyžrebovaný
zápas bol zhodou náhod aj
finálovým. Team HC Poprad s
výbornou technikou a skúsenosťami
nastúpil proti domácim Huličom. Po
prekvapivom začiatku, kde Huliči
viedli o tri góly bolo jasné, kto bude
víťaz. Konečný stav finále bol 9 : 1
pre Coyotov. Domáce družstvo HBK
Podskalka Coyotes ukázalo, že
dokáže čeliť i skúseným, výborne
pripraveným zohraným družstvám zo
svojho okolia a patrí medzi tie
najkvalitnejšie tímy okolia. Celý turnaj sa
konal v duchu fair-play.
Poďakovanie patrí mestu Svit, ktoré
víťazom venovalo poháre.
Konečné poradie turnaja:
1. HBK Podskalka Coyotes 23 : 3 6
2.HC Poprad
16 :14 4
3. All Stars Poprad
6: 6 2
4. Mozgy Svit
6 : 28 0

Prázdniny s CVČ
V Centre voľného času vo Svite pripravili
pre deti zaujímavé aktivity už od 30. júna
2008. V prázdninovej škole mohli 2 týždne
denne deti aj mládež na ihrisku alebo v
telocvični zdokonaľovať svoje pohybové
schopnosti a rozvíjať športové záujmy.
V dvoch mestských táboroch deti aktívne využívali
voľný čas. V táborových hrách „Pátrači“ a „Potulky
za umením“ poznávali prírodu a krásy V. Tatier a
okolia Svitu a zapájali sa do aktivít súvisiacich s
umením – maľovanie, spev, tanec a literárna
tvorba. V sprievodných zábavných a súťaživých
hrách, na plavárni sa rekreovali. Táborový program
deti zaujal a veľmi sa im páčil.

Lukáš Jančík
V auguste sa konali v rámci
horského maratónu cyklistické preteky pre deti a mládež,
hokejbalový turnaj Hokejbal
cup 2008 a volejbalový turnaj Canada volleyball cup
2008 v miestnej časti Pod
Skalkou. Posledné dva týždne v auguste prebiehali v prírode športové sústredenia basketbalových krúžkov dievčat.
Leto pestré a zaujímavé pre
tých, ktorí ho chceli takéto
mať. Bolo ich dosť, našli si
nové priateľstvá, naučili sa
nové hry a súťaže, zrekreovali
sa, ale hlavne prežili pekné
prázdniny. Viera Zemanová

bíte?- aj keď to už vie. Ďalší pár vzadu
na hlave, aby zbadala, čo chcú pred
ňou zatajiť a, samozrejme, jeden pár
vpredu na tvári, aby sa mohla dívať na
dieťa, ktoré robí hlúposti, a dať mu pohľadom najavo: ,Chápem ťa a lúbim
ťa, a nemusela pritom vysloviť nahlas
ani slovo.”
Ešte mi dovoľte poďakovať sa za
druhé pozvanie Ľubici Kederovej,
predsedníčke OO ÚŽ, pri príležitosti
odovzdávania Cien mesta. Medzi inými oceneniami bolo aj vyhodnotenie
súťaže „Žena roka 2008“. Mala som
tú česť dostať sa medzi ocenené ženy, ktoré sa snažia spríjemniť život
spoluobčanom rôznymi akciami v priebehu roka. Ďakujem vedeniu mesta
za pekný program a slávnostnú atmosféru počas celého večera.
Prajem všetkým usporiadateľom
veľa úspechov pri tvorbe ďalších pekných podujatí.
Anna Kysucká

Medzinárodné vedomostné olympiády
Aj počas tohoročných letných prázdnin sa najlepší
stredoškolskí študenti z celého sveta stretli na medzinárodných vedomostných olympiádach.
Koncom júla vo Vietname súťažilo takmer 400 mladých fyzikov z
81 krajín na 39. ročníku Medzinárodnej fyzikálnej olympiády,
koncom augusta v Egypte sa 283 súťažiacich zo 78 krajín
zúčastnilo 20. ročníka Medzinárodnej informatickej olympiády.
Na oboch podujatiach reprezentoval Slovensko aj Vladimír Boža,
bývalý žiak ZŠ Mierová vo Svite, tohoročný maturant Gymnázia v
Poprade, Dominika Tatarku.
Vo fyzike vybojoval zlatú a v informatike striebornú medailu.
Podiel na zisku týchto medailí majú i pedagógovia zo Svitu. Na ZŠ
ho pre fyziku získal Jozef Kotora, v závere ZŠ ho vyučovala Mgr.
Jozefa Fraňková.
V informatike ho počas celého gymnázia viedla Mgr. Jana
Danica Božová
Kaprálová z časti Pod Skalkou.

Počas leta sa okrem iného konali aj koncerty v areáli Koliby. Kvalitnú folkovú skupinu Oli &Lu zhliadlo bohužiaľ veľmi
málo divákov. Tí, čo boli, odchádzali nadšení.
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Ako s mládežníckym basketbalom?
S takouto otázkou sa už začiatkom školského roka 2008/2009 začali
zaoberať kompetentní, ktorí musia rozhodnúť, ako ďalej zabezpečovať
mládežnícky basketbal nielen vo Svite, ale i v Poprade.
Riaditeľ Strednej odbornej školy
vo Svite Miloš Čičmanec 4. 9. 2008
zvolal rokovanie, ktorého sa zúčastnili predstavitelia mesta Svit na
čele s primátorom mesta PaedDr.
Rudolfom Abrahámom a zástupcovia mládežníckeho klubu BKM Svit
na čele s prezidentom Ing. Milanom
Balogom.
Všetky tri strany si vymenili
názory a stanoviská nielen k financovaniu mládežníckeho basketbalu v klube ale i organizačného a
technického zabezpečenia činnosti
mládežníckych družstiev v telocvičniach SOŠ, ktorých pre-

vádzkovateľom je VÚC Prešov.
Vzhľadom na závažnosť situácie
primátor mesta Svit rozhodol zvolať
na 11. 9. 2008 mimoriadne zastupiteľstvo.
Poslanci MsZ po dlhej diskusii
uznesením tohto mimoriadneho zasadnutia poverili primátora mesta
Svit rokovať s VÚC v Prešove o
odkúpení telocvične Strednej odbornej školy z dôvodu zachovania
jej doterajšieho účelu – deklarovali
záujem naďalej podporovať športové aktivity detí a mládeže aj takouto
formou.
-red-

Bežci počas letných prázdnin
12. 7. 2008 Medzev - Hámornícky Muži nad 50 rokov: 1. F. Gallik (bez
rozdielu veku 2.) - výkon 305, 082 km
polmaratón (21, 1 km):
Ženy bez rozdielu veku: 2. Danica 24. 8. 2008 Východná Podtatranská pätnástka
Božová
13. 7. 2008 Štrba - Malý štrbský Muži nad 60 rokov (15 km): 1. Stanislav
maratón (31,8 km): 221 pretekárov, Miškár, ženy bez rozdielu veku (10km):
2. D.Božová
medzinárodná účasť
30. 8. 2008 Brezno - Polmaratón
Muži nad 50 rokov (60 pretekárov):
7. František Gallik (bez rozdielu veku SNP (21,1 km):
42.), 35. Jaroslav Klas (bez rozdielu Ženy bez rozdielu veku: 5. D. Božová
31. 8. 2008 Pavčina Lehota (okres
veku 140.)
Liptovský Mikuláš):
Muži nad 60 rokov:
7. Stanislav Miškár (bez rozdielu veku Muži nad 60 rokov (5km): 1. S. Miškár.
-bž87.)
19. 7. 2008 Krompachy - Plejsy (7,
2 km s prevýšením 600 m):
Ženy nad 45 rokov: 3. D.
F. Gállik
Božová
3. 8. 2008 Košice Kavečany: Malý kavečiansky maratón (21, 1 km):
Ženy bez rozdielu veku: 5. D.
Božová
8.-10.8. 2008 Česká
republika - Kladno - 48hodinový
beh
s
medzinárodnou účasťou

Vyžrebovanie extraligy mužov
Program extraligového basketbalového družstva mužov BK
Chemosvit Poprad v sezóne 2008 / 2009.
8. 10. 2008
11. 10.
18. 10.
25. 10.
2. 11.
8. 11.
22. 11.
6. 12.
20. 12.
10. 1. 2009
24. 1.

streda
sobota
sobota
sobota
nedeľa
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

BK Chemosvit - Levice
BK Chemosvit - Pezinok
BK Chemosvit - Handlová
BK Chemosvit - Nitra
BK Chemosvit - Sp. N. Ves
BK Chemosvit - B. Bystrica
BK Chemosvit - Inter Bratislava
BK Chemosvit - Košice
BK Chemosvit - Prievidza
BK Chemosvit - D. Kubín
BK Chemosvit - Komárno

Zápasy sa budú hrať v Poprade v Aréne. Pred každým zápasom bude
zabezpečený autobus od športovej haly vo Svite. Bližšie informácie
BK Chemosvit Poprad, 715 2020 alebo 0905 342 570 V. Mlynský.

Z denníka polície
 1. júla v popoludňajších hodinách sa dopustili krádeže v Lidli
dve mladistvé Žaneta P. a Veronika L. Ich čin prehodnotila hliadka
mestskej polície spoločne s ich
zákonnými zástupcami.
 2. júla objavila hliadka skládku
stavebnej sutiny na Kukučinovej
ulici. Pôvodcom uvedenej skládky
bol Vladimír V., ktorému bola uložená bloková pokuta a určený termín a spôsob likvidácie skládky.
 3. júla požiadala hliadka OO PZ
o spoluprácu pri zastavení motorového vozidla Škoda Octávia
Combi, ktorú riadil Ján L. Vodič
pod vplyvom alkoholu predvádzal
ako sa jazdí s poruchou predného
osvetlenia vozidla. Jeho kaskadérstvo hliadka OO PZ Svit náležite
odmenila.
 7. júla vo večerných hodinách
sa šíril z časti lesa nad klziskom
hustý dym. Hliadka zistila, že nejde o požiar, ale krásny letný podvečer si štyria občania chceli spestriť opekačkou. V ten istý deň bol
telefonicky ohlásený požiar, hliadka sa odobrala na miesto za hotel
Mladosť, kde neznámy páchateľ
zapálil seno v drevenej búdke.
MsP privolala hasičov, ktorí oheň
uhasili.
 9. júla si zopakoval krádež
v potravinách Sintra Milan
Č. Menovaný nemal pri sebe žiadne doklady, preukázalo sa, že krádeže sa už dopustil v Sintre dňa
22. 01. 2008. Prípad bol odovzdaný na OO PZ.
 13. júla hliadka MsP zabezpečovala pokojný priebeh Country
festivalu, ktorý sa konal pred zariadením Koliba.
 17. júla si skupinka mladistvých
pomýlila zastávku MHD s telocvičňou a nacvičovala karate.
Z obavy pred možným rozbitím
sklenených tabúľ zastávky MHD,
MsP ich dohovorom presvedčila,
aby opustili tieto priestory.
 20. júla počas koncertov hudobných skupín dochádzalo
k nepravidelným rôznym výtržnostiam zo strany podnapitých návštevníkov. Počas vystúpenia skupiny Hex tieto drobné šarvátky vyústili až do ohadzovania muzikantov tejto skupiny vajciami. Kultúra
niektorých návštevníkov koncertu
sa prejavila až do takej miery, že
musela byť privolaná RZP, aby
ošetrila rany bitkychtivých fanúšikov.
 6. augusta sa v ranných hodinách sa dopravného priestupku
dopustil Miroslav R. z Trnavy. Hliadkou MsP bol priestupca ohodnotený finančnou odmenou.
 12. augusta v skorých ranných
hodinách oznámila na linku mestskej polície neznáma pani informáciu, že v časti Pod Skalkou pri
obchode Jednota sa z jedného

odstaveného kamióna dymí.
Hliadka išla túto skutočnosť preveriť. Na mieste bolo zistené, že neznámy páchateľ rozbil okná na kabínach troch kamiónov a zapálil interiér týchto vozidiel. Na miesto
boli privolaní hasiči a taktiež aj hliadka OO PZ Svit.
 13. augusta sa rozhodol neznámy muž prespať svoju opicu na
kresle pri recepcii hotela Mladosť.
Veľký problém s prebudením musela vyriešiť hliadka MsP, ktorá
spáča presvedčila, aby sa odobral
na svoju izbu a tam zotrval, kým ho
neprejde spánková indispozícia.
 15. augusta neznámy páchateľ
odcudzil smetnú nádobu spred
domu obyvateľa Svitu. Nádoba
bola poškodená, ale zlodejovi táto
skutočnosť nevadila. Je naozaj
smutné poznanie, že kradnúť sa
dá všetko.
 16. augusta sa v neskorých
nočných hodinách šírila zo zariadenia Enigma hlasná hudba, ktorú
zaznamenal obyvateľ blízkeho
obytného domu. Ďalší obyvateľ
mesta zistil, že v tomto zariadení
sa prevádzal mužský striptíz, tieto
skutočnosti sú v štádiu vyšetrovania.
 18. augusta v DOSK-e musela
MsP riešiť s RZPodvoz obyvateľky
tohto zariadenia vzhľadom na jej
zdravotný stav na oddelenie psychiatrie do Levoče.
 22. augusta za spolupráce OO
PZ riešila MsP prípad p. P., ktorý
fyzický napádal svoju manželku
a žiadal od nej peniaze. Keď mu to
odmietla, tak ju vyháňal s deťmi
z bytu.
 23. augusta rieši hliadka neustále vyvracanie kontajnerov vandalmi, ktoré hliadka pre neznámych priestupcov musí riešiť tým,
že kontajnery dostáva na pôvodné
miesta sama.
 24. augusta v ranných hodinách na požiadanie miestneho
OO PZ bola nápomomocná pri
nájdení mŕtveho Milana B. Na
miesto sa dostavila RZP, slúžbokonajúci lekár z NsP v Poprade
nevedel určiť príčinu smrti a preto
nariadil súdnu pitvu.
 25. augusta pri pátraní po osobách p. F. a p. B napomáhala hliadka OO PZ pri objasňovaní spáchania majetkového priestupku.
 27. augusta v nočných hodinách dostala hliadka hlásenie, že
p. O. rieši svoje problémy so ženou v alkoholickom opojení, bitkou. Dospelo to do štádia privolania RZP.
 V noci na 9. septembra 2008
vznikol pravdepodobne zo sviečky
požiar v bytovom dome na Ulici
kp. Nálepku vo Svite. Došlo
k úplnému zničeniu bytu, v ktorom
požiar vznikol a k značnému poškodeniu dvoch ďalších bytov.
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Nohejbalový turnaj

Cyklistické preteky detí a mládeže
Cyklistické preteky detí a mládeže sa uskutočnili 9. augusta 2008
v rámci programu vysokohorského MTB cyklomaratónu Dema Horal Alto 2008. Organizovalo ich Centrum voľného času vo Svite. Zúčastnili
sa ho deti zo Svitu a Popradu. Deti od malých predškolákov až po 15ročnú mládež súťažili v troch vekových kategóriách na tratiach dlhých
od 780 do 3700 metrov vytýčených na asfaltovom povrchu. Štart a
cieľ pretekov bol pred Kolibou v priestoroch maratónu Dema Horal Alto.
Napriek vytrvalému dažďu sa na trať 2.
Dominik Zubaj, Svit
vydali malí pretekári s veľkou chuťou. Dievčatá 8 – 11 ročné:
Ivana Labajová, Poprad
Nepriazeň počasia však podstatne ov- 1.
Natália Glajzová, Poprad
plyvnila účasť detí a mládeže. Napriek 2.
Patrícia Sojáková, Svit
tomu prebehli preteky podľa progra- 3.
Lenka Zimová, Svit
mu, iba trať 3. kategórie bola skrátená. 4.
Víťazi jednotlivých kategórií boli Chlapci 8 – 11 roční:
Dominik Stromček, Svit
ocenení diplomami a vecnými cenami. 1.
Dievčatá do 7 rokov:
2.
Adrián Bartko, Svit
1.
Bartková Alexandra, Svit
Chlapci 12 – 15 roční:
1.
Ondrej Ondrej, Poprad
2.
Zuzana Zimová, Svit
Chlapci do 7 rokov:
2.
Emanuel Čižik, Svit
1.
Andreas Glajza, Poprad
3.
Roman Dobrovič, Svit

Memoriál v novom šate
4. júla sa stretli organizátori Memoriálu Pavla Antala, aby zhodnotili
jeho priebeh a neustále sa znižujúcu účasť hlavne mládežníckych kategórií. Stretnutia sa zúčastnili Ing. Július Frkáň, st., Ing. Július Frkáň,
ml., Eva Frkáňová, Ing. Dušan Frkáň, Ing. Vladimír Boža, RNDr. Danica
Božová, Karol Tomašek a Ing. Helena Rutkayová.
Spoločne sme prehodnotili uplynu- v mužskej, tak aj v ženskej kategórii.
lé ročníky. Posledný, ktorý sa presuNa záver by som sa chcel pronul na Dni mesta Svit, mal aj napriek stredníctvom novín poďakovať organisilnej propagácii najmenej účastníkov zátorom týchto pretekov, mestskej
zo všetkých ročníkov. Už presun z polícii, bez ktorej by sa to nedalo
októbra bol robený z dôvodu nízkej uskutočniť a, samozrejme, aj všetúčasti, hlavne mládeže. Organizátori kým, ktorí nám chodia dobrovoľne
sa snažili pritiahnuť mladú generáciu vypomáhať. Poďakovanie ale patrí najaj pomocou hodnotných vecných mä sponzorom podujatia - TATRASVIT
cien, no márne. Rozhodli sme sa na SVIT - SOCKS, a.s., ARENT, a.s.,
návrh Mgr. Milana Špinera robiť popri CHEMOSTAV, a.s. a do 10. ročníka
hlavnom preteku masovejšie poduja- nás podporovala aj firma TELELARM
tie. Zrušili sme kategóriu mládeže s SECURITY SERVIS, s.r.o. Dúfame,
tým, že ju nahradíme majstrovstvami že budúci rok nám táto zmena priCanady v hokejbale . Termín by bol v nesie väčšiu účasť.
L. Fridman
poslednú júnovú sobotu. Hlavný
riaditeľ pretekov
pretek atletickej súťaže rozšírime ako

Nohejbalisti nášho mesta sa 2.8.2008 zúčastnili turnaja
trojčlenných družstiev, ktorý organizovalo naše družobné
mesto Česká Třebová a uskutočnil sa v mestskej časti Svinná.
Turnaja sa zúčastnilo celkom 14 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch sedemčlenných skupín.
Družstvá v skupinách odohrali stretnutia každý s kažkým. Naši
nohejbalisti skupinu vyhrali bez straty setu a postúpili do štvrťfinále.
Štvrťfinálové aj semifinálové stretnutia vyhrali 2:0 a postúpili do
finále.Finálové stretnutie bolo veľmi vyrovnané a po športovej
stránke kvalitné. Úvodný set vyhral Svit, ale daľšie dva domáci
najtesnejším rozdielom a tak putovný pohár starostu Českej
Třebovej sa po roku vrátil späť do Česka. Obhájiť prvenstvo z
minulého roka sa našim nohejbalistom nepodarilo, ale aj druhé
miesto v silnej konkurencii je úspechom. Naše mesto na turnaji
reprezentovali: František Procházka, Gabriel Sikoriak, Peter
Štefaňák, Vladimír Petrilák a Milan Lopušniak. Milan Lopušniak

Streetball Svit 2008
V sobotu 19. 7. 2008 sa uskutočnil pri športovej hale vo Svite
II. ročnik športovo-kultúrnej akcie STREETBALL SVIT 2008. Na
akcii sa zúčastnilo 41 družstiev v 8 kategóriach v počte 137
športovcov, čo opäť prekonalo minuloročný rekord. Po úspešnom
ukončení športovej časti akcia pokračovala kultúrnou časťou, na
ktorej postupne vystúpili Ivana Polačková, víťazka súťaže Môj
najmilší hit, Otto Kollmann, účastník Môj najmilší hit a Elán je Elán,
Petra Kepeňová zo Superstar, bratislavská skupina Salamander
Band a vrcholom kultúrneho večera bolo vystúpenie skupiny HEX.
V tom čase sa nachádzalo v areáli pri športovej hale cca 800
zabávajúcich sa divákov. Po skupine HEX sa o dobrú náladu ďalej
zaslúžila kupina Salamander Band a na pódium sa vrátil aj Otto
Kollmann. Hlavní organizátori Ing. Ján Drobný a Ondrej Vnenčák
ďakujú všetkým sponzorom a zaiteresovaným, ktorí pomohli pri
realizacii tejto úspešnej akcie.
Ing. Ján Drobný

CANADA VOLEJBAL CUP
Tak ako minulý rok, presne 29. augusta, žili Pod Skalkou volejbalom. Po úspešnom nultom ročníku sa u nás konal 1. ročnik CANADA VOLEJBAL CUP, ktorý sa už od začiatku niesol v duchu dobrej
nálady, pekného počasia a kvalitných volejbalových výkonov. Súťažiaci hrali v dvoch kategóriách - do 18 rokov (prihlásilo sa 7 družstiev) a nad 18 rokov 4 družstvá).

Hralo sa, jednoducho povedané, každý s každým. Veľkou výhodou bolo to, že sa nám podarilo spojazdniť aj druhé volejbalové
ihrisko, takže sa hralo naraz na
dvoch. Pre súťažiacich bolo pripravené občerstvenie v podobe
čapovanej kofoly, piva (z neho sa
tešila kategória nad 18 rokov).
Ženy z Únie od rána varili guláš,
ktorý chutil vynikajúco a postarali
sa aj o program pre prítomné deti. Ti, ktorí sa na šport radšej po-

zerajú, než ho realizujú, dostali
guláš za dobrovoľný príspevok.
O správnosť hry sa postarali 4
rozhodcovia z radov učiteľov. Nemôžem nespomenúť štedrých
sponzorov, vďaka ktorým, okrem
iného, sme mohli našich úspešných súťažiacich odmeniť – Mesto Svit, Midos Svit, PF-Trans s. r.
o., Kvety-Tatry, Jozef Ivan s. r. o.,
PP-Comp Svit, Pivovary Topvar,
Espresso Podskalka, Mobil Trans
a ďalší.

Chcem pripomenúť, že na
našom turnaji nejde o profesionálne výkony (hoci finálový zápas
tomu zodpovedal), ale skôr o aktívne a hlavne príjemne strávený
deň v kruhu priateľov a ľudí, ktorí
obľubujú tento šport. Príjemne
nás prekvapilo, že súťaže sa zúčastnili aj kolektívy z iných obcí,
dokonca veľmi úspešní boli športovci z Klenova pri Prešove. O organizáciu tohto podujatia sa postarali: Naďka Kumurovitzová so
svojou kolegyňou (CVČ), z Únie

žien Pod Skalkou a ja s dievčatami: Peťou, Slávkou, Beatkou, Soničkou, Nikolkou, Lenkou, Katkou.
A kto zvíťazil? No predsa všetci,
ale najlepší z mládežníkov bol kolektív s prozaickým názvom „Polená v piesku“ a z dospelých vyhral
„LKM – MIX Poprad“.
Keď čítate tento článok a dostali ste chuť zahrať si volejbal, už
teraz Vás pozývame na druhý ročník, ktorý sa uskutoční 29. augusta 2009.
M. Vnenčáková
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