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MsZ Svit prerokovalo

Nový parlament začal skladaním sľubu
Ustanovujúce zasadnutie nových poslancov Mestského zastupiteľstva
vo Svite (ďalej MsZ) v decembri sa začalo vystúpením predsedníčky
mestskej volebnej komisie pani Márie Obtulovičovej, ktorá oboznámila
prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy.
Informovala o vzdaní sa funkcie poslanca MsZ PaedDr. Rudolfa Abraháma, ktorý bol zvolený za primátora mesta a vzdaní sa mandátu poslanca MsZ
prvého náhradníka Mgr. Jána Ryšu.
V poradí ďalším náhradníkom s najvyšším počtom hlasov je Mgr. Miroslav Jurčák. Nasledoval sľub primátora i všetkých novozvolených poslancov, spečatený podpisom. Zastupiteľstvo poverilo
poslanca Ing. L. Jašša zvolávaním a vedením zasadnutí MsZ v prípade, že tak

neučiní primátor, resp. jeho zástupca,
ktorým bol primátorom určený doterajší
Milan Lopušniak. MsZ zriadilo mestskú
radu – tvoria ju primátor a viceprimátor
a ďalej poslanci Milan Lopušniak, Ing.
Ladislav Jašš, Ing. Ivan Zima a Ján Babčák. Zriadené boli aj komisie pri MsZ
a boli zvolení ich predsedovia.
Komisii na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov predsedá Ing. Ladislav Jašš. Pred(Pokrač. na 2. strane)

Nová autobusová stanica už od polovice decembra slúži Sviťanom a čoskoro bude aj vedľajší supermarket Billa - otvorenie pre verejnosť sa plánuje na 16. februára 2011.
Foto: Karol Nowak

Komisie už môžu začať pracovať
Poslanci si vypočuli správu o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra a schválili mu plán
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011. Schválili
Dodatok VZN Mesta Svit č. 2/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2007 k záväznej časti Územného plánu mesta v časti „Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území“ v súvislosti
s plánovaným kompostoviskom, ktoré zasahuje
do ochranného územia Letiska Poprad-Tatry.
Mestské zastupiteľstvo ďalej zvolilo členov
školských rád takto:

ZŠ Komenského 2 – M. Bezák, M. Jurčák, V.
Seman, Ľ. Imrichová
ZŠ Mierová 134 – M. Berkeš, M. Smatanová, J.
Babčák, J. Lörincz
ZUŠ Kpt. Nálepku – I. Zima, L. Jašš, V. Seman
CVČ Mierová ul. - J. Drobný, K. Hrkeľ
MŠ Mierová 141 Svit – L. Jašš, M. Lopušniak,
M. Smatanová
MŠ Školská 21 – J. Babčák, M. Martočko, G.
Očvárová
V ďalšom bode sa zaoberali zložením jednotlivých komisií – poradných iniciatívnych
a kontrolných orgánov MsZ. Tie budú v nasledujúcom období pracovať v takomto
zložení:

Po roku sa opäť stretlo zopár občanov mesta, jeho predstavitelia, zástupcovia najväčších mestských firiem a MO SZPB na slávnostnom akte
kladenia vencov pri príležitosti 66. výročia oslobodenia Svitu. Po básni
v podaní E.Nedzelovej sa prítomným prihovoril primátor R.Abrahám. Akt
tradične sprevádzalo vystúpenie domácej DH Sviťanka.
Foto: S. Pjaták

Komisia zdravotná, sociálna, bytová
a verejného poriadku:
MUDr. J. Lörincz - predseda
Jarmila Soliarová – tajomníčka komisie
členovia: Mgr. Miroslav Jurčák, Ing. Jozef
Dluhý, Ing. Ľubica Kuzmíková, Blažena Bendíková, Emil Horňák, Jozef Kalakaj, Mgr. Mariana Šramková PhD., Ing. Alena Valeková,
MUDr. Jozef Timkovič,
Komisia finančná, správy majetku
mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Ing. M. Berkeš - predseda
Ing. Viera Tomášová – tajomníčka komisie
členovia: Ing. Ladislav Jašš, Ing. Ivan Zima,
Milan Lopušniak, Ing. Michal Neuwirth
Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna
Ing. J. Drobný - predseda

Gabriela Očvárová, – tajomníčka komisie,
členovia: Mgr. Vincent Seman,
Marek Kačmarčík, Ing. Ivan Zima
Komisia výstavby a životného prostredia
JUDr. M. Bezák - predseda
Ing. Andrea Kromková – tajomníčka komisie
členovia: Ing. Ladislav Jašš, Marián Martočko, Mgr. Katarína Štinčíková, Eduard Cetl,
Ing. Branislav Bartko, Ivan Kollár, Ing. Pavol
Havlík.
Komisia pre Združenie pre občianske
záležitosti
M. Lopušniak - predseda
Mgr. Ján Ryša – tajomník komisie
členovia: Mgr. Mária Smatanová,
Štefan Hlavatovič, Veronika Žoldáková

(Pokrač. na 2. strane)
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Komisie už môžu začať pracovať
(Dokončenie z 1. strany)
Po schválení Dodatku č. 2 k Zriaďovacej
listine Centra voľného času odsúhlasili rozpočtové opatrenie č. 1/2011 o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, EÚ a iných zahraničných fondov, poskytnutých na konkrétny účel. Nasledujúce rozpočtové opatrenia sa týkali úpravy rozpočtu v náväznosti na rekonštrukcie základných škôl, verejného osvetlenia a výstavby 30 b. j. na Štúrovej ulici – išlo o zostávajúce nevyčerpané prostriedky
z dotácií a vlastných zdrojov na ukončenie rozpracovaných investičných projektov a úhrady vykonaných prác nad rámec projektu (ZŠ Komenského).
Poslanci jednohlasne schválili zahraničnú
služobnú cestu primátorovi mesta a trom
osobám povereným primátorom do družobného mesta Knurów v Poľskej republike
v dňoch 17. -19. júna 2011.
Odsúhlasili aj predaj časti pozemku žiada-

teľovi A. Štefaňákovi s manželkou na ul. Horskej.
Schválili aj predaj priľahlého pozemku k bytovému domu nachádzajúcemu sa vo Svite na ul.
Kpt. Nálepku, súpisné číslo 76, do podielového
spoluvlastníctva vlastníkom bytov bytového domu v celku s výškou spoluvlastníckych podielov
na priľahlom pozemku, ktoré si budúci nadobúdatelia určili formou dohody.
Rokovali aj o zmene uznesenia č.
133/2010 (predaj pozemku k bytovému domu
č. 91 na ul. Ivana Krasku) z dôvodu zmeny vlastníka bytu, zmenu a cenu za predaj priľahlého pozemku schválili. Schválili podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2011 na odpredaj
časti pozemku parc. č. 294/216.
V bode interpelácie sa poslanec J. Babčák
opýtal na legálnosť skládky pri vstupe do časti
Pod Skalkou. Odpoveď znela, že ide o dočasnú
skládku na vývoz štrku v súvislosti s výstavbou
supermarketu Billa – do jeho kolaudácie má byť
odstránená.
J. Lörincz sa opýtal na rekonštrukcie mest-

Program zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady
ZASADNUTIE MsZ
Január 2011
26.01. o 15.30
Február 2011
24.02. o 15.30
Marec 2011
31.03. o 15.30
Apríl 2011
28.04. o 15.30
Máj 2011
26.05. o 15.30

ZASADNUTIE MsR

18.01. o 15.30
15.02. o 15.30
22.03. o 15.30
19.04. o 15.30
17.05. o 15.30

Jún 2011
30.06. o 15.30 21.06. o 15.30
Júl 2011
-– -–
August 2011
25.08. o 15.30 16.08. o 15.30
September 2011
29.09. o 15.30 20.09. o 15.30
Október 2011
27.10. o 15.30 18.10. o 15.30
November 2011
24.11. o 15.30 15.11. o 15.30
December 2011
15.12. o 15.30
06.12. o 15.30

ských cestných komunikácií. Riaditeľ TS odpovedal, že počasie ich nedovoľuje uskutočniť,
ale zasypú aspoň tie najväčšie jamy. M. Martočko sa zaujímal, aké sa urobili kroky v rokovaní so SAD Poprad ohľadom autobusovej stanice. Primátor vysvetlil celú genézu plánovania
stanovíšť, SAD deklarovala, že pre svitskú AS
postačuje taký počet stanovíšť, aký v súčasnosti je. Problematická je len jedna pol hodina po
14-tej hodine. Inak je jej kapacita postačujúca.
Mesto poukázalo na problémy s jazdením autobusov po meste, urobili sa opatrenia v dopravnom značení. Primátor vyslovil presvedčenie, že
najväčším problémom je neochota vodičov
predchádzať chaosu, parkovať na parkovisku pri
Priore, ktoré málo využívajú. Zdôraznil, že musíme byť trpezliví, všetko je to v ľudskom prístupe
vodičov a logistiky SAD, s ktorou Mesto sústavne komunikuje. L. Jašš požiadal o zverejnenie
údajov o mestskej plavárni na internetovej
stránke mesta pre zvýšenie jej návštevnosti.
V diskusii zaznela informačná správa o aktivitách v prideľovaní nenávratných finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a Kohézneho fondu, ktorú predložil riaditeľ TS J. Žiak. Za
úspešné projekty (ochrana ovzdušia, separovaný zber a kompostáreň) získalo mesto 4 milióny
78 tisíc 811 eur. Poslanci sa oboznámili s prehľadom hospodárenia za uplynulý rok 2010
a schválili predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu SR v oblasti prevencie kriminality (nákup ďalšieho kamerového vybavenia) a
spolufinancovanie vo výške 7500 eur (vrátane
projektu). Z dôvodu väčšieho záujmu o ples
mesta Svit schválili úpravu rozpočtu mesta o
560 eur.
Primátor predložil poslancom návrh zoznamu priorít v investičnej oblasti pre nastávajúce obdobie, ktorý bude prerokovaný vo februári. Riaditeľka BP Svit, s. r. o., oznámila, že v našom meste dôjde z dôvodu zefektívnenia činnosti Energochemu,a. s. ku zníženiu ceny za
teplo (str. 3-4).
-vž-

Nový parlament začal skladaním sľubu
(Dokončenie z 1. strany)

sedom komisie správy majetku,
podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu je Ing. Milan Berkeš, komisie
výstavby a životného prostredia
JUDr. Marián Bezák, komisie
školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálnej Ing. Ján Drobný a za predsedu komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej a verejného poriadku
bol zvolený MUDr. Juraj Lörincz.
Zboru pre občianske záležitosti
bude predsedať Milan Lopušniak. MsZ poverilo vykonávaním
funkcie sobášiacich pre nastávajúce 4 roky Milana Lopušniaka,
Mgr. Miroslava Jurčáka a Mgr.
Máriu Smatanovú. Schválený bol
aj plat primátora mesta v zmysle
zákona č. 253/1994 Z. z. v rozsahu určenom uznesením MsZ
č. 102/2010, príplatok vo výške
30 % základu platu ( z možných
100%) a odmenu vo výške 50%.
Pre nastávajúci rok sa poslanci dohodli na termínoch zasadnutí MsZ.

Interpelácie otvoril Mgr. V. Seman poukázaním na nutnosť rekonštrukcie šatne a sprchy pre
hostí na futbalovom štadióne do
10. marca 2011, nakoľko súčasný stav je pre nastávajúcu sezónu nevyhovujúci a kvôli nemu
hrozí domácemu klubu i zákaz
činnosti. Kompetentní sa týmto
budú zaoberať na budúcom zasadnutí.
Ing. Ivan Zima sa opýtal, aký je
stav s klziskom pre verejnosť a
apeloval na mestských policajtov, aby priebežne dohliadli na
novú čakáreň autobusovej stanice. Klzisko bolo uvedené do prevádzky medzi vianočnými sviatkami, čakáreň AS je na noc uzavretá. Mgr. M. Jurčák poukázal
na problematický stav ciest a
chodníkov v meste v súvislosti so
zimnou údržbou a opýtal sa na
možnosť pomoci v podobe ručného dočisťovania nezamestnanými. K danému problému sa pripojil Mgr. V. Seman pripomienkou k vyčisteniu plôch ciest a v

Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva.
garážových oblastiach. Riaditeľ
TS sľúbil, že po definovaní konkrétnych plôch sa problém bude
riešiť. Interpeláciu Mgr. M. Smatanovej ohľadom orientácie autobusov na jednotlivých stanovištiach SAD zodpovedal primátor.
V diskusii sa poslanci dohodli,
že v mestských novinách sa opäť
budú uverejňovať konkrétne mená interpelujúcich poslancov.
Odznela však aj argumentácia,
že interpelácia poslanca ešte ne-

odzrkadľuje jeho celkovú aktivitu
a prácu. Tá spočíva aj v množstve
iných povinností. Otvorila sa aj
otázka odstávky mestskej plavárne, jej načasovania a finančného
efektu. Plaváreň má v roku dve
zákonom stanovené odstávky.
Ročné náklady tohto zariadenia
sú okolo 166 tisíc eur, príjem
okolo 33 tisíc eur 8-týždňová odstávka, ktorá bola v závere roka,
priniesla úsporu cca 20 tisíc eur.
Veronika Žoldáková
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Dobrá správa pre Sviťanov: “Cena tepla neporastie,
naopak významne klesne!”
Obdobie príchodu nového roka sa už tradične u ľudí spája s poohliadnutím sa za rokom uplynulým, s bilancovaním
dosiahnutých úspechov či neúspechov, ale najmä s plánmi
a predsavzatiami do nasledujúceho obdobia. Nezanedbateľným, nie práve príjemným momentom z tohto pohľadu,
je nutnosť brať do úvahy neustály rast životných nákladov
z dôvodu zdražovania tovarov, služieb a energií.
Práve o tom poslednom, ale nie len o tom, sme sa pozhovárali s podpredsedom predstavenstva a riaditeľom spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, ktorá je už niekoľko
desaťročí dominantným dodávateľom tepla pre bytovú
a komunálnu sféru mesta Svit, Ing. Petrom Ferjančekom.
 Pán riaditeľ, v elektronických
a printových médiách už od jesene minulého roka významne rezonuje téma opätovného rastu cien všetkých druhov energií. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
ústami svojho predsedu, na oficiálnej tlačovej konferencii, v prípade dodávok tepla pre domácnosti prezentoval na základe údajov zo schválených cenových rozhodnutí pre rok 2011 nárast ich ceny
v priemere o 6 %. Čo v tomto ohľade teda
čaká obyvateľov, ale i odberateľov
z prostredia komunálnej sféry v našom
meste?
Áno, máte úplnú pravdu. Uvedený priemerný nárast ceny tepla v rámci SR o 6 % potvrdil
aj predseda Zväzu výrobcov tepla, pričom
tento sa týka v podstate všetkých, či už menších, alebo väčších kotolní, resp. teplární.
Tento, nie práve potešiteľný fakt je však objektívne ovplyvnený takmer výlučne rastom
cien primárnych palív, ako sú zemný plyn, vykurovacie oleje, uhlie, ale napr. aj drevnej
štiepky a iných druhov biomasy. Náklady na
palivo totiž v celkových nákladoch na výrobu
tepla tvoria dominantnú, vo väčšine prípadov
viac ako 70 %-nú zložku. Naviac je všeobecne známe, že od 1. januára došlo k zvýšeniu
sadzby dane z pridanej hodnoty o 1 %
a zavedeniu spotrebnej dane aj na zemný plyn
používaný na výrobu tepla pre domácnosti vo
výške 1,32 eur/ MWh. Rástli aj náklady na nákup elektrickej energie, predovšetkým
v dôsledku nebývalého nárastu poplatkov za
systémové služby pri prenose elektriny,
o čom sa čoskoro bohužiaľ presvedčíme
všetci odberatelia, bez ohľadu na nášho dodávateľa.
S veľkým potešením a zadosťučinením
však môžem všetkým našim odberateľom,
bez ohľadu na to, o čom som hovoril pred
chvíľkou, oficiálne oznámiť, že cena tepla
v meste Svit nielenže neporastie, ale naopak
významne klesne!
 Ako je to možné? Vami uvádzané významné vonkajšie vplyvy sa vašej spoločnosti netýkajú?
Samozrejme, že sa nás dotýkajú a budú aj
naďalej dotýkať, tak ako každého v tomto štáte. Tu by som sa ale s vašim dovolením vrátil
tak dva, tri roky dozadu, kedy predstavenstvo
a manažment našej spoločnosti na verejnej

schôdzi občanov a neskôr aj na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva, pri prezentácii svojich dlhodobých investičných zámerov dali verejný prísľub, že po ich realizácii inštalované
najmodernejšie zariadenia umožnia minimálne eliminovať, ak nie za určitých priaznivých
okolností aj redukovať celkové náklady na výrobu tepla, prirodzene s priamym odzrkadlením sa v jeho predajnej cene. Som rád, že sa
nám tento prísľub podarilo aj reálne splniť.
Cesta, ako dospieť k takémuto výsledku, aj
keď samozrejme nie je jediná, vedie hlavne
zavádzaním tých najmodernejších, najprogresívnejších, energeticky najefektívnejších, vysokoúčinných výrobných technológií. A práve
to naša spoločnosť v rokoch 2009 a 2010 aj
uskutočnila.

plex novej teplárne dotvára ústredný dispečing, osadený najšpičkovejšou meracou, regulačnou a riadiacou technikou, umožňujúcou nielen kontinuálne monitorovať dodávky
energií takpovediac až do kuchýň našich odberateľov, ale najmä efektívne a optimálne riadiť všetky výrobné procesy, vrátane komunikácie s ústredným slovenským energetickým
dispečingom v Žiline, pre ktorý naša spoločnosť poskytuje tzv. podporné služby slúžiace
permanentnej stabilizácii celoslovenskej
elektrizačnej a prenosovej sústavy.
Možno pre zaujímavosť, celkové rozpočtové náklady na toto dielo presiahli čiastku 12
mil. eur, pričom spoločnosť po splnení všetkých podmienok získala na čiastočné spolufinacovanie tohto projektu nenávratný finančný

 Našich čitateľov by určite zaujímalo
o čo vlastne išlo. Mnohí z nás, občania
mesta, ale i ľudia cez Svit iba prechádzajúci, v minulom roku pozorovali, že
za chemosvitským plotom oproti predajni automobilov FIAT, nachádzajúcej sa
pri štátnej ceste, rastie neobvyklý objekt, dnes korunovaný osmicou pestrofarebných komínov.
Áno, ide presne o spomínaný objekt, ktorý
vo svojich útrobách skrýva z hľadiska súčasnej dostupnosti skutočne tie najmodernejšie
a energeticky najefektívnejšie technológie.
Ide o tzv. vysoko-účinný kombinovaný (kogeneračný) zdroj elektriny a tepla. Vo výrobe je
v súčasnosti inštalovaných 5 kogeneračných
jednotiek, ktoré predstavujú piestové 20-valcové motorgenerátory zn. MWM Deutz spaľujúce zemný plyn, produkujúce elektrickú
energiu, s následným využitím tepla obsiahnutého v spalinách na výrobu tepla slúžiaceho pre vykurovanie a technologické účely.
Každá z týchto jednotiek má menovitý výkon
približne 4 MW, čo možno, najmä pre motoristov bude znieť zrozumiteľnejšie – 5. 365
konských síl. Celkovo sa teda dá povedať, že
v strojovni tejto teplárne s pôdorysom cca
400 m2 je „ustajnených” 26 825 koní, čo myslím si, je už poriadny žrebčín!
V teplárni sú ďalej nainštalované 3 horúcovodné kotly renomovanej zn. Viessmann, osadené nízkoemisnými horákmi svetoznámeho
výrobcu Weishaupt, každý s menovitým výkonom 6,5 MW. Vyrobená elektrická energia je
vyvedená do siete cez novú tzv. zapúzdrenú
vysokonapäťovú rozvodňu ABB. Celý kom-

Teplo, ktoré nám bude spríjemnovať
býanie, bude v roku 2011 lacnejšie...
Foto: Karol Nowak
príspevok zo štrukturálnych fondov EU vo výške cca 46 % oprávnených nákladov.
 Z toho, čo hovoríte, ide skutočne
o veľmi modernú tepláreň. Na vašu predajnú cenu má teda vplyv hlavne podstatné zvýšenie účinnosti samotného
zdroja, alebo na ňu priaznivo vplývajú aj
iné skutočnosti?
Vysoká účinnosť energetického zdroja je
v zmysle nedávno prijatého Zákona 309/
2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov
energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a príslušných európskych
smerníc, definovaná ako spĺňajúca podmienku minimálne 10 %- nej úspory paliva slúžiaceho na výrobu elektriny a tepla oproti oddelenej výrobe tepla v kotolniach a výhrevniach,
(Pokrač. na nasledujúcej strane)
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Dobrá správa pre Sviťanov: “Cena tepla neporastie,
naopak významne klesne!”
(Dokončenie z 3. strany)
resp. elektriny v klasických elektrárňach. Túto
podmienku náš nový zdroj aj s istou rezervou
spĺňa, na čo získal príslušné potvrdenie
o pôvode takto vyprodukovaných energií. Toto je teda prvý zdroj úspory nákladov, priamo
súvisiacich v našom prípade so zníženou potrebou nákupu zemného plynu.
Ďalším nezanedbateľným zdrojom dodatočných príjmov z výroby a predaja elektriny vyrobenej vysoko-účinným spôsobom je tzv. doplatok, resp. výnos z dodávky elektriny na krytie strát v distribučnej sústave, ktorý nám
v zmysle hore citovaného zákona garantuje
štát na obdobie 15 rokov. Jeho presne stanovená časť je následne prenesená do priameho
zníženia variabilných nákladov v cene tepla.
V predchádzajúcej odpovedi som spomínal,
že naša spoločnosť, po úspechu v zatiaľ polročnom výberovom konaní, poskytuje pre potreby riadenia elektrizačnej prenosovej sústavy
SR tzv. podporné služby. Ide pochopiteľne
o služby platené, výnos z ktorých je v súlade
s príslušnými právnymi normami z určitej časti
opäť prenesený do zníženia ceny tepla.
Z hľadiska ostatných nákladov, ktoré priaznivo
vplývajú na spomínanú cenu by som zaradil
tiež úsporu osobných nákladov, keď
v súčasnosti všetky výrobné technológie
a distribučné siete od rozvodne v Lopušnej do-

line až po čistiacu stanicu, z jedného miesta
riadia 1 dispečer a 2 operátori. Samozrejme,
nákladových oblastí, v ktorých sa snažíme stav
čo najviac optimalizovať je viac, ale tie, ktoré
som spomínal, patria medzi tie najhlavnejšie.
 Prezraďte teda našim čitateľom
a predovšetkým spoluobčanom a predstaviteľom komunálnej sféry, ktorí sú napojení na systém centrálneho zásobovania teplom, s čím teda vo svojich peňaženkách môžu pri zálohových platbách,
resp. koncoročnom vyúčtovaní za jeho
spotrebu v r. 2011 počítať.
Aby sme to mohli porovnať, uvediem najprv
ceny tepla za ktoré predával CHEMOSVIT
ENERGOCHEM, a. s. teplo do mesta Svit
v r. 2010.
Priemerná predajná cena tepla pre domácnosti predstavovala 60,587/ MWh (16,830
/GJ, 507,- Sk/GJ) bez 19 % DPH, cena tepla pre odberateľov mimo domácností bola
66,087/MWh (18,357/GJ, 553,- Sk/GJ)
bez 19 % DPH.
V roku 2011 naša spoločnosť garantuje
min. pre I. polrok 2011 cenu 56,920/MWh
(15,811/MWh, 476,- Sk/GJ) bez 20 % DPH,
bez rozdielu kategórie odberateľov.
Medziročne to teda znamená pri zohľadne-

Cena tepla na rok 2011 nižšia
oproti vlaňajšku
Spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o., dodáva resp. distribuuje teplo do väčšiny domácností v meste, ako aj do budov mesta Svit. Uvedomujeme si, že cena tepla sa v našom meste dlhodobo považovala za jednu z najvyšších v rámci Slovenska. O to viac nás
potešila skutočnosť, že spoločnosť CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., prišla v tomto
roku so zvýhodnenou cenou pre mesto Svit oproti cene schválenej Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví. Dôvody, ktoré k tomu viedli, bližšie uvádza vo svojom vyjadrení pán riaditeľ Ing. Ferjanček. Naša spoločnosť je priamo v kontakte s jednotlivými bytovými domami resp. vlastníkmi a nájomcami nebytových priestorov, preto sme sa rozhodli poskytnúť aktuálne informácie v tejto oblasti. V dobe, keď v rámci Slovenska je avízované zdraženie tepla, v niektorých regiónoch aj o 12 %, správa o znížení ceny tepla, a to aj napriek
zvýšenej sadzbe DPH, v našom meste patrí určite medzi ojedinelé. Konkrétne ide o zníženie ceny tepla v roku 2011 oproti cene schválenej na rok 2010 u konečných spotrebiteľov - domácností o 5% a u nedomácností o 12 %, keďže v roku 2010 bola cena pre domácnosti nižšia, ako cena pre nedomácnosti. V roku 2011 budú uplatňované rovnaké ceny u obidvoch týchto kategórií. I keď od roku 2009 sa spotreba tepla sleduje v kWh po
prepočte ceny na zaužívanú mernú jednotku GJ, cena by mala pre domácnosti klesnúť o
cca 1,50 eur/ GJ a pre nedomácnosti o 3,30 eur/GJ. Teda aktuálna cena tepla na rok
2011 je na úrovni 25,04 eur/GJ s DPH.
Ing. Ingrid Korenková, riaditeľka BP Svit, s. r. o.

Zmena v platbe do fondu prevádzky,
údržby a opráv
V súlade so zákonom č. 70/2010 Z.z. ktorý novelizoval zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. ako správca s účinnosťou od
01.02.2011 upravil tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv tak, že do veľkosti spoluvlastníckeho podielu, na základe ktorého vlastník bytu prispieva do fondu opráv sa započítalo aj 25% podlahovej plochy balkónu resp. lodžie. Keďže ide o minimálnu zmenu v rozsahu podlahovej plochy, nebola zmenená výška preddavkových platieb, došlo len k presunu z položky studenej vody.
-bp-

ní vplyvu zmeny DPH v prípade domácností
pokles o 5,05 %, v prípade ostatných odberateľov pokles o 12,87 % !
Ak to prerátame cez priemernú spotrebu
tepla napr. v 3-izbovom byte, náklady na teplo by mali byť nižšie o niečo viac ako 100 eur
za rok. Konečná cena tepla, s výnimkou odberateľov priamo pripojených k ENERGOCHEM-u, je samozrejme v rukách Bytového
podniku Svit, s. r. o., ale predpokladám, že
ponúknutá zľava na cene sa v plnom rozsahu
premietne aj do konečnej ceny tepla.
 Pred chvíľou ste spomínali, že túto cenu predbežne garantujete pre I. polrok
2011. Ako tomu máme rozumieť?
Ako som už spomínal, do zníženia ceny tepla významným spôsobom vstupujú aj výnosy
z tzv. podporných služieb, poskytovanie ktorých máme kontrahované ako všetci dodávatelia predbežne iba na 1. polrok. Ak sa nám
podarí uspieť aj vo výberovom konaní pre II.
polrok, a na svetových trhoch nedôjde
k neúmernému rastu ceny ropy, ktorá má priamy vplyv na cenu zemného plynu, popri stabilnom výmennom kurze EUR/USD aspoň na
súčasnej úrovni, bude mi veľkým potešením
v prázdninovom čísle vašich novín oznámiť
ďalšiu dobrú správu, minimálne potvrdzujúcu
garanciu aktuálnej ceny tepla aj v II. polroku.
 Pán riaditeľ, vidím, že témy spojené
s výrobou energií sú mimoriadne zaujímavé. Som presvedčená že by sme mohli diskutovať o vašich ďalších plánoch
ešte dlho. Navrhujem, aby sme si rozhovor na tieto témy schovali pre ďalšie vydania nášho mesačníka.
Máte pravdu, naša spoločnosť skutočne
v tomto a aj nasledujúcich rokoch má smelé
plány. Nielen ako rozvíjať, ale predovšetkým
ďalej zefektívňovať výrobu s jednoznačným
cieľom, ktorý je i krédom našej firmy: ENERGIE EFEKTÍVNE, ENERGIE EKONOMICKY,
ENERGIE EKOLOGICKY! Týchto 6 E, myslím
si, hovorí za všetko.
Chcem sa na záver poďakovať vedeniu
Mesta Svit a jeho zamestnancom, poslancom
Mestského zastupiteľstva, vedeniu a zamestnancom Bytového podniku Svit, s. r. o., predstaviteľom podnikateľskej a komunálnej sféry,
ale predovšetkým občanom mesta Svit, skrátka všetkým, ktorí sú zákazníkmi našej spoločnosti za dôveru prejavenú v predchádzajúcich
rokoch a tým hlavne morálnu podporu pri
uskutočňovaní našich smelých rozvojových
plánov. Želám všetkým v nadchádzajúcom roku 2011 predovšetkým pevné zdravie, veľa
úspechov v pracovnom i súkromnom živote,
naplnenie aj tých najtajnejších túžob a prianí.
Samozrejme, teším sa spoločne s predstavenstvom, výkonným manažmentom a zamestnancami spoločnosti na ďalšiu, vzájomne prospešnú, obojstrannú spoluprácu.
Ďakujeme za rozhovor. -r-
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Tradičný reprezentačný ples mesta ani tentoraz nesklamal...
Reprezentačný ples mesta Svit sa konal takmer do roka a do
dňa v posledný januárový piatok. Oproti minulému roku sa záujem o účasť na tomto plese podstatne zvýšil. Plná sála hostí, z
ktorých každú dámu ružou privítal pán primátor, tešila sa ponuke
organizátorov. Podľa ohlasov tieto ich očakávania boli naplnené.

Vo víre tanca a dobrej zábavy
Skvelá kapela Vilema, profesionálne tanečné výkony TŠ Super
z Popradu a domácej Fantázie, módna prehliadka svitských zručných študentov SOŠ, ale i populárny Miro Džunko, alias Paul
McCartney so skupiny Backwards so svojou ponukou nestarnúcich „bítlsoviek“, v neposlednom rade bohatá tombola a dobré
jedlo – to všetko prispelo k tomu, že hostia sa domov neponáhľali, tanečný parket bol stále plný a v ovzduší sa niesla pohoda,
spokojnosť, elegancia, dobrá nálada....

Dobrá hudba, dobrá zábava zbližuje. Tak to bolo aj na mestskom plese v hoteli Spolcentrum, ktorý otvoril primátor mesta
Rudolf Abrahám. Hostia sa bavili takmer do rána...
Foto: Daniela Lučivjanská

Polročné vysvedčenie
Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania
hodnotí priebežne a celkovo.
Spolu s blížiacim sa termínom odovzdávania
polročných vysvedčení zažívajú mnohí rodičia
a najmä ich ratolesti poriadny nával stresu.
Opravujú sa známky, píšu sa záverečné písomky, skúšajú sa žiaci, ktorých známka je na
rozhraní. To všetko kvôli polročnému vysvedčeniu.
Hoci mnohí rodičia vnímajú polročné vysvedčenie ako čosi definitívne a nenapraviteľné, polročné vysvedčenie hovorí len o práci
žiaka za uplynulých päť mesiacov školského
roka. Na to skutočne dôležité vysvedčenie si
treba počkať predsa do júna. A do júna je ešte kopu času. Pochvala za vysvedčenie bude
iste motivovať k zvýšenému úsiliu v ďalšom
polroku.
Najviac v očakávaní boli iste prváci a ich rodičia. Ten prvý prvácky polrok teda nebol vôbec ľahký, všetko nové, iné, nová škola, nové

učiteľky, pečiatky, či známky, dobré a zlé body, školský klub, krúžky, domáce úlohy, zrkadielko, plniace pero, čítanie a písanie, slovíčka z angliny, noví spolužiaci, nová trieda, nové
povinnosti a režim dňa, sedenie v lavici, väčšia
samostatnosť, lístky na obed, každodenná desiata, prvé úspechy a neúspechy, pochvaly
a poznámky, skoré ranné vstávanie - to všetko
určite dalo zabrať nielen žiakom, ale aj ich rodičom.

Tak nejaké vysvedčko aj pre vás, rodičov,
aspoň za snahu, za námahu, za vytrvalé sedenie s dieťaťom pri domácich úlohách, za zháňanie pomôcok, za odvoz a dovoz do a zo školy,.... zaslúžite si veľkú jednotku.
Veľa úspechov a trpezlivosti aj v druhom
polroku vám, žiaci, aj vám, rodičia, prajú vaši
učitelia!
Mgr. Monika Dudinská
učiteľka ZŠ Komenského vo Svite
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DO VAŠEJ POZORNOSTI

Spolocenská
rubrika
ˇ

Chcete byť mestským policajtom?

 NARODILI SA

17. februára 2011 o 9.00 hodine sa môžu dostaviť záujemcovia o tento typ pracovnej činnosti na Mestský úrad vo Svite do zasadačky na 2. poschodí.

v decembri 2010: Dávid Kroščen, Nina Alexa Černická, Kristína Fišerová, Mária Bednárová, Richard Jackovič, Tamara Baková
v januári 2011: Šimon Neuwirth, Zoja Dluhá

Dôležité je mať so sebou športové oblečenie, športovú obuv, plavky a uterák.
Vek viac ako 21 rokov, úplné stredoškolské vzdelanie, vítaná zbrojná licencia,
vodičský preukaz skupiny B.
Prosíme o dochvíľnosť v stanovený čas.
Mestská polícia vo Svite

 MANŽELSTVO UZATVORILI

Michal Duda a Eva Duláková, Peter Gallik
a Martina Kušnieriková, Dušan Chlebák a
Lucia Strišovská, Pavol Multáň a Božena
Sabatová.

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

Ander bude
vo Svite
Mesto Svit Vás
srdečne pozýva na vystúpenie

ANDERA z Košíc
a ĽH KANDRÁČOVCI
27. februára (nedeľa) o 16.00 h
v Dome kultúry vo Svite
Vstupné: 5,Predaj vstupeniek: odd. kultúry MsÚ,
č.dv.219, tel: 7875114, 0918 140380
Dom kultúry: č.t. 7755 201

Základná organizácia SZZ
Štokava 1 vo Svite
ponúka od 1. marca 2011 prenájom
nebytových priestorov v Dome záhradkárov Svit s plochou 299 m².
V priestoroch je možné zriadiť:
1./ Reštauráciu s kuchyňou
2./ Kultúrno – spoločenské centrum
3./ Rôzne iné zariadenie vhodné do týchto priestorov

Kontakt : t.č. 052/7755641,
052/7755541, 0904432311

Inzeráty
 Predám, prípadne prenajmem 2-izbový byt v Poprade – starý Juh. Volajte po
18. h. 0905 758 131.
 Predám nové predné blatníky na Škodu 105 M za polovičnú cenu. Inf.: 0905
977 270.
 Predám zachovalý pekný tmavohnedý
konferenčný stolík 140x54x48 cm so
sklom a kovový oranžový servírovací stolík so sklom na kolieskach, i jednotlivo.
0905 905 384.

70 ROKOV
v decembri – Ing. Viera Krivošová, Helena
Dojčárová, Anna Gemzová, Mária Schallerová, Viktor Kuchcík, Ľudmila Chrenková, Hermína Burdová
v januári 2011 – Ing. Štefan Kohút, Margita
Husová, Jozef Ferenčák, Ján Bulík
75 ROKOV
v decembri – Ján Bičár, Martin Horňák, Michal Konter, Božena Gontkovská
v januári 2011 – Margita Ondrušová, Agnesa Volková, Helena Zastková, Štefan Joppa,
RNDr.Eugen Kristiník, Anna Siráňová, Mária Jarošíková.
80 ROKOV
v decembri – Mária Krajňáková, Ondrej
Jendrušiak, Agnesa Hudáková, Sidónia Ďureková, Ladislav Fabinyi, Anna Madarasová
v januári 2011 – Magdaléna Kleinová, Anna
Matejová, Antónia Madejová.
85 ROKOV
v decembri – Karol Celery, Helena Jozefčáková, Tomáš Klimo
v januári 2011 – Mária Žembová, Andrej Ridilla, Margita Škovirová, Oľga Glevaňáková.
90 ROKOV
Juliana Lučivjanská
96 ROKOV
Júlia Sekanová.

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
V roku 2010: Ľudmila Kuffová, Marta
Findurová, Ján Ilavský, Mikuláš Repeľ,
Ľudmila Osvaldová, Jolana Kmeťová,
Miroslav Petrovský
V januári 2011: Štefan Víra, Helena
Boržíková, Jaroslav Terifaj, Katarína Vraniaková, Oľga Loyová, Johana Zemanová, Katarína Kubisová, Božena Buganová, Dominik Žemba, Ferdinand Diviak,
Božena Michalková.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme rímskokatolíckemu
farskému úradu, dychovej hudbe a pracovníkom Pohrebných služieb za vykonanie dôstojnej rozlúčky s našom zosnulou
Oľgou Loyovou, rod. Majerovou
dňa 19. januára 2011.

Všetkým priateľom, susedom a známym
ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš
hlboký žiaľ.
Dcéra Alena s rodinou
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VIANOČNÁ TRŽNICA
Stretnutie detí, ich rodičov a priateľov MŠ Pod Skalkou 15. decembra 2010 pod názvom – Vianočná tržnica bolo prezentáciou
spevu, slova a tanca. V tanečnej
choreografii tancovali malí šašovia
a nežné baletky, deti cez básničky núkali ryby, ovocie či vianočný
stromček, zneli pesničky so zimnou témou, zmysel pre rytmus a
pohyb dokázali aj naši najmenší
cvičením podľa hudby. Obecen-

stvo ocenilo smelosť a odvahu
detí, ktoré stáli na skutočnom javisku. Po vystúpení nasledovali
detské vianočné trhy. Deti predávali svoje výrobky, vianočné pohľadnice, vianočné ozdoby... Dospelí si ich mohli kúpiť za symbolickú cenu, za úsmev, alebo dobré slovo. So želaním všetkého
dobrého sa zavŕšilo jedno príjemné stretnutie v kultúrnom dome.
A. Krajčovičová

Vianočný koncert žiakov
ZUŠ Svit v novom šate
Po úspechu našich spievajúcich žiakov a ľudovej hudby
v Bratislave sme začali usilovne pracovať na hudobnom vianočnom darčeku pre všetkých našich blízkych, priateľov, rodinu, ale aj obyvateľov nášho mestečka. Netrvalo dlho
a prípravy boli v plnom prúde! Celý december mi bolo príjemné chodiť po chodbách našej ZUŠ a počúvať tóny vianočných kolied hudobného odboru. Výtvarný odbor si tichúčko „pohmkával“ koledy z vedľajších tried a ponáral sa
ceruzou do tých najkrajších zimných kútov. Tanečný odbor si
pripravil pásmo vianočných zvykov z okolitých dedín a ako
bonus pridali „nestarnúcu“ choreografiu Gumi maci.

Jedinečný zážitok z Bratislavy
Pravú predvianočnú atmosféru a to až v našom hlavnom meste, sme
zažili aj my, žiaci ZUŠ zo Svitu. Ráno 9. decembra 2010 sme nasadli
do autobusu, ktorý prišiel po nás až priamo z Bratislavy. My, malé aj
väčšie speváčky a hudobníci v sprievode svojich mamičiek a zástupcov
vedenia ZUŠ, sme sa plní očakávaní vydali na cestu. Čakalo nás vystúpenie na Bratislavských vianočných trhoch v Starom meste.
Predchádzala mu niekoľkotýždňová príprava pod vedením učiteliek
Moniky Bobríkovej a Marty Ištvánikovej. Do Bratislavy sme dorazili
v predstihu, mali sme čas prezrieť si betlehem i obrovský priestor plný
stánkov. Presne o 16. hodine sme nastúpili na pódium (foto hore). Celý svet patril nám a našim pásmom vianočných kolied sme roztlieskali
obecenstvo. Srdečné úsmevy milých ľudí, výborná atmosféra a veľký
ohlas na naše vystúpenie nás povzbudili k ďalším výkonom. Po jedinečnom zážitku sme sa všetci s dobrým pocitom a veselým spevom
vrátili v neskorých nočných hodinách domov.
Barbora Bocková, žiačka ZUŠ

Ani sme nevedeli ako a boli sme
pripravení. Literárno-dramatickému odboru sa „rozprestreli krídla“
a vianočný koncert bol na svete!
„Tajomstvá vianočných sŕdc
a prianí“ tentoraz v réžii uč. LDO
M. Fečundu potešil dňa 21. 12.
2010 nejedno srdiečko v hľadisku, ale aj účinkujúcich. Dozvedeli
sme sa čo-to aj o tom, ako sa slávia Vianoce v iných krajinách
a melódiou si vyzdobili náš vianočný stromček. Koncert konferoval so svojským humorom Jakub Molnár a zvládol to bravúrne!
Účinkujúci a moji kolegovia podali maximálny výkon, koncert
prebehol podľa mojich predstáv.
Maskotom a prínosom šťastia
nášho vianočného koncertu bol
dedko Večerníček Edko, ktorý
nám koncert otvoril a aj zatvoril.

Nech krásny vianočný čas prebýva dlho vo všetkých nás!
V predvianočnom čase naša spoločenská organizácia pozýva obyvateľov Pod Skalkou na rôzne zaujímavé kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sa tešia
obľube malých i veľkých. Takouto tradičnou akciou
bolo privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného
stromčeka.
Pred jeho príchodom sa vádzaný rozkošnými anjelikdetičky, ich rodičia i starí ro- mi a dvoma čertami. Po obdičia zišli v krásne vyzdobe- darúvaní všetkých detí sa
nej sále Kultúrneho domu prítomní presunuli pred KulPod Skalkou a s potešením túrny dom, kde Mikuláš prvzhliadli veľmi hodnotné skavkou rozsvietil zasnežebábkové predstavenie hry ný stromček.
„Gašparko u čarodejnice
O týždeň v nedeľné poZlobaby“ v prevedení bábkarov zo súboru Mladosť. poludnie prijali pozvanie
Po ňom zazvonil zvonček a členky ÚŽ na predvianočné
do sály vstúpil Mikuláš spre- posedenie. Sviatočne pre-

streté stoly zdobili vlastnoručne zhotovené adventné
venčeky, naaranžované košíčky a rozžiarené sviečky.
Plamienky sviečok v adventných venčekoch, úvodná báseň, príhovor predsedníčky ÚŽ a vzácnych
hostí, vystúpenie detí MŠ,
no najmä veľmi hodnotný
program detí a učiteľov
ZUŠ navodili koledami a vianočnými piesňami čaro vianočných dní.
Mária Černajová,
ÚŽ Pod Skalkou

Len pred pár dňami (27. 1.
2011) sme ešte v povianočnej nálade, tešiac sa na dobré vysvedčenie odohrali polročný koncert,
ktorý sa teší čoraz väčšiemu záujmu divákov. Niet sa čo diviť!
S potešením môžeme konštatovať, že nie len komerčné programy lákajú divákov vo Svite, ale začína sa sledovať aktuálne dianie
vážnej hudby, ako aj ďalší druh
umenia najmladších umelcov
v meste.
Na výsledky žiakov sme patrične hrdí a už teraz sa tešíme na
marcový učiteľský koncert ako aj
veľkú premiéru pripravovaného
projektu. Umeniu zdar! A vidíme
sa na učiteľskom koncerte! My
učitelia, hor sa do práce....
Za LDO Martin Fečunda
ZUŠ Svit

Posedenie
pri jedličke
Aj naša ZO zdravotne postihnutých vo
Svite usporiadala posedenie pri jedličke
za účasti poslanca mestského zastupiteľstva J. Kalakaja a nášho dlhodobého
sponzora M. Čekana.
Program spestrili vystúpením deti z MŠ a pán
Kalakaj aktuálnou básňou. Táto milá akcia na
konci roka je vyvrcholením našej činnosti.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým sponzorom, ktorí vidia zmysel v práci našej organizácie a podporujú nás materiálne alebo finančne,
konkrétne PaedDr. R. Abrahámovi, M. Čekanovi, Ľ. Sedliačikovi, Ing. M. Ľachovi
a JUDr. Bezákovi a prajeme im všetko dobré
v novom roku.
Za SZZP Svit Ing. Ľ. Kuzmíková
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Bohaté vízie
dvanástich poslancov
V decembri 2010 sme si slobodne zvolili 12- tich poslancov do mestského parlamentu. Z nich je sedem takých, ktorí získali dôveru občanov opätovne a takpovediac v tejto pozícii plynule pokračujú. Dvaja mali viacročnú poslaneckú „pauzu“ a troch možno považovať za
poslancov – nováčikov. Všetkým sme na začiatku ich pôsobenia v tomto volebnom období položili dve otázky:
 Ako ste prijali skutočnosť, že ste dostali dôveru občanov a stali sa poslancom MsZ ?
 Čo v riešení problémov, ktoré sú v našom meste, považujete za najakútnejšie a o čo sa budete osobne Vy najviac usilovať?
ING. MILAN BERKEŠ
 Určite to je zaväzujúce. Keďže
sa začína moje 3. volebné obdobie, vnímam to ako ocenenie tak mojej, ako aj práce predchádzajúcich zastupiteľstiev.
Chcem sa týmto poďakovať všetkým voličom, ktorí sa na voľbách zúčastnili.
 Mesto potrebuje aj na najbližšie roky
finančné zdravie. Máme pred sebou nedokončené projekty, ktoré potrebujeme dotiahnuť do úspešného konca, ale aj veľa nových podnetov, ktoré prinieslo nové zloženie MsZ. Pevne verím, že
na riešenie TOP problémov dokážeme pozháňať dostatočné zdroje
a tým opäť prispieť ku zvýšeniu kvality života v meste.
MUDr. JURAJ LÖRINCZ
 Je to pre mňa veľká česť, že mi občania mesta dali už po 5-ty krát dôveru.
Preto sa budem snažiť nesklamať ju a moja práca v MsZ bude naďalej v prospech
občanov mesta a pre rozvoj nášho Svitu.
 Keďže som lekár, budem sa predovšetkým usilovať o dobrú dostupnosť a rozvoj zdravotníckych služieb,sociálnych a bytových podmienok pre občanov a ich bezpečnosť v našom meste. Tieto moje predsavzatia sú aj mojou víziou pre funkciu predsedu zdravotnej, sociálnej,bytovej a bezpečnostnej komisie v meste Svit. Chcel by som sa
zasadiť o výstavbu Domu seniorov, ktorý nám vo Svite veľmi chýba.

Mgr. MIROSLAV JURČÁK
 Vzhľadom na to, že za kandidáta ma odporučili členovia výboru ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite, oba kluby seniorov, ale i Klubu absolventov Baťovej školy, ako
sympatizant strany Smer SD som súhlasil
s kandidovaním za poslanca MsZ už aj preto,
že som rodákom zo Svitu, tu som pracoval
a žil. V minulosti som pracoval s mládežou,
podieľal sa na výchove mladých adeptov basketbalu, mám aj skúsenosti z predchádzajúcej činnosti poslanca a práce v redakcii podnikových novín Chemosvit. Podieľal som sa aj
na tvorbe novín Mesto Svit, čím mi problematika mesta a jeho občanov nie je neznáma.
Svit je moje mesto, tu krátko po jeho založení
v roku 1938 prišli pracovať moji rodičia, žije tu
moja takmer 89-ročná mamka, žijú tu moje
dcéry s rodinami, mám dve vnučky, takže sa
chcem aktívne podieľať na jeho ďalšom zveľaďovaní v prospech občanov všetkých vekových kategórií bez rozdielu. Všetkým občanom, ktorí mi dali svoj hlas, ďakujem a budem

ING. LADISLAV JAŠŠ
 S potešením a pokorou súčasne.
V mnohých veciach som sa zorientoval,vytvoril som si názor na možnosti ich fungovania, čo sa dá použiť pri práci poslanca
v tomto volebnom období. Opätovné zvolenie
je pre mňa prejav dôvery a zároveň zaväzuje
nesklamať. Verím, že moja práca v Mestskej
rade, finančnej i stavebnej komisii bude pre
mesto prínosom.
 Priority bude zastupiteľstvo prejednávať
na najbližšom zasadnutí. Verím, že schválime také akcie, ktoré občania najviac potrebujú, aj keď dopredu viem, že na mnohé dobré
a potrebné akcie peniaze v rozpočte mesta nebudú stačiť. A navyše
predstavy občanov sa rôznia podľa toho, ku ktorej záujmovej skupine, alebo vekovej kategórii patria. Seniori by privítali Dom seniorov,športovci investovanie do futbalového štadióna,príspevky na činnosť športových oddielov, kultúrychtiví občania by zasa uprednostnili podporu kultúrnych a tanečných krúžkov na území mesta. A všetci
sú za to, aby mesto bolo čisté, bezpečné, upravené, aby sme jazdili
po kvalitných cestách a chodili po upravených chodníkoch,
s ponukou aspoň tých najzákladnejších služieb. Preto na otázku, ktoré aktivity budem uprednostňovať a za ne hlasovať, momentálne nechcem odpovedať. Budem sa snažiť hľadať prienik potrieb a možností
a budem sa zasadzovať za to, aby sa výdavky vynakladali
s maximálnou hospodárnosťou a transparentne. Nemám osobné záujmy z pozície poslanca mestského zastupiteľstva, čo mi dáva určitú
voľnosť pri zúročení a odovzdaní vedomostí a skúseností nadobudnutých počas 30-ročnej práce v CHEMOSVITE.
JUDr. MARIÁN BEZÁK
 Táto skutočnosť ma potešila, ale zároveň aj zaviazala k zodpovednosti za prijaté
uznesenia mestského zastupiteľstva pre nasledujúce 4 roky.
 Ako najakútnejší problém z môjho pohľadu vnímam veľmi zlú infraštruktúru nášho
malého mesta (rozbité a nefunkčné cesty
a chodníky). Osobne sa budem usilovať najviac presadiť o zlepšovanie kvality života
v našom meste s dôrazom na: zlepšenie
spomínanej infraštruktúry. Z titulu pozície predsedu stavebnej komisie
budem presadzovať skompletizovanie majetkových a nájomných vzťahov obyvateľov a mesta. Budem presadzovať skvalitnenie oddychovej
zóny v južnej časti mesta za riekou Poprad od bývalej „Hokejky“ až po
studničku a tiež vybudovanie oddychového a rekreačného strediska
pri novovybudovanom jazere za železnicou. Podporím myšlienku zriadenia dôstojného centra pre život starších ľudí a všeobecne budem
podporovať kultúrny a športový život vo Svite.

sa snažiť ich počas
funkčného obdobia
nesklamať.
 V prvom rade
bude dôležité, aby
si MsZ stanovilo
priority podložené
finančnými možnosťami, od toho
sa musí odvíjať činnosť mesta nielen
na rok ale i ďalšie. Chcem byť poslancom
všetkých vekových skupín, ale samozrejme,
ako zástupca staršej generácie v mestskom
zastupiteľstve budem sa snažiť využívať najmä
podnetné pripomienky seniorov na ich realizáciu, (napr. Domu seniorov). Vo Svite máme
ideálne podmienky, aby sme za pomoci podnikateľských subjektov a fyzických osôb,
s orgánmi mesta a jeho občanmi vytvárali hodnoty pre ďalšie generácie v mestečku, ktorého základy položili Baťovci. Našou povinnosťou je ho len naďalej udržiavať a rozvíjať.

Mgr. VINCENT SEMAN

 Potešila ma
dôvera veľkého
množstva občanov
nášho mesta, za
čo sa im chcem aj
touto cestou poďakovať a zároveň to
bol pre mňa aj pocit veľkej zodpovednosti.
 To som uviedol v mojom volebnom programe: Ochrana
životného prostredia, sociálne istoty pre
starších, zlepšenie podnikateľského prostredia, zvýšenie úrovne vzdelávania a možnosti športového vyžitia pre občanov mesta.
Prioritou zostáva získanie vlastných priestorov pre Mestský úrad. Zabezpečiť, aby finančné možnosti mesta pomohli vyriešiť aj
veci, ktoré súvisia s územným plánom mesta Svit a jeho ďalším rozvojom.
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MILAN LOPUŠNIAK
 Správa o mojom znovuzvolení ma príjemne potešila
a pevne verím, že dôveru, ktorú
mi dali občania svojou prácou
počas tohto volebného obdobia nesklamem a budem nápomocný pri ďalšom rozvoji nášho
mesta. Aj touto cestou sa
chcem veľmi pekne poďakovať
všetkým občanom, ktorí mi dali
svoj hlas, za prejavenú dôveru.
 V tomto volebnom období je potrebné ukončiť investičné akcie, ktoré sú rozbehnuté z minulého volebného obdobia (Billa, rekonštrukcia centra mesta, nájomná bytovka a kompostáreň), pokračovať v ďalšej rekonštrukcii ciest a chodníkov s riešením parkovacích miest
pre automobily. Je nutné dostať mestský úrad do vlastných priestorov a hľadať spôsob pre vybudovanie Domova seniorov, sprevádzkovať urnové miesta na našom
cintoríne a ukončiť dlhoročnú rekonštrukciu Motorestu.
Udržať a postupne aj vylepšiť podmienky športového
a kultúrneho vyžitia našich občanov vo všetkých vekových kategóriách, pokračovať vo výstavbe bytov
a vytvoriť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu.
Som presvedčený, že poslanci, primátor, pracovníci
mesta, občania a podnikatelia nájdu spoločnú reč
a naše mesto sa bude aj naďalej rozvíjať tým správnym
smerom a uspokojovať potreby všetkých nás.
Mgr. MÁRIA SMATANOVÁ
 V komunálnych voľbách
som kandidovala za poslankyňu MsZ prvýkrát. Veľmi ma
prekvapilo, koľko občanov
nášho mesta mi dalo svoj
hlas. Nečakala som to. Za
prejavenú dôveru všetkým ďakujem.
 V poslaneckej práci začínam, zoznamujem sa s činnosťou MsZ, študujem materiály. Keďže väčšina kolegov - poslancov má v tejto činnosti už bohaté skúsenosti, dúfam,že sa nám bude dariť spoločne riešiť naliehavé problémy, ako je dokončenie rekonštrukcie
poškodených ciest a chodníkov, parkovanie v meste,
modernizácia škôl a športovísk.
Budem sa usilovať o ďalší rozvoj a modernizáciu
nášho podtatranského mestečka,o zlepšovanie životného prostredia, pribúdanie zelene, o zvyšovanie úrovne sociálnych služieb, o skvalitňovanie života seniorov,
aby sa nám všetkým lepšie a bezpečnejšie pracovalo
a žilo.
ING. IVAN ZIMA
 Prijal som túto skutočnosť
ako výzvu. Keďže mi dostatočný
počet voličov vyjadril dôveru
a svojou voľbou ma posunul do
môjho druhého štvorročného obdobia v úlohe poslanca, začal
som rozmýšľať, kto asi boli tí ľudia, ktorí mi dali svoj hlas. Nie je
žiadne tajomstvo, že pôsobím
v podnikateľskom prostredí. Tým
pádom je toto prostredie pre mňa blízke
a predpokladám, že značná časť hlasov, ktoré som získal, je práve z radov podnikateľov.
Osobne mám pocit, že práve v komunikácii
a spolupráci s firmami a podnikateľmi máme
rezervy. Cítim teda záväzok hlavne vo vzťahu
k živnostníkom, podnikateľom a firmám. Druhou skupinou, kde som možno získaval hla-

JÁN BABČÁK
 To, že som získal dôveru občanov mesta si veľmi vážim, prijal som to s pocitom zodpovednosti voči voličom, ktorí mi odovzdali svoj hlas. Chcem sa im
aj touto cestou poďakovať a najmä občanom časti
Pod Skalkou, lebo tu som získal najväčšiu podporu.
Naplniť ich očakávania nebude ľahké.
 Nemyslím si, že mesto má akútny problém, i keď
problémov je niekoľko, ktoré treba riešiť. Ide
o nedokončené investície z minulého roku, chátrajúcu budovu bývalej ZUŠ v mestskej časti Pod Skalkou,
rozbité komunikácie, parkovanie v meste, nedoriešenú záhradkársku osadu Breziny, stratovú plaváreň, MHD, atď. O čo sa budem osobne najviac usilovať? Pri
plánovaní budúcich investícii v meste budem požadovať adekvátne investície aj
pre mestskú časť Pod Skalkou. Uvedomujem si, že sám poslanec nezmôže nič,
ale spoločnými silami s ostatnými poslancami, primátorom a s podporou občanov môžeme vytvárať lepšie podmienky pre život v našom meste.
Ing. JÁN DROBNÝ
 Správu som prijal ako prejav dôvery voči mojej
osobe a ja sa budem snažiť túto dôveru počas volebného obdobia nesklamať.
 Mojou prioritou sú oblasti, v ktorých som doma, čiže šport a kultúra. Budem sa snažiť o vytvorenie ešte
lepších podmienok pre športové a kultúrne vyžitie našich občanov. Máme športovú halu, ktorá je konečne
v majetku mesta a jej maximálne využitie od rána do večerných hodín je jasným dôkazom, že jej kúpa bola
dobrým rozhodnutím a takisto svedčí aj o výbornej práci Centra voľného času. Máme veľký futbalový štadión, kde si viem predstaviť
zlepšenie jeho stavu, hlavne atletickej dráhy a zlepšením podmienok pritiahneme k športu ďalších záujemcov a samozrejme aj veľký areál okolo krytej plavárne sa dá využiť oveľa efektívnejšie.
MARIÁN MARTOČKO
 Výsledky volieb som očakával s určitými obavami. Chcem sa poďakovať za veľkú podporu vo voľbách spoluobčanom, kamarátom, spolupracovníkom. Je to veľký záväzok. Verím, že voľba ľudu bude
zúročená v prospech mesta a jeho občanov. Som
rád, že sa môžu dokončiť začaté projekty – Billa, Ulica SNP, námestie pred Domom kultúry a cesta a
chodníky okolo námestia, kompostáreň pre biologicky rozložiteľný odpad a projekt obnovy autoparku
Technických služieb na údržbu mesta.
 Mojou prioritou bude presadzovanie výstavby Domu dôchodcov. Ich aktivity ma milo prekvapili a vybudovanie nového rekreačného strediska na tzv.
bagrovisku podľa tradícií a účelu, aký spĺňali v ich mladosti, budem podporovať. Rovnako sa budem zasadzovať za obnovu chodníka na Ulici Kpt. Nálepku, ktorý je po Ulici SNP najhorším v meste.

sy, je mladšia a stredná generácia. A aj vo vzťahu k tejto skupine občanov máme rezervy.
 Problémov bude určite
dosť veľa a budú sa stále ukazovať nové a nové, ktoré bude
potrebné priebežne riešiť. Samosprávu a aj naše mesto čaká
po finančnej stránke ťažšie obdobie. Každý cent na príjmovej
stránke bude dobrý. Napriek tomu budem v oblasti miestnych daní, konkrétne dani z nehnuteľnosti, presadzovať, aby sa
minimálne jeden až dva roky pre podnikateľov tieto dane nezvyšovali. Dôvodom je už aj
tak vysoké daňové zaťaženie pre podnikateľské subjekty a skutočnosť, že finančná
kríza najviac postihla práve túto sféru.

V oblasti podpory športu, kultúry a záujmových združení by som bol rád, keby sme
zrušili rôzne výnimky a mimoriadne zvýhodnenia niektorých klubov. Chcel by som, aby
sme našli jednotné a spravodlivé pravidlá pre
podporu všetkých takýchto aktivít.
V predchádzajúcej odpovedi som naznačil, ktoré skupiny občanov považujem za „zanedbávané“. Chcel by som, aby sme našli
k sebe cestu a vzájomnou diskusiou našli aj
spôsoby, ako si môžeme navzájom pomôcť.
Za týmto účelom si zriadim niečo ako „poslaneckú kanceláriu“ v salóniku Caffé 33 na
Sládkovičovej ulici, kde budem pre každého
občana k dispozícii každý piatok od 18:00
do 20:00, alebo po dohode aj v inom termíne. S otázkami či návrhmi sa na mňa môžu
občania obrátiť aj prostredníctvom e-mailu
na adresu: poslanec@ivanzima.sk.
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Vďaka grantu je knižnica bohatšia
Mestská knižnica Svit sa snaží svojou akvizíciou uspokojovať požiadavky všetkých kategórií používateľov. Každoročne na nákup kníh do jednotlivých oddelení vyčleňuje
približne rovnaké finančné prostriedky. Keďže cena náučnej literatúry je niekoľkonásobne vyššia ako cena beletrie,
nie je možné dopĺňať odbornú literatúru v dostatočnom
množstve. Preto sa knižnica usiluje získavať financie i z
iných zdrojov.
V roku 2010 nám Ministerstvo kultúry schválilo grant na
nákup odbornej literatúry.
Z neho sme zakúpili 144 zväzkov kníh v celkovej hodnote 1
592,96 €. Suma 1500,- € bola uhradená z dotácie MK SR
a Mesto Svit sa podieľalo na
spolufinancovaní projektu sumou 92,96 €.

častejšie záujem. Na základe
týchto požiadaviek sme zakúpili tie isté alebo novšie vydania
konkrétnych titulov, prípadne
podobné odborné diela žiadaných autorov. Nákup bol doplnený o novinky najmä
z oblasti pedagogiky, psycho-

lógie, sociálnej práce, filozofie,
sociológie, ekonomiky, medicíny,
jazykovedy a literatúry, práva
i ochrany životného prostredia.
Realizáciou projektu sme výrazne doplnili a obnovili fond náučnej
literatúry. Veríme, že zakúpené
knihy potešia predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl
a prispejú k skvalitneniu našich
služieb.
D. Šipošová

Dlhodobo sme si pripravovali
zoznamy odbornej literatúry,
o ktorú mali naši čitatelia naj-

Ocenenie v rámci projektu
BEAGLE
V jeseni 2010 sa žiaci 5.-9. ročníka našej ZŠ zapojili do medzinárodného projektu Beagle. Určený bol pre účastníkov zo
šiestich krajín Európy (Nemecko, Maďarsko, Estónsko, Nórsko, Veľká Británia, Slovensko), ktorých úlohou bolo monitorovanie fenologických fáz vybraných druhov stromov. My sme vo
Svite mali možnosť pozorovať lipu malolistú, brezu previsnutú,
jarabinu vtáčiu a pagaštan konský. Súčasťou projektu bola
i súťaž „Čo žije na tvojom strome?“ - naša škola v nej bola ocenená druhým miestom. Okrem diplomu sme získali i užitočné
učebné pomôcky, ktoré môžeme využiť na vyučovaní prírodopisu a biológie.
RNDr. Danica Božová

Sedemnásteho decembra minulého roka sa vo svitskom
evanjelickom kostole zišli členovia Karpatskonemeckého
spolku a jeho priaznivci na koncerte s názvom Spišsko-nemecké Vianoce. Účinkovali v ňom deti a dospelí a predstavili
nemecké i slovenské vianočné zvyky a piesne. V závere si
účinkujúci i publikum spoločne zaspievali pieseň Tichá noc
v nemčine i slovenčine.
Foto: Kristína Lumtzerová

Knižné novinky v mestskej knižnici
Ema
Soňa Rebrová
Strhujúci
príbeh
o veľkosti materinskej lásky. Skutočný príbeh
o tom, že nádej umiera
posledná. Ale predsa
umiera. Najkrajšie zážitky
sa ženám matkám vždy
spájajú s deťmi. Čo však
prežíva mama, keď jej
malej dcérke diagnostikujú rakovinu? Príbeh opierajúci sa o skutočné udalosti, o reálne osudy
umierajúcich detí a ich rodičov, ktorým pomáha nezisková organizácia Plamienok.
Židovka
Andrea Coddington
Sofia Maniševičová je
dcéra Židovky odvlečenej
nacistami do Osvienčimu
počas druhej svetovej vojny. Detstvo a mladosť prežíva v Československu,
v rodine, kde sa dodržiavajú židovské sviatky
a zvyky. Pod vplyvom spoločnosti, ale aj rodiny, kto-

rá nalieha, aby sa vydala
len za Žida, sa Sofia rozhodne pre útek. Židovka
je sugestívny, emocionálny príbeh o snoch, náboženstve, láske, komunistickom Československu,
slobodnej židovskej Amerike, o strate, neúnavnom
boji, hľadaní podstaty,
trpkosti života, o šťastí
a vrtkavosti osudu.
Studňa
Dominik Dán
Jeden múdry človek,
ale nebol to policajt, raz
odhalil tajomstvo vraždy
a z tajomstva sa razom
stalo najstaršie kriminalistické pravidlo. Je jednoduché: vraždí sa buď pre
peniaze, alebo kvôli ženám. Aby sa kriminalisti
dostali ďalej, museli rozplietať klbko udalostí
spred roka a nešlo im do
hlavy, čo za sviňu
v ľudskej koži dokáže inému človeku prestreliť hlavu a potom aj telo... Ale
inak to bol veľmi pekný
a milý príbeh...

Môj otec mafián
Jano Hargaš
Jano Hargaš je náš tohtoročný objav; Teraz už aj
ako známy televízny moderátor prichádza s druhou knihou Môj otec je
mafián – tvrdou, realistickou sondou do bratislavského podsvetia. Koncom deväťdesiatych rokov sa na Slovensku
skončila zlatá éra mafie.
Po generácii chamtivých,
psychopatických sadistov
nastupuje generácia ešte
chamtivejších, zato oveľa
rafinovanejších mafiánov.

Knihy pre mládež
Neznášam, keď ma
hladkajú po hlave
Marta Hlušíková
Siedmačka Petra má
skvelú rodinu (ktorá na ňu
zväčša nemá čas), super
babku (čo s obľubou surfuje na internete, zhľadúva recepty na chudnutie,
nadchne sa aj za karate),
skvelých
spolužiakov

(umelca Mareka, vždy dokonalú Nemku Kláru)
a svoju prvú lásku. Zdá
sa, že k šťastiu jej nemôže nič chýbať... Zdanie
však ako zvyčajne klame
a Petra má naozaj veľké
starosti.... Krásne i vtipné
ilustrácie akoby vstupovali priamo do deja.
Lovci prízrakov
v hrôzostrašnom ohni
Cornelia Funke
Z hotela „Perla pláže“
stúpa hustý dym. Hostí
ohrozujú nevypočítateľné
ohňové prízraky! Lovci
prízrakov sú však onedlho
na mieste, pripravení ihneď uplatniť všetky poznatky a triky známej expertky na strašidlá Hedvigy Rascovicovej.

Poškoláci
Gabriela Futová
Traja tínedžeri - Norko,
Riki a Silva- večne provokujú učiteľov svojím výzorom, správaním aj prístupom ku školským povinnostiam, a tak nečudo, že
sú stálym inventárom
v poškoláckej triede. Jed-

ného dňa sa medzi nimi
ocitne Šárka, triedna premiantka a nudu v poškoláckej triede razom vystrieda neskutočný adrenalín. Šárka zúrivo obhajuje svoju pozíciu najlepšej žiačky, notorickí poškoláci ju však provokujú
a nútia robiť veci, z ktorých sú zhrození nielen jej
rodičia, ale aj učitelia. Ako
sa vymotať zo situácie,
kde vám boľavá zaľúbenosť zatemňuje mozog
a rodičia aj učitelia vás vytáčajú do nepríčetnosti...?!
Deti čarovnej lampy Kráľovská kobra
z Káthmandu 5. diel
P. B. Kerr
Deťom zázračnej lampy
– džinovským dvojčatám
Johnovi a Philippe – sa
niekto pokúsi ukradnúť
ich zuby múdrosti. Ukáže
sa, že za tým stojí čudesná indická sekta vzývajúca hady a bojujúca proti
počítačovej technike, ktorej guru by tak rád získal
talizman na ovládnutie
džina.

SVIT

11

Stretnutie seniorov mesta s novozvolenými poslancami

Zaplnená sála
S myšlienkou uskutočniť v meste Svit spoločné stretnutie seniorov zo ZO JDS, oboch klubov seniorov a Klubu
absolventov Baťovej školy prišiel výbor Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite.
Realitou sa stala krátko po voľbách do samosprávnych
orgánov miest a obcí a bola rozšírená na stretnutie seniorov mesta SVIT s novozvoleným primátorom a poslancami MsZ.
A tak sa vo štvrtok 27. januára
2011 členovia týchto zložiek
stretli s primátorom a poslancami
v kaviarni Spolcentra vo Svite.
Plná sála privítala aj hostí
z orgánov JDS, a to Ing. Mikuláša
Juru a RNDr. Michala Brejčáka.
Stretnutia sa zúčastnila aj prezi-

dentka Fóra pre pomoc
starším Ľubica Gálisová
a ďalší pozvaní hostia.
Na stretnutí boli odprezentované krátke informačné správy o činnosti základnej organizácie JDS vo Svite, Klubu seniorov na Štúrovej ulici, Klubu seniorov Bôrik
a K-ABŠ, po ktorých sa
s pozdravmi prihovorili aj hostia.
Primátor mesta Svit PaedDr.
Rudolf Abrahám vyslovil uznanie
seniorom mesta za ich aktívnu
činnosť v prospech svojich členov, ale i mesta a ubezpečil ich,
že orgány mesta s poslancami
MsZ podľa možností budú riešiť
požiadavky seniorov tak, aby pre

Senori z Bôrika hodnotili
Na pravidelnej ročnej hodnotiacej schôdzi sa 14. januára
2011 zišli členovia klubu seniorov Bôrik Pod Skalkou, aby
zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok.
Ako sa v správe, ktorú prečítal predseda klubu Alexander Tokár, hovorilo, činnosť klubu bola aj v roku 2010 bohatá. Vychádzala zo záujmu členov a plánu činnosti, ktorý členská základňa v počte 69 členov
v uplynulom roku schválila. Zameraná bola nielen na kultúrne vystúpenia členov na vlastných podujatiach, ale i na brigádnickú činnosť pri
zbere kovového odpadu a v okolí kultúrneho strediska.
Prínos klubu Bôrik ocenil v príhovore predseda ZO JDS vo Svite Mgr.
Miroslav Jurčák, ktorý infomoval členov klubu o aktivitách ZO a vyzdvihol činnosť 21 členov klubu, ktorí sú členmi JDS a podieľali sa v uplynulom roku aj na činnosti tohto občianskeho združenia v meste.
Ocenenie klubu Bôrik sa dostalo aj od Jarmily Soliarovej, vedúcej
oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností MsÚ vo
Svite. Na záver hodnotiacej schôdze boli prijaté konkrétne úlohy klubu pre rok 2011.
-ák-

nich bol v meste Svit zabezpečený dôstojný život.
V ďalšej časti programu vystúpili členovia klubov v programe „Bavíme sa sami“ a pri
spoločenskom
posedení
v príjemnom prostredí Spolcentra seniori strávili pekné
odpoludnie.
-ák-, foto: S. Pjaták

Vznikla okresná
organizácia seniorov
K založeniu Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku so sídlom v Poprade došlo na ustanovujúcej schôdzi za účasti 80-tich členov z troch základných
organizácií okresu, a to ZO JDS Svit, ZO JDS Xenón Poprad a Mestskej organizácie Poprad.
Na ustanovujúcej schôdzi okresnej organizácie sa 14. januára 2011 zúčastnili 40-ti členovia ZO JDS Svit, vrátane speváckeho zboru SENIOR pod vedením A. Tokára, ktorý tam vystúpil
v rámci kultúrneho programu. V kultúrnom stredisku Klubu Sobotčanov boli zvolené orgány okresného výboru, kde do Rady
boli zo ZO JDS Svit zvolení Mgr. M. Jurčák a M. Diczháziová a do
revíznej komisie A. Gejdošová. Predsedom OV JDS v Poprade
sa stal RNDr. Michal Brejčák.
-ák-

Opäť nás pribudlo
Každoročne vám prinášame informáciu o počte obyvateľov
nášho Svitu – resp. jeho demografický vývoj. K 1. januáru
2010 bolo vo Svite 7451 obyvateľov, počas roka sa prisťahovalo 155 ľudí, narodilo sa ich 86, odsťahovaných evidujeme
113 a rozlúčili sme sa s 87 občanmi. Takže ku 1. januáru 2011
sme evidovali 7 492 obyvateľov, čo je o 41 viac, ako na začiatku roka.
Okrem toho pre zaujímavosť uvádzame, že v minuloročnej štatistike narodených sme našli tri Lucie, troch Samuelov, dvoch Adamov, Tomášov, Jurajov a Andrejov, jednu Zuzanu, Máriu, Matúša, Ondreja, Petra, Tomáša a Mateja a iné obvyklé mená.. Zato sa
opäť objavili mená, ktoré sú prinajmenšom neobvyklé – Arthur
Edward, Noel, Liliana, Vivianne, Nelly, Svetislav.
-vž-

Na okresnej konferencii JDS v kultúrnom programe vystúpil spevácky zbor Senior - na obr. počas rokovania konferencie.
Foto: A. Gejdošová
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Bohatá činnosť Zboru pre občianske záležitosti vo Svite
Jednou zo základných potrieb pre človeka ako spoločenského tvora je mať pocit spolupatričnosti, pozornosti a vážnosti, pochopenia a povzbudenia, úctu jeden voči druhému. Najmä
v ťažkých životných chvíľach je pozornosť, teplé slová, úprimný pohľad stisk ruky, často jediný a nenahraditeľný zdroj zvláštneho čara duchovna, ktoré my „zpozáci“ chceme navodiť a
vyvolať. Usilujeme sa aj o vyvolanie vzácnych prekrásnych vnemov a pocitov pri rôznych životných križovatkách a jubileách, ako aj pri rôznych spoločenských podujatiach a výročiach.
Napĺňajúc naše poslanie sme v roku
2010 účinkovali na 34 pohreboch, 17 sobášoch, 13 prijatiach novonarodených detí
(pozvaných bolo 78 detí a ich rodičov a zúčastnilo sa 54), 4 prijatiach jubilantov (pozvaných bolo 120 jubilantov a zúčastnilo sa
107), 2 jubilejných sobášoch a 6 prijatiach
primátorom mesta (individuálne prijatia 2
občanov, učitelia, športovci, občania družobných miest, darcovia krvi).
Aj takouto formou chcem s hlbokou úctou
poďakovať všetkým členom Zboru pre občianske záležitosti pri Meste Svit - Veronika
Žoldáková, Vierka Piekielnická, Soňa
Ivanová, Lýdia Mišenčíková, Ľuboslava
Imrichová, Štefan Hlavatovič, Jozef
Ištvánik, Peter Čapó, Jozef Exner, Vincent Grúbel, Emil Halík, Pavol Hauke, Jozef Skokan st., Jozef Skokan ml., Vincent Seman st., Jozef Dziviak, Rudolf
Koštial, členovia Dychovej hudby Sviťan-

ka – za obetavú humánnu prácu
založenú na prirodzenom ľudskom cítení najmä v dnešnej dobe, keď sa ochota učinkovať na
zpozáckych podujatiach pomaly
vytráca.
Ján Ryša

Stretnutie s jubilantmi v meste patrí k dlhoročným tradíciám.

Foto: A. Pálešová

Ďalšie úspešné podujatie Základnej umeleckej školy
Dva týždne po vianočných prázdninách usporiadala Základná umelecká škola vo Svite ďalší koncert, tentokrát pri
príležitosti odovzdávania polročných vysvedčení. Teší nás,
že sa tohoto pekného podujatia zúčastnila aj široká verejnosť, nielen žiaci a ich rodičia. Medzi prítomnými boli aj zástupcovia mesta Svit, p. primátor PaedDr. Rudolf Abrahám,
Milan Lopušniak a Ing. Július Žiak.
Žiaci si za pomerne krátku dobu stihli so svojimi učiteľmi nacvičiť
veľmi pekný a pestrý program. Na koncerte vystúpili žiaci všetkých
odborov, ktorí zahrali rôzne hudobné žánre a nechýbalo i veľa spevu. Mimoriadnym oživením tohoto koncertu bolo vystúpenie žiačky
organovej triedy uč. Mgr. P. Čapó Dominiky Bachledovej, ktorá
svojou hrou zaujala divákov.
Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať aj nášmu partnerovi R. Martinkovi, majiteľovi firmy KVETY RADO, ktorý nám pomohol zabezpečiť prevoz organu. Vo vestibule kultúrneho domu si
diváci mohli pozrieť výstavu výtvarných prác žiakov ZUŠ. Záver koncertu patril modernému spevu, počas ktorého sa účinkujúci v záverečnom obraze rozlúčili s publikom.
Monika Bobríková

Únia žien Slovenska-okresná organizácia, Podtatranské osvetové stredisko a Mesto Svit
vás pozývajú na okresné kolo festivalu v prednese
poézie a prózy

VANSOVEJ LOMNIČKA
24. februára 2011 o 15,00 hod.
v spoločenskej miestnosti nad poštou vo Svite
Prihlásiť sa môžu dievčatá a ženy vo veku od 16 rokov – horná
hranica je neobmedzená. Súťažný text nesmie presahovať 6 minút
prednesu.
Prihlásiť sa môžete u Ľ.Kederovej na č.t. 77 55 989, Štúrova
242/42 Svit najneskôr do 18. februára 2011.
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Úspešní mladí “vedátori”
Redakcia časopisu Mladý vedec pokračovala vo vydávaní rovnomenného časopisu, ktorý je určený žiakom ZŠ a SŠ i ich učiteľom, aj
v roku 2010.
Pre záujemcov zo ZŠ i SŠ bola i
v tomto roku pripravená celoslovenská korešpondenčná súťaž.
Mala dve kolá a jej úlohy boli zamerané na rôzne oblasti prírodných
vied. Medzi účastníkmi boli i žiaci
našej školy, z ktorých traja patrili vo
svojich kategóriách k najúspešnejším.
V kategórii žiakov ZŠ - minuloročných piatakov sa víťazom stal Oliver
Želonka, v súčasnosti už študent

Osemročného gymnázia v Poprade.
V kategórii minuloročných ôsmakov zvíťazila Martina Papcúnová,
Michal Faix obsadil pekné 3. miesto. V súčasnosti sú obaja žiakmi
9.A. Organizátori ich ocenili diplomami a vecnými cenami - perami a
tričkami s motívom Mladý vedec a
knižnými encyklopédiami.
RNDr. D. Božová

5.B (obr. dole) „bodovala“ s
fotografiou “Labuť a more”
(obr. hore), Matej Kováč z
3.A (vľavo) upútal porotu fotografiou Vodné perly. Získali tričko a pero s motívom
Mladý vedec a ročné predplatné časopisu Mladý vedec.
RNDr. D. Božová
ZŠ Mierová ul.

Mladý vedec odmeňoval
najlepších fotografov
Redakcia časopisu Mladý vedec vyhlásila pred letnými prázdninami 3. ročník
celoslovenskej fotosúťaže na tému prírodných vied.
Koncom roka 2010 boli vyhlásení a odmenení víťazi.
Spomedzi štyroch ocenených boli dvaja žiaci z našej školy. Eva Ammerová z

Z denníka polície
 4. decembra riešila štátna polícia za prítomnosti hliadky MsP
vlámanie do bytu pani Jany J. na Ulici Kpt. Nálepku. Neznámy
páchateľ si odniesol so sebou počítač, fotoaparát a iné cennosti. Na miesto vlámania bol prizvaný aj kriminalista - technik,
ktorý spolu s OO PZ Svit pokračovali v riešení tohto prípadu.
 6. decembra prevzala hliadka mestskej polície telefonickú
informáciu o vyčíňaní podnapitých ľudí v obci Batizovce. Nakoľko uvedená udalosť nespadá do kompetencie MsP Svit, hliadka túto informáciu posunula štátnej polícii, ktorá zistila, že mladí ľudia prezlečení za čerta a Mikuláša zastavili osobné auto
a arogantným spôsobom obťažovali osadenstvo auta, za čo postupovali na oddelenie OO PZ do riešenia o priestupkovom konaní vo vecí porušenia občianskeho spolunažívania.
 12. decembra hlučnou jazdou upozornil na seba Martin D.
zo Svitu. Pri kontrole hliadka OO PZ zistila, že menovaný riadil
vozidlo bez vodičského oprávnenia a v dychu mu bolo nameraných 3 promile alkoholu.
 13. decembra pribudla ďalšia z množstva sťažností, týkajúca
sa psích exkrementov. Niektorí majitelia psov pri prechádzkach
so svojimi miláčikmi nevidia, že ich pes za sebou zanecháva výkaly, ktoré je potrebné zlikvidovať. Takáto nezodpovednosť majiteľa psa mu môže pri stretnutí s hliadkou MsP priniesť blokové konanie do výšky až 66 €.
 14. decembra sa v časti Pod Skalkou pohybovali dvaja neznámi muži, ktorí sa vydávali za pracovníkov VSE. Zazvonili
u Elígie B., jeden z nich chcel odpísať stav elektromera a popri
tom jej chcel vrátiť preplatok, ale mal iba 500-eurovú bankovku.
Pri aute povedal spomínanej žene, že sa ešte musí vrátiť k nej
domov, že si u nej zabudol tašku, po odchode z domu odišli
zmeniť peniaze. Keď sa pani domu vrátila do izby zistila, že jej
zo stola zmizli obálky s faktúrami. Nedošlo k žiadnej inej strate,
nezmizli cennosti ani peniaze. Podvodníci sa už nevrátili.
 20. decembra na základe požiadavky dozorujúcej pani učiteľky zo ZŠ na Ulici mierovej, hliadka MsP dohliadala na nástup
prváčikov do autobusu z dôvodu ich šikanovania staršími spolužiakmi.
 22. decembra vo večerných hodinách vznikol v jednej búde
chovateľskej osady požiar. Privolaní hasiči požiar zlikvidovali.
 5. januára pri kontrole SAD hliadka zaznamenala, že
v čakárni SAD štyri osoby, ktoré boli zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, zhasli svetlo. Po upozornení hliadky, že sa
nachádzajú v čakárni a nie v pohostinstve, občania rómskeho
pôvodu prisľúbili, že si len počkajú na autobus a odídu. Neodišli. Hliadka pomocou kamerového systému zaregistrovala ich
ďalšie popíjanie alkoholu, preto sa vrátila a vyzvala popíjajúcich, aby opustili priestory čakárne.
 5. januára sa stala dopravná nehoda pri budove pošty. Táto
situácia bola zosnímaná kamerovým systémom MsP a tiež zdokumentovaná pre potreby dopravnej polície, ktorá vec riešila na
mieste nehody. Pri nehode nedošlo k žiadnym poraneniam.
 10. januára došlo v predajni Sintra ku krádeži, ktorej sa dopustila Marta P. zo Svitu, za čo jej bola udelená bloková pokuta.
 15. januára sa v rodine Beaty P. zo Svitu odohrávala bitka otca s dcérou. Po príchode hliadky na danú adresu bola situácia
už kľudná. Pod vplyvom alkoholu došlo k nezhodám otca
a dcéry, otec z konfliktu vyviazol s poškriabanou tvárou a dcéra
už spala u susedov. Vzhľadom na stav opilosti im bolo odporučené, aby oznámenie prišli podať na oddelenie MsP alebo OO
PZ až po vytriezvení.
 18. januára MsP spolupracovala pri zásahu, kde v dvoch rodinách dochádzalo k nebezpečnému vyhrážaniu zabitím, pričom boli pri tejto akcii odobraté nože. Tento trestný čin vzala
do riešenia hliadka OO PZ vo Svite.
 24. januára v blízkosti pohostinstva Trafo bol nájdený muž
Ferdinand D. zo Svitu, ktorý ležal na zemi zo zakrvavenou tvárou. Prítomní záchranári z RZP mu ani oživovaním nemohli pomôcť. Zomrel na mieste pádu.
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA ZŠ KOMENSKÉHO
Stalo sa každoročnou obľúbenou tradíciou i v tejto škole
usporiadanie dňa otvorených dverí. Tento rok sa konal 10.
decembra a tešili sa nielen deti, ktoré nezabudli svojím rodičom aj niekoľkokrát pripomenúť, že v škole sú očakávaní.
Tešili sa i rodičia, že vzhliadnu – de, kde boli netrpezlivo očakávaa niektorí už nie po prvýkrát - svo- ní. Ale ešte predtým mali možnosť
je ratolesti ako sa snažia a ako sa prezrieť si a zapojiť sa spolu so
im darí v školských laviciach. Po- svojimi deťmi do projektu Unicef
četnejšie boli návštevy rodičov žia- a tiež nakúpiť na burze. Aj tieto
kov z ročníkov 1. - 4. A úplné pr- projekty či akcie sa stali tradíciou
venstvo si pripisujú rodičia prváči- dní otvorených dverí na tejto škokov. No nesklamali ani rodičia de- le. Burza detských hračiek, knití z druhého stupňa. Príležitosť na- žiek i výrobkov žiakov, hýrila množvštíviť ich si nenechali ujsť ani pri- stvom,,tovaru". Výťažkom tejto
mátor PaedDr. Rudolf Abrahám burzy sú nielen peniažky, za ktoré
spolu s vedúcim odboru školstva škola zakúpi žiakom CD nosiče
Mgr. Jánom Ryšom. So záujmom alebo CD prehrávač, ale i radosť
sa zoznámili s využitím interaktív- predávajúceho z toho, že ich
nej tabule, ktorú im predviedli žia- hračka, či knižka poteší druhýkrát
ci spolu s pani učiteľkou na hodi- a radosť kupujúcich z,,výhodného
ne geografie.Návštevníkom, kto- nákupu".
Neodmysliteľnou súčasťou dňa
rými boli nielen rodičia, ale
i prarodičia a dokonca i súrodenci otvorených dverí je i účasť organi– predškoláci, sa dostalo milého zácie Unicef, ktorá ponúkala eleprivítania riaditeľkou školy osob- gantné vianočné pohľadnice. Ich
ne, ktorá ako správna hostiteľka kúpou mali deti i ich rodičia možsvojích návštevníkov ponúkla vý- nosť obdarovať malým finančným
bornými – tiež tradičnými - peče- príspevkom v čase blížiacich sa Vianoc deti v rozvojových krajinách.
nými buchtami, ako od mamy.
A čo dodať k samotnému Dňu
Po prehliadke a občerstvení
v školskej jedálni sa rodičia vydali otvorených dverí, k jeho prínosu
na obhliadku celej školy, aby na- a významu? Podľa mnohých rodikoniec zakotvili v tej,,svojej " trie- čov je to jedinečná možnosť spoz-

My, zvieratká z útulku Kežmarok ďakujeme!
Sme veľakrát opustené, nešťastné a hladné. Chýbajú nám naši majitelia, ktorí sa o nás starali a už sa prestali z mnohých dôvodov. Nechali nás napospas osudu, túlali sme sa po uliciach
v zime, v mraze.
Prišli vianočné sviatky a my
Ubližovali nám ľudia, ktorí nesme dostali veľa darčekov pod
vedia, že aj psie srdce trpí, hľastromček. Jaj, koľko sme mali radali sme oporu, špinaví
dosti zo zvieracích lahôdok
a brechajúci, až nás ujovia polia iných dobrôt. Pri stromčeku
cajti odviezli do nášho druhého
sme poďakovali tým, ktorí nás
domova, do útulku, kde sa o nás
obdarovali. Ďakujeme rodine
teta príkladne stará.

Dňa 20. 1. 2011 sa ZŠ na Komenského ulici vo Svite zmenila
na „malú Prahu“. Prah školy prekračovali v tento deň škôlkari budúci školáci so svojimi pani učiteľkami z materských škôlok,
ale prišli aj popoludní so svojimi rodičmi. Prišlo ich neúrekom.
Malí návštevníci boli zo všetkých materských škôl naokolo - z
MŠ zo Svitu, Pod Skalkou aj z Mengusoviec. Deti mali možnosť
zúčastniť sa na otvorených hodinách v prváckych či druháckych triedach, pozrieť si zrekonštruované priestory celej školy,
nazreli do odborných učební, jedálne, či telocvične. Vyskúšali si
aj rolu žiačikov medzi žiakmi na vyučovacej hodine a zistili čo
všetko už vedia.
Mgr. Monika Dudinská

nať i túto školskú časť života svojho dieťaťa, možnosť vidieť jeho
prácu na vyučovaní, zapájanie sa
či nesmelosť, možnosť porovnať
svoje dieťa s ostatnými a hlavne vidieť, ako sa rok od roka zlepšuje
či
nezlepšuje.
Nuž,

Nedobových, Dluhých a Šilonových z Ul. kpt. Nálepku,
Šterbákových z Ul. Komenského, Berkešových z Ulice
Kukučínovej, Lukáčových z Ul.
Jilemnického zo Svitu. Do Popradu posielame “ďakujem”
rodine Kovalčíkovej a firme
MEGIF a do Tatr. Štrby rodine
Vechterovej.
Máme domov, sme šťastné,
čisté a sýte, čo si viac môžeme
priať?

a v neposlednom rade je deň otvorených dverí i pre naších učiteľov
takým malým zadosťučinením, kedy môžu rodičom ukázať časť svojej náročnej práce, čo vlastne znamená byť učiteľom a učiť, že toto
povolanie je poslaním, vyžaduje
človeka celého i s jeho srdcom.
Rodičia oceňujú možnosť bližšieho poznania i pochopenia náročnosti tejto profesie i pedagógov
samých – veď učitelia sú ľudia,
ktorí sa významne zapísali či zapíšu do životov naších detí.
A na záver patrí veľké poďakovanie pani riaditeľke ZŠ Komenského Mgr. Anne Coganovej i jej
pedagogickému zboru za ich prácu i každoročné organizovanie
dňa otvorených dverí.
Za všetkých rodičov
MUDr. Jana Melušová

zef Klein povedal: „Stolnotenisový
turnaj ukázal vysokú športovú úroveň. Za to, že ho môžeme organizovať, patrí vďaka Mestu Svit, riaditeľovi SOŠ, ale i mojim spolupracovníkom Jánovi Popadičovi, Pavlovi Herákoví a mnohým ďalším,
ktorí pomáhajú. Samozrejme, bez

pomoci sponzorov by sme nemohli zabezpečiť ceny, všetkým
úprimne ďakujem. Osobne som
rád, že ceny prišli odovzdať aj
manželka po nebohom D. Budzákovi a jeho syn Ing. Martin Budzák, v súčasnosti generálny riaditeľ VÚCHV, a.s.
-ák-

O Pohár primátora
Už po 17-tykrát stolnotenisový klub Adento Svit organizoval
tradičný novoročný turnaj o Pohár primátora mesta Svit
v stolnom tenise mužov a žien.
Turnaj, do ktorého sa prihlásilo
47 mužov a 7 žien sa uskutočnil v
telocvični SOŠ netradične v sobotu 22. januára.
Bol zároveň vypísaný ako 2. ročník Memoriálu RNDr. Dušana Budzáka, bývalého generálneho riaditeľa VÚCHV, a. s., a veľkého
priaznivca tohto športu v mixe.
Výsledky:
Kateg. registrovaných mužov:
1. Miroslav Jambor
2. František Bohunčák
3. Peter Janík
Kat.registrovaných žien:
1. Ivana Krišandová

2. Mária Ďurčeková
3. Janka Suchá
Kategória neregistrovaných
mužov: 1. Igor Gánovský
2. Jaroslav Pramuk
3. Pavol Garaj
Mix - Pohár D. Budzáka:
1. I. Krišandová - J. Klein
2.M. Benko - J. Suchá
3.M. Ďurčeková - F. Bednár
Štvorhra muži:
1. Jambor - Janík
2. Benko - Bednár
3.Solát - Černický
Na záver turnaja riaditeľ turnaja
a predseda klubu Adento Svit Jo-
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Gúľaj sa loptička
V Centre voľného času vo Svite
v tomto školskom roku pracuje celkom
17 športových krúžkov. K nim patria aj
najmladší školáci a predškoláci zo
športových prípraviek – dvoch futbalových a pohybových hier s rozšírenou
prípravou na basketbal. Zodpovedne
trénujú už pol roka a tak si v posledný
januárový tréning pripravili stretnutie
s veselými športovými hrami a súťažami
– Gúľaj sa loptička.
Pozvali si kamarátov, súrodencov, rodičov
i starých rodičov, aby im ukázali, čo všetko
natrénovali a čo už zo športových hier vedia.
Jednotlivé krúžky vytvorili družstvá. Súťažilo
sa v štafetovom štvorboji, v hodoch na švédsku debnu a kopoch na bránky, na prekážkovej dráhe a na záver si futbalové prípravky
zmerali sily v halovom futbale. Nadšenie,
elán a dobrá nálada sprevádzali deti všetkými súťažami. Najviac bodov získali futbaloví
prípravkári pod vedením trénera M. Jambora, druhí boli futbaloví prípravkári pod vedením trénera J. Svočáka a tretie dievčatá a
chlapci z pohybových hier pod vedením N.
Kumorovitzovej. Ale vyhrali všetci. S chuťou
sa môžu pustiť do ďalšieho trénovania.
N. Kumorovitzová

Jarné prázdniny s CVČ
od 28. februára do 4. marca 2011

Halový futbalový turnaj
Športové randez vous
Šachový turnaj
Šumienkovský večer
* termíny jednotlivých podujatí
budú zverejnené na plagátoch

Kolkári opäť so striedavými úspechmi
17.kolo I. ligy sk.Východ – MKK Svit – KK Tatran
Sučany 1:7na body, na koly 3125-137+3262, kolkári MKK Svit dosiahli tieto výkony: Schmidt 545,
Svitánek 524, Polomský 502, Hájovský 513, Kratochwilla 516, Hauke 525.
V 18. kole naši Sviťania nečakane zvíťazili na dráhach v Podbrezovej proti tretiemu mužstvu prvoligovej tabuľky – ŽP Šport Podbrezová“C“ - MKK
Svit 3240-68+3308 na koly, na body 2:6. Výkony
našich hráčov – Focko 562, Svitanek 571, Schmidt
535, Hauke 547, Kratochwilla 534, Hájovský 559.
-lp-

Legendy a talenty svitského športu: Vladimír Siráň
V priebehu ulynulého roka sme na stránkach novín Mesto Svit v jednotlivých číslach informovali
verejnosť o osobnostiach z oblasti športu, ktoré sa určitým spôsobom zapísali do dejín športu vo
Svite. Samozrejme, nemohli sme osloviť všetkých, a tak aj pre tento rok táto rubrika bude zapĺňať
stránky novín aj na základe vašich poznatkov a doporučení, koho by sme mali osloviť a o jeho športovej činnosti napísať. Pre rok 2011 sme sa však rozhodli každý druhý mesiac zverejňovať aj tých
športovcov, ktorí už v mladom veku šíria dobré meno mesta Svit a dostali sa do povedomia športovej verejnosti na Slovensku. Obraciame sa preto na čitateľov novín Mesta Svit, aby tipy na takýchto športovcov zasielali do redakcie novín, čím sa budú podieľať na ich obsahu. Za spoluprácu
vopred ďakujeme.
kým dosahuje úspechy,
o ktorým sme sa zmienili.
Mladý Vladimír, ktorý má
vzor vo svetovom zjazdárovi
Henry Mayerovi, je v súčasnej
dobe v starostlivosti skúseného trénera, s ktorým je spokojný. Aj so zabezpečovaním celkovej prípravy na čoraz väčšie
športové zápolenie na európskych svahoch.
„Aké sú moje ambície?,”
na na túto otázku odpovedá.
“V prvom rade, keď bude
zdravie slúžiť, chcem sa

Mladý lyžiar
Ako prvého športovca, ktorý sa už
v mladom veku dostáva do povedomia širokej športovej verejnosti na
Slovensku, predstavujeme Vladimíra Siráňa, ročník narodenia 1991,
ktorý je členom reprezentačného výberu na Zimné olympijské hry v Soči
v roku 2014.
Vladimír Siráň je synom manželov
MUDr. Vladimíra a prom.chemičky
Kamily Siráňových, ktorí už v reprezentačnom výbere Slovenska v zjazdovom lyžovaní mali svoju staršiu
dcéru Dominiku. Tá súťažila ako juniorka aj na majstrovstvách sveta.
Takže, jablko nepadlo ďaleko od
stromu a mladší syn je tiež talentom
v tomto športe, o čom svedčia aj jeho doterajšie športové výsledky.
Radí sa k nim 1. miesto na majstrovstvách ČR juniorov v slalome
v roku 2010, 1. miesto FIS Race
v ČR v roku 2010, 2. miesto na
majstrovstvách Slovenska v slalome
v roku 2010 a 3. miesto na majstrovstvách sveta juniorov v slalome
v roku 2010.

To je len zlomok úspechov mladého športovca, ktorý svoj talent začal
rozvíjať vo Svite pod vedením trénera Kamila Provazníka. Prvé žiacke
úspechy dali impulz, aby ako starší
žiak prestúpil na športové gymnázium do Banskej Bystrice pod vedením trénera Miroslava Petrufa. Odtiaľ sa v 3. ročníku vracia na gymnázium v Kežmarku, kde pod súčasným trénerom Martinom Chorogwic-

umiestniť na majstrovstvách
sveta juniorov v slalome 31.
1. 2011 v Crans Montane vo
Švajčiarsku do 15. miesta (v
2. kole slalom neskončil pozn. red.), vo februári na
majstrovstvách sveta mužov
v Garmisch - Partenkircheme
v Nemecku do 30. miesta,
no a, samozrejme, všetky
dobré výsledky by mali byť
odrazovým mostíkom, aby
som sa dostal do kádra pre
ZOH v Soči,” s úsmevom dodáva mladý športovec, ktorý
je odhodlaný dobré meno šírit na veľkých športových podujatiach v zahraničí.
Nám neostáva nič iné len
tomuto sympatickému športovcovi zo Svitu držať palce.
M. Jurčák
foto: archív
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Pre tituly do Maďarska
Nakoľko jediná regulérna atletická hala sa nachádza v Bratislave
a pre oddiely z východu je časovo zdĺhavé a najmä finančne nákladné opakovane cestovať na halové súťaže stovky kilometrov, zorganizoval po prvýkrát Východoslovenský atletický zväz oblastné
majstrovské preteky v maďarskej Nyiregyháze. V športovom areáli
vysokej školy sa tak v sobotu 22. 1. 2011 stretli atléti „východniari“,
aby súťažili o halové tituly vo všetkých vekových kategóriách.

A už prvé preteky sezóny 2011
potvrdili, že zodpovedná jesenná
a zimná príprava prinesie svoje prvé ovocie. V behu na 50 m cez
prekážky dorasteniek presvedčivo zvíťazila Lenka Poništová
a časom 7,95 s vytvorila základný
rekord oddielu. Pri medailovej
chuti zostala aj v ďalších disciplínach, keď vyhrala v skoku do diaľky a dva krát obsadila striebornú

priečku v skoku do výšky a vo vrhu
guľou. Navlas rovnako úspešne
sa darilo medzi žiačkami Stanke
Lajčákovej – tá v behu na 50m
prekážok jasne zvíťazila a časom
7,94 s tiež vytvorila základný rekord oddielu. V skokoch do diaľky
a do výšky zobrala dva krát striebro a prekvapila víťazstvom vo vrhu
guľou. V behu na 400 m dorastenka Zuzana Gejdošová dobehla

druhá a o hodinu neskôr vyhrala
v behu na 1500 m. Úspešný medailový deň zavŕšila v behu na
3000m Soňa Vnenčáková víťaz-

Memoriál Mariky Kovaľovej 2011
Memoriál sme tento rok usporiadali ako novoročný basketbalový
turnaj mladších a starších žiačok. Pozvanie MŠK Iskra Svit prijali družstvá ŽBK Whirlpool Poprad, DANNAX Košice a UMB Banská Bystrica.

Turnaj sme začali úvodným rozskokom 7. januára 2011 v Iskra
Aréne Svit. V tento deň dievčatá
odohrali šesť zápasov, z nich dva
aj v telocvični ZŠ na Mierovej ulici.
Nasledujúci deň, 8. januára odohrali šesť zápasov, štyri v Iskra
Aréne, jeden v telocvični ZŠ na
Mierovej ulici a jeden predohrali
5. januára. Zápas o 3. miesto a finálové zápasy mladších a starších
žiačok boli odohraté 9. januára v
Iskra Aréne Svit. Finálový zápas
mladších žiačok začal rozskokom,
po ktorom nasledovala minúta ticha pre Mariku.
Výsledky: mladšie žiačky:
1. miesto: MŠK Iskra Svit
2. miesto: UMB Banská Bystrica
3. miesto: DANNAX Košice
4. miesto: ŽBK Whirpool Poprad
staršie žiačky:

1. miesto: ŽBK Whirpool Poprad
2. miesto: MŠK Iskra Svit
Ceny ALL STARS:
Mladšie žiačky:
- pivoti: Drobná D., Ukaová A.
(MŠK Iskra Svit), Bolozová (ŽBK

Whirpool Poprad), Jacková (DANNAX Košice), Kunzová (UMB
Banská Bystrica).

- krídla: Mlynarčíková S., Grigerová M. (MŠK Iskra Svit), Kubová,
(ŽBK Whirpool Poprad) Kollárová
A.(UMB Banská Bystrica), Gallová
(DANNAX Košice).

stvom a skvelým osobným rekordom 10:56,30 min.
Mgr. L. Potočný

- stred: Lorenčíková H., Fábryová
P. (MŠK Iskra Svit), Pitková (ŽBK
Whirpool Poprad), Luptáková
(UMB Banská Bystrica), Lukáčiková (DANNAX Košice).
Staršie žiačky:
Cetlová D., Kmetoniová N., Kancianová M. (MŠK Iskra Svit), Handzušová N., Ferenčáková, Vyšňová (ŽBK Whirpool Poprad).
Ceny a medaily odovzdávali hráči extraligy BK ISKRA SVIT: E.
Znanec, M. Míčka, M. Madzin,
M.Adams, A. McCoy, čo bol pre
dievčatá nezabudnuteľný zážitok.
Dievčatá MŠK ISKRA prišiel povzbudzovať ich fun klub, roztlieskavačky Centra voľného času
Svit a plné hľadisko basketbalových nadšencov.
Na organizácii turnaja sa podieľali MŠK ISKRA Svit, Mesto Svit a
Centrum voľného času Svit. Najväčšia vďaka patrí pani Michaele
Drobnej a rodičom dievčat, ktorí
pripravili kvalitný basketbalový turMgr. L. Mačugová
naj.

Memoriál D. Kaňuka
Pod záštitou Mesta Svit sa 1. ročníka vianočného basketbalového
turnaja na počesť Dušana Kaňuka
„In memoriam“ začiatkom januára
zúčastnilo 6 družstiev (BK Chemosvit – muži v najlepších rokoch,
BK Legáto, BK Majstri Svit, Kaňuk
ml. team, BK L. Mikuláš – Podbreziny a Modrý Kameň Levoča). Víťazom zablahoželali a ceny odovzdali primátor R. Abrahám a manželka
D. Kaňuka (obr. vpravo). Turnaj bol
milou a peknou spomienkou na
Dušana, ktorý basketbalu venoval
svoj život.
-mmMesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ Svit v spolupráci s Chemosvitom, a. s., Svit. V súlade s §6,ods.3,Zákona
č.167/2008 (Tlačový zákon) je vlastníkom týchto novín Mesto Svit.Predseda redakčnej rady Ing. Ján Hutník, prednosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (V. Žoldáková), tel.: 7875114, e-mail:zoldakova.v@svit. sk, alebo redakcia Chemosvit,
Štúrova 101, 059 21 Svit (PhDr. E. Potočná) tel.: 715 2101, fax: 715 2740, e-mail: redakcia@chemosvit. sk. Tlač: Popradská tlačiareň, Poprad. Reg. číslo EV 1268/08. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.Redakcia si vyhradzuje právo
krátenia príspevkov. Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla 1-2/2011 bola 2. 2. 2011.

