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MsZ Svit prerokovalo

Nakoniec tu bude Billa
Šieste mimoriadne zastupiteľstvo sa konalo v utorok 24. marca. Schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-4. 1. za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne
mesta Svit“, a financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov. Poslanci súhlasili s odpredajom pozemkov na výstavbu supermarketu
BILLA a parkoviska slúžiaceho jeho potrebám a investičným zámerom spoločnosti BILLA, s. r. o., postaviť svoj supermarket a zároveň autobusové nástupište
v súlade so stanoviskami dotknutých orgánov a Mesta Svit. V ďalších rokovaniach a diskusiách bude Mesto pokračovať s touto spoločnosťou.
Schválili aj predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy MŹP
SR, ROP 4. - životné prostredie za účelom realizácie projektu: „ Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho
odpadu v mikroregióne Svit a
okolie“ a financovanie projek-

tu Mestom vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov pre projekt. V súvislosti s
týmto projektom bolo odsúhlasené vyplatenie 16 000,€ bez DPH za spracovanie
vecných a legislatívnych
predpokladov čerpania financií na účely tohto projektu.

Poslanec M. Bezák poukázal
na nutnosť rekonštrukcie ulíc
SNP a Štúrovej, L. Potočný interpeloval primátora, v akom
štádiu je kúpa športovej haly.
Odpoveď primátora znela, že
v štádiu dokončovania znaleckého posudku.
-vž-

Napriek kríze šport a kultúra dotácie dostanú

Občania počas prezidentských volieb
pristupovali so zodpovednosťou k volebným urnám. Na obr. viceprimátor Milan
Lopušniak počas I. kola volieb.
Foto: M. Jurčák

Ako sme volili vo Svite?

V l. kole voľby prezidenta SR sa v našom
meste k volebným urnám dostavilo 2997
voličov, čo je 48,97 % z celkového počtu
oprávnených voličov, zapísaných do zoznamu. Najviac voličov prišlo k urnám vo volebnom obvode č. 4 – 53,56 % a Pod
Skalkou – vol. obvod č. 6 – 51,72 %.
Najviac hlasov získal
Ivan Gašparovič 1 566 hlasov, čo je
52,69 % Na druhom
mieste Iveta Radičová
– 947 hlasov – 31,86
%.Tretia skončila Zuzana Martináková – 174
hlasov, štvrtý František
Mikloško -166 hlasov,
za ním Milan Melník –
49 hlasov, Milan Sidor 39 hlasov a Dagmar
Bollová 31 hlasov.
4. apríla 2009 sa konalo 2. kolo volieb. Občania mesta Svit zvolili
61,89% za prezidenta
Obrázkom sa vraciame k minuloročnej návšteve Ivana Ivana GAŠPAROVIČA.
Gašparoviča vo Svite.

Riadne, v poradí 26. stretnutie poslaneckého zboru začalo voľbou hlavného
kontrolóra. Zo štyroch uchádzačov bol 11-timi poslancami pomerom 10:1 do
tejto funkcie schválený Ing. Ľudovít Budzák, doterajší hlavný kontrolór. V bode
dotácie pre kultúrne a športové organizácie a kluby sa rozhodlo o tomto pridelení prostriedkov na činnosť v roku 2009:
Atletický oddiel 2 655 €
Klub rozvoja športovej činnosti Pod Skalkou
660 €
Mládežnícky basketbalový klub ISKRA Svit
2 820 €
Mestský kolkársky klub 1 000 €
Hokejový klub Svit – Pod Skalka 1 000 €
Stolný tenis 1 160 €
Basket pub Streetbal 1 320 €
Tenisový klub 1 320 €
Šachový klub 500 €
Futbalový klub 9 150 €
ŠK Horal – Alto Slovakia 1 655 €
Detský famózny svet 1 394 €
FS Jánošík 1 160 €
DH Sviťanka 616 €
Spevácky zbor Laudamus 1 000 €
Rímskokatolícky úrad Svit 1 000 €
Evanjelický farský úrad Svit 660 €
Gréckokatolícka cirkev, farnosť vo Svite 660 €
Umelecký klub Fantázia 1 394 €
Poslanci rozhodli aj o tom, že dotácie
budú vyplatené vo výške 90 %
schválených dotácií k 30. aprílu 2009 (futbalový klub v troch splátkach).
Schválené boli aj Zásady prenájmu
(Pokrač. na 2. strane)

www.svit.sk

Ceny mesta pre rok 2009
Ešte raz pripomíname, že návrhy na udelenie Cien mesta a Cien primátora mesta
pre rok 2009 je možné posielať do konca apríla 2009 na adresu:
Mestský úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit.
Kritériá boli uvedené v predchádzajúcich mestských novinách, resp. ich nájdete
na mestskej webovej stránke www.svit.sk.
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Tr i ot áz ky

pre riaditeľa Technických služieb vo Svite Ing. Júliusa Žiaka

Jar nám klope na dvere...
 Jar nám už zaklopala na
dvere. Je to vážny signál aj
k rôznym jarným očistám.
Ako ste pripravení na túto
etapu vašich prác?
Prvý jarný deň v našom meste
bol poznamenaný ešte súvislou
snehovou pokrývkou. Súčasná
situácia sa podstatne zmenila.
Všetci sme hodnotitelia toho, čo
nám zima zanechala.
Prvoradou úlohou TS mesta Svit
je vyčistenie mestských komunikácií od nánosov po zimnom posype ciest a chodníkov. Začíname
realizovať údržbu v minulom roku
založenej novej výsadby zelene,
ako aj starostlivosť o jestvujúcu
zeleň. Z dôvodu výrubového plánu
a poškodenej zelene sme pripravení realizovať náhradnú výsadbu v
dotknutých lokalitách.
Tohtoročná zima, nielen v našom
meste, sa nepriaznivo podpísala k
vzniku rozsiahlych výtlkov na komunikáciách. Podľa výrobných
možností dodávateľov obaľovanej
asfaltovej drviny bezodkladne
vykonáme zmiernenie nepriaznivej
situácie na cestách.
Apríl už opakovane vyhlasujeme
za mesiac zvýšenej pracovnej iniciatívy v meste. S nasadením našich plných kapacitných možností
vznášam požiadavku na všetkých
obyvateľov mesta, aby čo len malým podielom v blízkosti svojich
bydlísk prispeli ku celkovému konečnému hodnoteniu čistoty mesta. Uvedené nám všetkým v značnej miere pomôže a uľahčí nástup
na uskutočnenie výkosových prác
trávnatých porastov.
Pre uľahčenie aj vašich aktivít na
zhromažďovanie vzniknutých odpadov pristavíme veľkoobjemové
kontajnery s denným vyprázdňovaním nasledovne:

Od 14. 4. do 18. 4.
východná časť mesta
Od 20. 4. do 25. 04.
západná časť mesta - od Ul.
Komenského
Od 27. 4. do 30. 4.
časť Pod Skalkou. Kontajnery
budú umiestnené na obvyklých
miestach.
Opätovne žiadam našich občanov,
aby konáre po oreze stromov a kríkov ukladali vedľa veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú ných finančných prostriedkov na
následne spracované na drevnú zefektívnenie separovaného zberu.
štiepku s jej použitím do záhonov Výsledkom spracovávaného projektu by sme chceli dospieť k pozelene.
Verím, že spoločným úsilím sa nám silneniu počtu zberových miest,
najmä v oblasti čistoty mesta k zvýšeniu mechanizácie samotnej
podarí dosiahnuť to, čo si všetci separačnej činnosti aj so zabezpečením potrebných dopravných
prajeme.
 Nielen v našom meste, a spracovateľských mechanizmov.
ale i celoštátne sa vysky- V tejto oblasti budeme venovať
tujú výrazné problémy v sys- značnú pozornosť v rámci infortéme separovaného zberu. mačnej kampane mestským a okolitým školám. Predsa neustále
Ako to vyzerá vo Svite?
Prostredníctvom rôznych me- zvyšovanie podielu separovaného
diálnych informácií je skoro až do odpadu, aj v tejto zložitej situácii,
kritickej podoby postavený zber a určitými percentami znižuje tvorbu
triedenie separovaného odpadu. a likvidáciu domového tuhého koAj keď sa odbytové a zhodnocovacie pravidlá
zmenili, môžem
zodpovedne
prehlásiť, že naša činnosť, čo do
množstevných a
sortimentných
oblastí, sa nezmenila. Skôr naopak.
Spracovávame
projekt na uchádzanie sa o do- Technické služby mesta Svit každoročne na
tácie zo štruk- zabezpečenie poriadku a vývoz nepotrebných
turálnych fon- vecí od občanov mesta dávajú k dispozícii
dov pre poskyt- veľkoobjemové kontajnery. Na obrázku vidíme,
nutie nenávrat- že niekto zlyhal. Občan, či TS?

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za
prenájom týchto priestorov. Na
vedomie vzali návrh opatrení
k finančnej kríze, odporučili primátorovi obmedziť nákup materiálu, pracovných odevov a uniforiem, techniky, programového a interiérového vybavenia
len v nevyhnutnom rozsahu a výhradne so súhlasom primátora.
Uložili správcom jednotlivých kapitol spracovať návrh na úsporné
opatrenia s cieľom znížiť rozpočet o 10%, schválili doplnenie
Komisie finančnej, správy

mestského majetku, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu
o Milana Berkeša, ktorého odsúhlasili do predsedníckej funkcie.
Žiadateľom o kúpu pozemkov
A. Pálešovej a Ľ. Podolskému vyhoveli.
Opätovne sa zaoberali VZN
č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za
sociálne služby a toto VZN
schválili, rovnako, ako finančné
prostriedky na lekárske posudky a na odľahčovaciu službu
pre občanov v celkovej výške 11 tisíc eur. Rozhodnuté bolo aj o výš-

ke 67,- € pri narodení dieťaťa rodičom s trvalým pobytom vo Svite.
V bode interpelácie J. Timkovič
tlmočil sťažnosť občanov Pod Skalkou v súvislosti so zrušením kompenzácie nákladov na stravné
lístky Chemosvitom, a. s., a opýtal
sa, čo sa v danej veci môže urobiť.
J. Soliarová odpovedala, že po dohode s podnikateľkou A. Zboinskou bude zabezpečené stravovanie pre dôchodcov v Dome
opatrovateľskej služby i Pod
Skalkou za predpokladanú cenu
2,- €. za obed. V. Horňáková sa
opýtala na možnosť parkovania
pri Ul. SNP z dôvodu zásobovania

munálneho odpadu, čo ovplyvňuje
vzťah k tvorbe a ochrane nášho
životného prostredia, vrátane
nákladov mestského rozpočtu.
 Do vašej správy spadá
aj mestský cintorín a problémy s ním súvisiace. Ako
to vyzerá s počtom hrobových miest a uzatváraním
nájomných zmlúv na ne?
V tejto súvislosti je možné konštatovať, že takzvaný starý cintorín
sa toho času skoro naplnil.
Nová pripravená lokalita projektovo uvažuje o umiestnení 119 hĺbkových hrobov a 288 schránok pre
urny zosnulých v tzv. systéme kolumbárií. Tie sú situované v troch
výškových polohách s možnosťou
umiestnenia viacerých urien do
jednej schránky.
V súčasnej dobe sa ukončujú
drobné dodatočné stavebné úpravy kolumbárií, následne príprava
jednotlivých schránok s postupným umiesťňovaním zosnulých.
V ďalšej etape prikročíme k dodatkovým prevádzkovým úpravám,
akými sú výsadba zelene, predĺženie osvetlenia a rozhlasu, prívod
úžitkovej vody, riešenia zábradlí.
Ostatné mestské zastupiteľstvo
schválilo doplnok prevádzkového
poriadku cintorína, ktorý definuje
jeho obhospodarovanie v nových
podmienkach.
Zavedením digitalizácie hrobových
miest sme vytvorili priestor na potrebnú orientáciu v mnohých oblastiach správy pohrebných miest.
V zmysle zákona č. 470/2005 Z.
z. o pohrebníctve je každý prenajímateľ hrobového miesta povinný uzatvoriť predmetnú nájomnú zmluvu. Dosiaľ na našu výzvu
zareagovalo 47 % prenajímateľov.
Tých spoluobčanov, ktorí tak do
dnešného dňa neučinili,
VYZÝVAM,
aby v objekte Domu smútku vo
Svite u vedúceho Petra Sadloňa
nájomnú zmluvu uzatvorili. -vž-

podnikateľov vo východnej časti
Spolcentra. A. Kromková povedala, že je pripravená štúdia na vzhľad
a umiestnenie parkovacích plôch
na tejto ulici. V diskusii následne
podrobne prezentovala riešenie
parkovacích miest v dvoch alternatívach. Ľ. Rešovská interpelovala
primátora, prečo obyvatelia bytového domu pri tzv. „kopčeku“
nedostali odpoveď na sťažnosť
ohľadom hlučného správania sa
návštevníkov baru Enigma v objekte „Kopček“. Primátor odpovedal,
že v súvislosti s pripravovaným novým zákonom nebudú mať mestá
a obce žiadny vplyv na obmedzenie
otváracích hodín podnikateľov.-vž-
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Jednota dôchodcov bilancovala
Jednota dôchodcov Slovenska - základná organizácia vo Svite 19.
marca na výročnej schôdzi bilancovala uplynulé obdobie od ostatnej výročnej schôdze z októbra 2008.
Zakladateľ a predseda JDS vo Svite členov. O. i. bola ako úspešná
Pavol Záhradník privítal primátora hodnotená angažovanosť členov JDS
mesta PaedDr. R. Abraháma, zástupcu vo verejných záležitostiach v meste a
krajskej organizácie JDS JUDr. Štefana účasť zástupcu na zasadnutiach pléna
Pokrivčáka, riaditeľa Okresného osve- MsZ.
tového strediska v Poprade Ladislava
K zaujímavým aktivitám členov JDS sa
Havlíka, predsedov klubu dôchodcov radia aj poznávacie zájazdy, účasť na
vo Svite A. Tokára a B. Točekovú.
slávnostiach v Hniezdnom, publikačná
Správu o činnosti prečítala tajomníčka činnosť v mestských novinách, pomoc
Blažena Bendíková,
ktorá v úvode pripomenula, že 7. 4.
uplynie 5 rokov od
založenia JDS vo
Svite. Odvtedy sa
podstatne rozšírila
členská základňa.
Veď ku dňu konania
schôdze základná
organizácia má 72
členov, z toho je
presná
polovica
žien. V správe sa
uvádzali činnosti,
ktoré vyplývali zo
Na členskej schôdzi boli prijatí aj ďalší traja noví
stanov organizácie,
členovia, medzi ktorých patrila aj Emília Vlhová.
ale i záujmov jej

Stretnutia sa zúčastnil aj primátor mesta R. AbFoto: M. Jurčák
rahám.
pri zakladaní základnej organizácie v obci Sp. Štiavnik,
atď. Pre rok 2009 si stanovili niektoré úlohy vyplývajúce aj
z aktívnej účasti členov pri oslavách 75. výročia mesta Svit
a v rámci Dní mesta v júni 2009.
To, že JDS vo Svite má veľmi zaujímavú činnosť potvrdilo
aj vystúpenie zástupcu krajskej organizácie. Uviedol, že
základná organizácia JDS vo Svite aj vďaka podpore mesta
Svit je už vyspelou organizáciou v okrese Poprad zo
skúsenými funkcionármi výboru, čo sa prejavuje pri
rokovaniach na výročných schôdzach a celoročných
aktivitách, ale aj v účasti na rôznych podujatiach členov
v iných regiónoch. K takýmto príkladom patrí vystúpenie
členov speváckeho súboru SENIOR na tohtoročnej
celoslovenskej prehliadke speváckych zborov.
-ák-

Štátna školská inšpekcia v MŠ Mierová

Špičková škôlka
V dňoch 18.– 20. februára 2009 vykonalo Školské inšpekčné centrum Prešov inšpekciu v Materskej škole, Mierová
141 vo Svite. Jej predmetom bolo zistiť stav a úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa detí.
Citujem závery správy o výsledkoch inšpekčnej návštevy: „Pravidelné zabezpečovanie spätnej
väzby, jasne a zrozumiteľne naplánované ciele a obsah výchovno-vzdelávacej činnosti, prí-

jemné pracovné prostredie a atmosféra v triedach umožňovali
realizovať kvalitnú výchovnovzdelávaciu činnosť. Využité
učebné pomôcky prispeli ku
skvalitneniu výchovno-vzdelá-

vacej činnosti a nadobúdaniu
nových poznatkov deťmi. Pozorované činnosti v triede poukazovali na to, že deti sú primerane zvedavé, plné očakávaní pri
nadobúdaní nových poznatkov.
Nadobudnuté nové poznatky
prostredníctvom zážitkového
učenia a vlastných skúseností
vedeli využívať v ďalších činnostiach. Realizované a usmerňované činnosti zo strany učiteliek umožňovali u detí kvalitne
rozvíjať všetky kompetencie.
Kva-litné a objektívne hodnotenie

činností zo strany učiteliek a vytváranie priestoru pre hodnotenie
činnosti detí navzájom, pomáha
deťom napredovať a vytvára
možnosti zlepšovania sa v jednotlivých oblastiach.“
Neboli uložené žiadne opatrenia smerujúce k zlepšeniu kontrolovaného predmetu inšpekcie.
Výsledky ukázali, že táto materská škola patrí medzi špičkové
v rámci celej SR.
Ďakujem všetkým pedagogickým a prevádzkovým pracovníčkam na čele s riaditeľkou Máriou
Zentkovou za vynikajúcu prácu.
Mgr. Ján Ryša

Materská škola hýrila farbami a radosťou
Po roku sa zas predstavili
deti Materskej školy vo Svite
na slávnostnej akadémii, ktorá sa niesla pod názvom „Z
rozprávky do rozprávky“. Zaplnená sála si 25.marca pozrela skutočne nádhernú
prehliadku kostýmov, v ktorých detičky predviedli choreografie na jednotlivé rozprávkové príbehy.
Program sa vydaril a splnil
svoj cieľ - potešiť rodičov, príbuzných, ale i všetkých prítomných. Vďaka patrí aktívnym učiteľkám MŠ za nápady,
prípravu a rodičom za pomoc
pri vytváraní kostýmov. -vž-
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Rozhovor s predsedom MUDr. Jurajom Lörinczom

Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku
 Čím sa zo širokého rozsahu vašej pôsobnosti zaoberáte najčastejšie?
V sociálnej oblasti sa komisia
zaoberá prevenciou formou
vyhľadávacej činnosti alebo na
základe podnetov a oznámení vyhľadáva občanov sociálne odkázaných, rodiny, deti, u ktorých je
riziko negatívnych sociálno-patologických javov. Následne v konaní pokračujú zamestnanci odboru všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností, ktorí
prešetrujú pomery v rodine, spolupracujú so školou, lekármi
a inými inštitúciami a v mnohých
prípadoch sa zo strany Mesta
vykonáva osobitný príjemca rodinných prídavkov na dieťa /prevažne pri zanedbávaní povinnej
školskej dochádzky/ a Mesto tiež
nastupuje aj ako osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi
/najmä v prípadoch, kde nie je
predpoklad hospodárneho nakladania s dávkami z dôvodu
nadmerného požívania alkoholu
a pod./.
Dá sa povedať, že komisia sa
pravidelne na svojich zasadnutiach zaoberá žiadosťami o poskytnutie jednorazovej dávky
sociálnej pomoci. Žiadateľ musí
byť poberateľom dávok v hmotnej
núdzi z ÚPSVaR a pri priznávaní
sa posudzujú celkové rodinné

Úlohy a pôsobnosť:
- tvorba a návrh koncepcie a metodiky sociálnej politiky
mesta
- oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti
samosprávy
- posudzovanie žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc
- kluby dôchodcov a starostlivosť o starších občanov
- starostlivosť o telesne, zdravotne a mentálne postihnutých
- prerokovávanie a posudzovanie žiadostí a podnetov
v bytovej problematike
- kontrola dodržiavania právnych predpisov v správe bytov
- príprava a posudzovanie projektov riešenia sociálneho
bývania
- príprava a kontrola VZN v oblasti bývania a predaja bytov
- problematika občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc
- kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného
poriadku na území mesta
- prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne
ochrany osôb, zdravia a majetku a navrhovanie opatrení na
nápravu
- problematika Domového poriadku a ďalšie právne predpisy
mesta vo vzťahu k verejnému poriadku v meste
- problematika ochrany pred zneužívaním alkoholických
nápojov a iných návykových látok, drog a gamblerstva

Predseda:
Tajomník:
Členovia:

MUDr. Juraj Lörincz
Jarmila Soliarová
Jozef Kalakaj, Marián Martočko,MUDr.
Jozef Timkovič, Ing. Jozef Dluhý, Emil
Horňák, Ing. Ľubica Kuzmíková, Mgr.
Mariana Šramková, PhD, Ing. Alena
Valeková, Blažena Bendíková

pomery, ako aj dochádzka detí
do školy.

Longhorns vo finále súťaže
TALENT COUNTRY RÁDIA
Skupina Longhorns zo Svitu sa zo skladbou Padá dážď prebojovala do finálovej 10-tky súťaže TALENT COUNTRY RÁDIA
2009. Postup si vybojovala ako jediná slovenská country skupina v českom, veľmi populárnom a počúvanom rádiu.
Od 30. marca do 30. apríla budú poslucháči v jeho vysielaní niekoľko
krát denne počúvať 10 finálových skladieb, absolútny víťaz tejto súťaže vystúpi na českom festivale FONTÁNA. Poslucháči môžu hlasovať
za danú skladbu a kapelu formou sms hlasovania. Všetkým finalistom
bude postupne patriť priestor v relácii Miloša Kellera "Folk Menu". Každú nedeľu (29.3., 5.4., 12.4., 19.4. a 26.4.) sa vo vysielaní Country
Rádia (19:00 - 20:00) dozviete viacej vždy o dvoch nominovaných
skupinách či interprétoch.
Pieseň Padá dážď dostala v tabuľke číslo 7. Hádam táto sedmička bude jej šťastným číslom. Chceme poprosiť všetkých fanúšikov, ktorí
majú radi country a našu hudbu, aby za túto kapelu zo Svitu zahlasovali formou SMS v tvare CR 7 na číslo 900 06 03 (cena SMS je 3 Kč
vrátane DPH).
Viac info získate na
http://www.countryradio.cz/talent
alebo tiež na našej webovej stránke
www.longhorns.sk
Ďakujeme.
Rastislav Cuník

V roku 2008 v 25 prípadoch
boli poskytnuté jednorazové dáv-

ky sociálnej pomoci, v 2 prípadoch boli žiadosti zamietnuté.
Celková výška poskytnutých dávok predstavovala sumu 1 533,57 €,
čo je 46 200,50 Sk. Komisia sa
vyjadruje aj k žiadostiam
o ubytovanie v DOS.
 Je všeobecne známe, že
úroveň sociálnych služieb vo
Svite je pomerne vysoká. Aj
vy to tak hodnotíte? Čo by
ešte pomohlo k jej vylepšeniu?
Áno, aj ja a naša komisia
hodnotíme úroveň sociálnych
služieb kladne, ale viete, našim
úsilím je naďalej tieto služby

Možno k vám príde štatistický úradník
V čase od 1. - 30. apríla sa na Slovensku realizuje Zisťovanie
o príjmoch a životných podmienkach domácností. Ide o akciu Štatistického úradu, súvisiacu so vstupom SR do Európskej únie. V rámci tohto projektu bolo na Slovensku vybraných viac ako 300 obcí a zaradených takmer 6 000 domácností. Keďže medzi vybrané mestá patrí aj Svit, je možné, že
vás v uvedených dňoch navštívi pracovník Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa. Ten sa musí preukázať osobitným poverením a preukazom totožnosti. Informácie, ktoré bude požadovať budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Prosíme vás aj touto cestou o ústretovosť a ochotu pri tomto projekte.

Mestská knižnica vo Svite
Kníhkupectvo BeneLibri vo Svite
Vás pozývajú

na besedu a autogramiádu
so spisovateľom, publicistom a biológom

Gustávom Murínom
22. apríla 2009 o 15.00 hod.
v priestoroch knižnice
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vylepšovať a do budúcna aj
rozširovať.
 Ako nový zákon o sociálnych službách zasiahne do
života našich občanov, resp.
lekárov a sociálnych pracovníkov? V čom sú zásadné
zmeny?
V rozširovaní služieb je
nápomocný legislatívne aj nový
zákon o sociálnych službách,
ktorý je účinný od 1. 1. 2009. Je
náročný na administratívu, na
kvalifikačnú a vzdelanostnú úroveň personálu. Sociálny pracovník musí mať vysokoškolské vzdelanie a vysoké nároky sa kladú aj
na opatrovateľky.
Zásadná zmena je aj vo forme
posudzovania klientov v oblasti
odkázanosti na sociálnu službu
v rámci lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti. Mestá budú
sociálne šetrenia robiť na základe
tabuliek, ktoré tvoria prílohu
zákona. Lekársku posudkovú
činnosť musí vykonávať lekár,
ktorý má atestáciu z posudkovej
činnosti, alebo všeobecný lekár
s minimálne 10-ročnou praxou
s tým, že do konca roku sa zaradí
do špecializovaného kurzu pre
posudkových lekárov.
 V kompetencii vašej komisie je aj prideľovanie bytov. Aký je teda stav v počte
záujemcov a ich uspokojovaní pridelením bytu?
Dá sa konštatovať, že záujem
o nájomné byty je sústavný. Žiadosti na Mestskom úrade pribúdajú a evidujú sa na odbore technických činností a životného prostredia. V tomto čase v celkovom
počte 123.

V rehabilitačnom stredisku a. s. Chemosvit.

 Ako po polroku hodnotíte
najväčšiu akciu v bytovej sfére nášho mesta – v 80 bytovom dome? Bolo ich prideľovanie „ťažkým orieškom?“
Máte spätnú väzbu o spokojnosti nájomníkov, resp. aké
problémy tam vyvstali?
V predchádzajúcom roku sa
komisia zaoberala vo veľkej miere
bytovou otázkou.
Už príprava pre ich prideľovanie si vyžadovala značný
čas, ale aj samotné prideľovanie
bytov. Len pre informáciu - komisia z toho dôvodu zasadala
mimoriadne 7-krát, okrem riadnych 12 zasadnutí.
Nebolo to jednoduché, ale
k tejto oblasti sme už v novinách
podávali informácie. Veľmi nás
mrzí, že sa začínajú vyskytovať aj
negatívne javy, ako napr. narušovanie občianskeho spolunažívania, nájomcovia neudržiavajú po-

Foto: M. Jurčák

riadok v spoločných priestoroch,
nemajú prihlásených psov
a začínajú sa vyskytovať aj prípady nepravidelného platenia
nájomného, čo zo strany Bytového podniku a Mesta nebudeme
tolerovať a budeme k tejto veci
pristupovať zodpovedne. Ale
v prvom rade by si to mali uvedomiť tí, ktorým mesto pomohlo
v ich, v mnohých prípadoch zložitej rodinnej situácii. Miesto
vďaky začínajú problémy.
 Na stránkach novín mesta sa pomerne podrobne
a pravidelne dozvedáme
o niektorých neduhoch v oblasti verejného poriadku,
priestupkovej a trestnej činnosti. Ako zasahujete do riešenia tejto problematiky?
V mestských novinách pravidelne MsP vo svojej rubrike
informuje verejnosť o problémoch v meste, o nespratníkoch,
ktorým verejný poriadok a dis-

ciplína sú pojmy neznáme.
V každej spoločnosti existujú
a budú existovať ľudia, ktorí sú
neprispôsobiví normálnym slušným mravom, alebo niekedy sa
z týchto mravov vykoľaja. Je
potrebné si uvedomiť, že ako pre
štát a nás všetkých, tak pre nás
Sviťanov sú potrebné tiež určité
špecifické normy v podobe všeobecne záväzných nariadení.
Vážnejšie problémy v oblasti
priestupkov rieši v meste mestská
polícia. Problémy v oblasti vzťahov, najmä spolunažívania susedov rieši naša komisia formou
osobných pohovorov a prípadnými sankciami.
 Je Svit bezpečným mestom?
Porovnaním štatistických údajov v priestupkovej oblasti s inými
okolitými mestami môžeme hodnotiť naše mesto ako bezpečné.
Samozrejme, že problémy sú, ale
neostávajú bez povšimnutia
a urýchlene sa riešia. Budeme
len radi, ak aj s vašou pomocou
a všímavosťou občanov sa toto
mesto stane ešte bezpečnejším.
 Tak, ako každého predsedu komisie, ktorý je i poslancom MsZ, i vás sa opýtam: Čo vás zo života
a diania v našom meste teší,
naopak, čo vám spôsobuje
vrásky?
Ako predsedu komisie ma teší,
že novou výstavbou sa zmenia
demografické údaje, že by nás
malo „pribudnúť“, a že sa zlepšuje sociálna politika.

Poďakovala
Veronika Žoldáková

Nová predajňa vo Svite uspokojí najmä milovníkov športov
Koncom marca 2009 (23. 3.) bola slávnostným spôsobom
v Spolcentre vo Svite otvorená predajňa spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a. s.
Okrem predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa a.s.
Chemosvit Ing. Michala Ľacha,
členov predstavenstva a. s. Chemosvit, riaditeľa spoločnosti
Chemosvit Fibrochem, a. s., Ing.
Jozefa Kochana, predsedu predstavenstva spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a. s., Ing. Vladimíra Baloga sa na otvorení
zúčastnil aj primátor mesta Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám (na
obr.). Predajňa bola prezentovaná svojimi výrobkami, ktoré sa
v poslednom období stali veľmi
vyhľadávanými
zo
strany
zákazníkov.
Ako je vo verejnosti známe, v
predajni (jedna je už v administratívnej budove spoločnosti Chemosvit, a. s.) sú výrobky
zhotovené z jemného polypro-

pylénového vlákna novej generácie. Tým, že v spoločnosti sa
vyrobí a predá viac ako 100 tis.
ton polypropylénových vlákien
PROLEN ročne, radí sa spoločnosť Chemosvit Fibrochem,
a. s., medzi lídrov v Európe i vo
svete.
V predaji sú výrobky s týmito
prednosťami: výborný transport
vlhkosti, príjemný pocit dotyku,
recyklovateľnosť, dobré tepelnoizolačné vlastnosti prinášajúce
človeku komfort a v neposlednom rade aj ľahkosť samotného výrobku.
Ako uviedla riaditeľka výroby,
predaja pleteného tovaru a kontroly kvality Ing. Jarmila Balogová, vlákno PROLEN má široké
možnosti uplatnenia v textilných
výrobkoch, v automobilovom

priemysle, v zdravotníctve, nábytkárskom priemysle, potravinárskom priemysle ale i pre
technické aplikácie.
PROLEN má nezastupiteľné
miesto v spodnej bielizni známej
ako termobielizeň, ktorá je zákazníkmi čoraz viac vyhľadávaná.

Nová predajňa v priestoroch
Spolcentra vo Svite takto poskytuje pre zákazníkov rozšírené
možnosti nakúpiť si kvalitné výrobky, ktoré sú výrobkami novej
generácie.
M. Jurčák
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Krajské kolo biologickej olympiády

SPELEOMÍTING

18. marca 2009 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo
biologickej olympiády, ktorého sa zúčastnili takmer dve
desiatky talentovaných mladých prírodovedcov z celého
Prešovského kraja. Okres Poprad reprezentovala
Barborka Papcúnová, žiačka 9. C ZŠ Mierová vo Svite.
V rámci projektovej časti tejto súťaže sa venovala
jedovatým rastlinám vo Svite a blízkom okolí. Niektoré
z nich môžeme vidieť kvitnúť i v týchto jarných dňoch (viď
foto). Obsadila pekné 6.miesto a dosiahnutým bodovým
ziskom sa stala úspešnou riešiteľkou krajského kola.
RNDr. Danica Božová

po osemnásty
raz
Slovenská speleologická spoločnosť pozýva jaskyniarov i priaznivcov jaskyniarstva do Domu
kultúry vo Svite na celoslovenské stretnutie speleológov s
medzinárodnou účasťou v sobotu 18. apríla 2009 o 9.00 hodine.

Rekondičné pobyty
pre zdravotne postihnutých
Mestská organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých dáva
do pozornosti svojim členom, že majú možnosť využiť rehabilitačno-

rekondičné pobyty v Turčianskych Tepliciach
v termínoch: 26. apríla - 1. mája 2009, 10. - 15.mája 2009, 20. 25. septembra 2009, 11. - 15. októbra 2009. Ubytovanie je v
dvojposteľových izbách, cena je od 105,- do 130,- €/na osobu (podľa
druhu izby).
V cene je ubytovanie, 3 x denne strava s možnosťou výberu jedla a 2
procedúry. Bližšie informácie získate u Ing. Ľ. Kuzmíkovej č. t.

7152910 od 8.00 -15.00 hod., mobil: 0918 706 636.

Slovenská ornitologická spoločnosť pre školy

Zimné sčítanie vtáctva na školských dvoroch
Slovenská ornitologická spoločnosť (Bird Life Slovensko) počas celého školského roka ponúka rôzne tipy
a aktivity k spestreniu vyučovania a mimoškolskej činnosti. Okrem pracovných listov a námetov na praktické
aktivity umožňuje žiakom i zapojenie do rôznych súťaží
a projektov.
Na zimné mesiace boli pre
záujemcov pripravené pracovné listy na tému Zimní hostia
zo severu, ktoré umožnili spoznávanie operencov, ktorí k
nám prilietajú v tomto ročnom
období (napr. chochláč severský). Na webovej stránke
www.vtaky.sk si žiaci a pedagógovia mohli nájsť i návody
na zhotovenie kŕmidiel a informácie o možnostiach prikrmovania vtáctva v zime. Súčasťou
ponuky bola i výzva k sčítaniu
vtáctva na kŕmidlách a školských dvoroch. Ako pomôcku
k poznávaniu jednotlivých druhov mohli účastníci využiť i atlas vtákov na webovej stránke
spoločnosti, ktorý obsahuje
bohaté obrazové i slovné informácie.
Koncom prvej marcovej dekády organizátori túto aktivitu
žiakov vyhodnotili. Zapojilo sa
do nej 139 žiakov a pedagógov zo ZŠ vo Svite, v Liptovskom Mikuláši, Nemšovej, Kukovej, Vojčiciach, Motešiciach
a SZOPK v Prešove. Na škol-

ských dvoroch týchto kolektívov žiakov bolo pozorovaných
spolu 29 druhov vtákov v počte 2254 jedincov.
Účastníkom s najzaujímavejšími pozorovaniami, medzi ktorými boli i šiestaci z našej školy, organizátori posielajú knižnú publikáciu o vtákoch. Všetky zapojené školy dostanú materiály využiteľné vo výučbe a
pri mimoškolských prírodovedných aktivitách. Okrem
spoznávania jednotlivých druhov vtákov žijúcich v rozľahlom
areáli našej školy a ich výtvarného stvárnenia (pozoruhodné
boli najmä kresby Vandy Rusnákovej a Lenky Zimovej zo 6.
A) sme zhotovili i dve kŕmidlá jedno z umelohmotnej fľaše a
druhé z kokosového orecha
(vyrobil ho Michal Polovka z 9.
C).
Najzaujímavejším operencom, ktorého mohli mladí prírodovedci pozorovať i počuť,
bol chochláč severský. O potravu - plody jarabiny vtáčej sa
delil s drozdami.

Možnosť spoznania tohto
druhu bola ponúknutá všetkým
žiakom našej školy formou jeho fotografie na nástenke
centrálnej chodby i prostredníctvom školského časopisu
Spod lavice v čísle, ktoré vyšlo
v tomto zimnom období.
Po výraznom orezaní konárov stromov v našom areáli i v
celom Svite plody jarabiny vtá-

čej boli zlikvidované, a v súvislosti s tým sa vytratili i operence, ktoré sa presunuli za potravou na iné územie.
RNDr. Danica Božová

Na podujatí budú speleológovia
prezentovať slovom a audiovizuálne
na kinoplátne výsledky svojho
prieskumu a výskumu jaskýň a ich
krásu u nás aj vo svete za uplynulý
rok. Súčasťou speleomítigu bude i
výstava mapovej a fotografickej
dokumentácie.
Po otvorení Speleomí tingu budú
ocenení speleológovia Slovenskej
speleologickej spoločnosti za významné speleologické aktivity na
Slovensku a v zahraničí.
V závere podujatia bude vyhlásená divácka cena za:
•najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít
•najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest
•najzaujímavejšiu panelovú dokumentáciu
Po vyhláseni víťazných príspevkov
bude jeden z hlasovací ch lístkov
vyžrebovaný a ocenený.
Oľga Miháľová

Takto sa chochláč severský vo
Svite počas zimy delil o potravu plody jarabiny vtáčej s drozdami.
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Spolocenská
rubrika
ˇ
 NARODILI SA
Marec 2009
Roman Mirga, Sebastián Klas, Patrik Ferjančík, Martin Schmidt, Sebastián Klas, Leon Pecha, Patrik Ferjančík, Denis Pitoniak

 MANŽELSTVO UZATVORILI

Ing. Milan Jesberger a Saori Nagae,
Jaroslav Mosnáček a Katarína
Mravčáková

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

Na tradičné stretnutie s jubilujúcimi občanmi mesta
ostáva jubilantom a ich rodinám táto spomienka v podobe
spoločnej fotografie.
Foto: A. Pálešová

MESTO SVIT
pozýva na slávnostný program pri príležitosti

Dňa matiek
a vyhlásenia výsledkov súťaže Žena roka 2009
11. mája 2009 o 16.30 hodine
v sále Domu kultúry vo Svite.
Okrem domácich účinkujúcich vystúpi populárna
speváčka Marcela Leiferová
v sprievode klaviristu Pavla Kvassaya.

OO Únie žien Slovenska v Poprade a Mesto Svit
vyhlasujú súťaž o titul

ŽENA ROKA 2009
Cieľom súťaže je zaktivizovať občanov mesta i okresu pri
hľadaní zaujímavej, pracovitej a jedinečnej ženy s kladnými
charakterovými vlastnosťami, ktorá si zaslúži titul Žena roka
2009. Zároveň chceme touto cestou prejaviť úctu a lásku
ženám – matkám, vzdať obdiv ich obetavosti, húževnatosti,
odvahe, pracovitosti a materstvu.

Podmienky súťaže
Do súťaže môže poslať svoje návrhy občan, inštitúcia
na základe týchto kritérií:

 záchrana ľudského života
 obetavá zodpovedná matka, dcéra, starajúca sa o choré
deti, alebo starých rodičov
 víťazstvo nad zákernou chorobou a opätovné začlenenie
sa do života
 opatrovateľka starých ľudí
 niekoľkonásobná darkyňa života
 výrazné úspechy v zamestnaní, v politickom
a spoločenskom dianí, ktorých výsledky sú prospešné
pre obec, mesto, okres
Návrhy a termín súťaže: Návrhy na titul Žena roka
2009 treba poslať na adresu:
Okresná organizácia Únie žien Slovenska
Štúrova 242/42
p. Ľ.Kederová
059 21 S v i t
na anketových lístkoch do 30.apríla 2009
Vyhodnotenie bude prebiehať na slávnostnom podujatí ku
Dňu matiek 11. mája 2009.

INZERÁTY
Predám tatranský profil perodrážka, brúsený I. trieda
4,48 eur (135,- Sk), II. trieda
3,65 eur (110,- Sk) + dokončovacie lišty. Doveziem.
Inf. tel.: 0915 863 227,
0907 124 455.
 Predám záhradu v osade Máj.
Chata, skleník. Volať po 18.00
hod. Č. t. 7756783.
 Predám 4-izbový byt vo Svite.
Č. t. 0905 746 817..
 Predám masážnu podložku
Vario. Je nová, použitá iba 1-krát.
Vhodná pri tlmení bolestí chrbtice
a končatín. Obsahuje 10 masážnych motorov, funkciu ohrevu,
5 masážnych programov a 4
masážne zóny s individuálnym
nastavením. Cena dohodou. Tel.
7757416.

70 ROKOV
Margita Kovalčíková,
Jozef Bukovina
75 ROKOV
Alžbeta Jakócsová, Viera Karabášová, Helena Blazoňová, Janka
Hámorová, Ferdinand Diviak, Pavol
Herák
80 ROKOV
Alžbeta Horošková,
Anna Perscheová
85 ROKOV
Mária Šimonová, Anna Kaszycká
93 ROKOV
Zuzana Fedorová
97 ROKOV
Elena Korvínová.

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Štefánia Leskovská, Ondrej Serva, Lídia Bukovinová, Albín
Dzurňák, Július Koky, Ľubomír
Tkáč, Pavel Mišo.

ANKETOVÝ LÍSTOK – ŽENA ROKA 2009
Navrhovaná – meno a priezvisko
....................................................................................................................
Adresa : ....................................................................................................
....................................................................................................................

Dôvod návrhu (v prípade potreby môže tvoriť aj prílohu lístka)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Navrhovateľ : Občan – inštitúcia
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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Otvorený list primátorovi mesta

P lu s a m í nu s p r e
p otravi nový su p er m ar ket

Vážený pán primátor, poslankyne, poslanci !
Na základe informácií z Mestského úradu a tlače ohľadom výstavby malého Tesca v našom (malom) meste, dávame na vedomie aj my – podnikatelia, že aj my žijeme v našom
meste, podnikáme, odvádzame dane a chceme podnikať, z čoho vyplýva, že aj my máme
právo vyjadriť svoj názor ohľadom rozvoja mesta.
Nevieme, vážený pán primátor, poslankyne, poslanci, prečo takéto závažné rozhodnutia
robíte tak jednoducho a rýchlo, k čomu sa vyjadril aj pán poslanec Zima, citujeme: výstavbu
Tesca vidím ako príliš vážne rozhodnutie za tak krátky čas. Rád by som posúdil aj iné možnosti... (koniec citácie). Bol to názor poslanca, ktorý pochopil, že výstavbou takéhoto hypermarketu zlikvidujete nás, drobných podnikateľov a v dnešnej dobe, keď nás na každom kroku prenasleduje kríza a samotný premiér a ministri vyzývajú ľudí, aby kupovali slovenské výrobky s tým, že podporíme sami seba, vy robíte pravý opak! Kto je pre vás dôležitejší? Domáci podnikatelia, ktorí sú vlastne vaši voliči a občania nášho mesta, alebo veľký obchodný
reťazec, ktorý likviduje drobných podnikateľov? Je to len na vašom svedomí, alebo sa riadite
názorom – po mne potopa!?
Na margo projektu, ktorý bol vypracovaný sa dá povedať len toľko:
1. Kde sa v čase špičky vmestia autobusy na parkovisku, na ktorom je 8 miest, v čase,
keď ľudia prichádzajú a odchádzajú z práce z okolitých dedín a Popradu (prichádza tu okolo
20 autobusov), kde budú čakať cestujúci, ako bude zabezpečená ich bezpečnosť?
2. Kde budú parkovať zákazníci Tesca, lekárne, mestského úradu a ostatní, keď už teraz
je problém s parkovaním a také malé parkovisko, ktoré je naprojektované, nebude dostačujúce?
3. Príjazdová cesta, to znamená ul. SNP zvládne nápor áut, autobusov, kamiónov – dodávateľov Tesca a ostatných prevádzok, keď už terajšia situácia v čase špičky je nezvládnuteľná pri výjazde na hlavnú cestu, kde musí riadiť premávku polícia?
4. Kde je architektúra mesta, ktorá bola dlhé roky dodržiavaná? To chcete tvrdiť, že samotná budova a úpravy, ktoré budú urobené, budú mať pre mesto prínos? To sa mýlite, samotná budova bude vyzerať ako modrý hangár. A kde je preferovaná tehlová výstavba? Ešte
za čias primátora Fecka bola vypracovaná štúdia, v ktorej sa autobusová stanica mala zmeniť na námestie s parkom, sieťou obchodov a služieb. Bola to vízia, ktorá by znamenala pre
samotné mesto omnoho viac, ako to, čo chcete postaviť vy.
Chceme sa opýtať, akým prínosom bude výstavba Tesca pre mesto, obyvateľov a podnikateľov? Veríme, že tých kladov je veľmi málo. Čo v prípade, keď Tesco nebude prosperovať? Zbalia ho a čo potom? Práve pre tieto argumenty treba uvážiť, čo ďalej a dať možnosť
vyjadriť sa obyvateľom mesta buď vo verejnej diskusii, alebo referende.
Veríme, že tento list a podpisy podnikateľov budú Vami akceptované a zároveň žiadame
zverejniť tento list v mestských novinách, aj odpoveď naň.
S pozdravom podnikatelia mesta.
(V prílohe podpisy a pečiatky 30-tich podnikateľov)

Klady
+ skvalitnenie a zlepšenie infraštruktúry
+ odstránenie a nahradenie esteticky
a funkčne nevhodných budov /drevené
búdy, nefunkčná čakáreň SAD,
asfaltová plocha splývajúca s komunikáciami, atď./
+ rozšírenie nákupných možnosti – lepšie
uspokojovanie potrieb obyvateľov,
zvýšenie návštevnosti mesta
+ rozšírenie ponuky potravinárskych
tovarov, zvýšenie konkurencieschopnosti medzi jednotlivými obchodnými
centrami
+ vybudovanie nových 50 parkovacích
miest
+ zníženie počtu nízkoúrovňových
pohostinských zariadení a predajní
v meste
+ zvýšenie návštevnosti a obratu
v blízkych kultúrnejších zariadeniach
Spolcentrum, Caffe 33, Trafo
+ vznik nových pracovných miest /35-40/

Príležitosti (šance)
+ vyriešiť nevyhovujúce riešenie
autobusovej stanice minimálnymi
prostriedkami mesta
+ zvýšiť úroveň mesta, najmä charakter
mesta ako takého /ďalší krok
v premene robotníckej kolónie na
mesto/
+ vyriešiť dôstojnú autobusovú čakáreň
a verejné WC a bezpečnosť
nastupovania
+ zvýšiť nákupný a turistický potenciál,
záujem o mesto
+ získať ďalšieho silného ekonomického
partnera pre mesto
+ rozšíriť pracovné príležitosti v meste
+ vyriešiť trhový predaj /miesto,
sortiment/

Zápory
- zníženie počtu podnikateľských miest
v danom mieste /tlač, mäso, kvety,
2 pohostinstvá, hríbik/
- negatívne prijatie nového obchodného
centra dotknutými miestnymi podnikateľmi s potravinárskymi výrobkami
- zmenšenie parkovej plochy v zóne
A.S. – lekáreň VIVA
- obmedzenie trhového predaja
v predmetnom mieste

Riziká (hrozby)

Vizualizácia budúceho námestia pred Domom kultúry vo Svite.

- odchod obchodného zariadenia z mesta
v prípade ekonomickej neefektívnosti –
/na spätné odkúpenie pozemku bude
mať mesto Svit zmluvne ustanovené
prednostné právo/
- ukončenie určitého druhu podnikateľskej
činnosti v meste pod vplyvom konkurencie
- v budúcnosti nemožnosť, alebo
obmedzenie rozšírenia športovej haly
severným smerom
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Reakcia primátora mesta na otvorený list
Vážení občania!
Za dva roky a tri mesiace, čo som primátorom mesta, dostal som viacero otvorených listov, petícií, výziev, ale aj udaní, takže je to
priestor na zamyslenie. Všetky prípady mali
spoločného menovateľa a to osobné záujmy
buď jednotlivcov, alebo určitých skupín obyvateľov, ktorí chceli získať pre seba určité
výhody, alebo presadiť také riešenia, ktoré
sú podľa nich oprávnené, ale v skutočnosti
boli na úkor ostatých občanov.
Je známe, že naše mesto dostalo ponuky
podnikateľských subjektov vystaviť v meste
potravinový supermarket s predajnou plochou okolo 750 m2 s tým, že okrem vlastnej
stavby predajných plôch a verejného parkoviska, sa budú podieľať na rekonštrukcií okolia, podľa potrieb mesta. Záujem prejavili
o najproblémovejší priestor, mnoho rokov
kaziaci celkový dojem z nášho mesta a to
priestor autobusovej stanice a časti parku za
drevenými búdami. Pretože ponuky predstavujú veľmi zaujímavé riešenia, stretli sa
s podporou väčšiny poslancov mestského
zastupiteľstva. V týchto dňoch prebiehajú záverečné rokovania a verím, že mestské zastupiteľstvo vyberie pre mesto najzmysluplnejšiu alternatívu.
S touto problematikou súvisí aj posledný
otvorený list, ktorý bol doručený na mestský
úrad s požiadavkou, aby bol zverejnený
a aby si ho mohli prečítať aj občania mesta.
Predložila ho skupina 30 občanov, ktorí si
hovoria malí, alebo drobní podnikatelia. Hlavným cieľom listu je dosiahnuť to, aby sme
v meste nerealizovali projekt malorozmerového potravinového supermarketu, lebo sa cítia ohrození v podnikaní a teda chcú, aby
sme ponechali veci v meste tak, ako sú, teda zachovali status quo v tomto smere.
Dnes, keď je legislatíva pre slobodu podnikania a sú podmienky pre voľný trh, žiadajú
od mesta nikoho ďalšieho na trh v meste nepripustiť, žiadnu ďalšiu konkurenciu. Ako ste
čítali v minulom čísle našich novín, zvolali
sme dve stretnutia s podnikateľmi v meste.
Prišlo len niekoľko malých, alebo drobných
podnikateľov a jediný problém ktorý ich zaujímal, bol nepustiť voľný predaj v Dome kultúry, v Mladosti, na autobusovej stanici, atď.
Ale to nie je riešenie, uzatvoriť sa do akéhosi
„čínskeho múru“, kde nemá nikto iný prístup, alebo len ten, koho si malí a drobní
podnikatelia vyberú.
Teraz by som dal odpoveď autorovi listu
a signatárom na margo projektu:
K bodu 1: Prvé rokovanie malo vedenie
mesta s vedením SAD v Poprade
s riaditeľom SAD Ing. Melicharom a jeho námestníkom Ing. Jurečkom. Po analýze využitia spojov a ich potreby v čase špičiek, bolo
vedením SAD konštatované a mestu písomne potvrdené, že dnešná kapacitná potreba
autobusových stojaniek na SAD vo Svite je 8
miest, vrátane diaľkových liniek. Takže, autor
listu a signatári, stačilo zdvihnúť telefón
a tieto údaje si overiť vo vedení SAD.
Dostávame sa k problému čakania cestujúcich a ich bezpečnosti. Začneme bezpečnosťou. Dnešná stanica SAD je značne
poškodená, asfaltová plocha splývajúca
s dvomi komunikáciami, ktorú lemujú z vý-

chodnej strany nevkusné stánky umiestnené
v drevených búdach, z južnej nefunkčná budova stanice SAD a do toho všetkého stánkový predaj a čosi ako „tržnica“. Na asfaltovej ploche nie sú žiadne nástupištia, zábradlia, atď. Ľudia a autobusy sa voľne pohybujú po jednej ploche. Naši predchodcovia
nám z hľadiska bezpečnosti zanechali absolútne nevyhovujúcu autobusovú stanicu
a môžeme byť radi, že tam dosiaľ došlo len
k jednej väčšej tragédií. Môžem zodpovedne
vyhlásiť, že takúto z hľadiska bezpečnosti
nevyhovujúcu autobusovú stanicu nenájdeme v žiadnom meste na Slovensku. Niečo
podobné by sme našli snáď len v niektorých
rozvojových štátoch.
Teraz je tu možnosť rekonštruovať autobusovú stanicu z iných, ako mestských zdrojov. Asanovali by sa nevkusné a škaredé búdy a stará nefunkčná čakáreň. Rekonštrukciou by sa oddelila plocha stanice od mestských komunikácií obrubníkmi a zelenými
pásmi. Na stanici by vybudovali príjazdovú
a výjazdovú komunikáciu, stanica by dostala
nový asfaltový povrch, vybudovali by sa prestrešené a zábradlím oddelené nástupištia,
k dispozícií budú nové WC atď. Všetko bude
spĺňať bezpečnostné normy.
K bodu 2: Predpokladám, že autor listu
nemá priestorovú predstavivosť, ináč by takúto argumentáciu nenapísal. Ide
o parkovisko pred obchodom z predajnou
plochou 750 m2 . Aj najzarytejší odporca
projektu musí uznať, že ďalšie verejné parkovisko s počtom miest cca 50, veľkosťou podobné ako pri zdravotnom stredisku, podstatne zvýši možnosti parkovania v tejto časti
nášho mesta, nielen pre návštevníkov predajne, ale i návštevníkov inštitúcií ktoré
v otvorenom liste spomína. Nemám k tomu
čo viac dodať. Tomuto argumentu zo strany
autora chýba akákoľvek zmysluplnosť.
K bodu 3: Poďme k faktom. Národná
diaľničná spoločnosť, ako vyvolanú akciu
schválenú vládou SR, vybuduje cestu
z Batizoviec do Svitu popod železničnú trať.
Križovatka, zároveň i odbočka do Batizoviec
bude vybudovaná pred spoločnosťou Tatraspol. Od tejto križovatky bude smerom na Žilinu vybudovaný nový odbočovací pruh, ktorý
bude končiť pri odbočke na starú stanicu.
Tým, že sa vybuduje nový odbočovací pruh,
bude križovatka do Svitu svetelne riadená.
Čakáme na otvorenie diaľnice cez tunely,
vtedy začne táto stavba. Realizovať ju budú
IS Košice.
Cestu SNP chceme v rámci už vyhlásenej
výzvy „regenerácia sídiel“ realizovať z fondov
EÚ. Cesta bude okrem iného pred Spolcentrom rozšírená o šírku súčasného chodníka
zo západnej strany. Tieto opatrenia podstatne zlepšia situáciu na uvedenej komunikácií
i križovatke. Treba povedať i to, že jeden zásobovací kamión raz za tri dni, ktorý príde
v ranných hodinách a dve až tri zásobovacie
vozidlá strednej kategórie, ktoré budú zásobovať predajňu, ani za dnešnej situácie žiadne problémy nespôsobia. Obavy autora a signatárov z náporu zásobovacích áut sú absolútne neopodstatnené a vykonštruova-né.
K bodu 4: Na architektonickom riešení
budúceho supermarketu si vedenie mesta

dá veľmi záležať. Architekti, ktorí projekt pripravujú, vychádzajú z prvkov „Baťovej architektúry“. Táto časť mesta bude vkusne
a moderne riešená.
Hospodárske, kultúrne a spoločenské centrum mesta budujeme smerom pošta až obchod Lukáč. Časť centrálnej zóny od pošty
ku Domu kultúry je už hotová a pred dokončením je projekt centra mesta z druhej strany Domu kultúry, ktorý je zobrazený v týchto
novinách. Financovanie centra mesta by
sme chceli zabezpečiť s prostriedkov EÚ.
Aký je prínos zriadenia potravinového supermarketu v meste? Na mestskom zastupiteľstve sme analyzovali jeho výhody, nevýhody, príležitosti i riziká, študentom známou
metódou SWOT. Môžete si ju prečítať na str.
8. Nebudem to ďalej komentovať.
V otvorenom liste mi autor a signatári vyčítajú, že kupovaním slovenských výrobkov
podporíme sami seba a že ja konám naopak.
Bolo by zaujímavé, keby všetci podpísaní
podnikatelia v otvorenom liste vo svojej predajničke, alebo prevádzke dali na jednu kopu slovenské výrobky, ktoré predávajú a na
druhú zahraničné. Niektorí z nich by slovenský výrobok ani nenašli. Podobné myslenie
je hodné predchádzajúceho režimu, ale pre
dnešnú dobu je škodlivé a nerealizovateľné.
Nedá mi, aby som nenapísal ešte jednu
skutočnosť. Pozrel som sa na pečiatky
30-tich podpísaných malých, alebo drobných podnikateľov, ktorí sa cítia ohrození potravinovým supermarketom. Vidím tu železiarstvo, plynoservis, tri kvetinárstva, kaderníctvo, niekoľko textilných predajní, porcelán elektro, dve predajne nábytku, obuv, farby
a laky, klenoty, bicykle, chovateľské potreby,
kaderníctvo, dokonca jedna lekáreň, atď.
Skutočne dotknutých som narátal len dvoch,
mäsiarstvo a cukrovinky. Nechcem týmto
konštatovaním znevažovať otvorený list, veď
dnes je demokracia a každý si môže povedať, alebo napísať čo chce. Ale napísať do
otvoreného listu primátorovi, štatutárnemu
zástupcovi mesta Svit, že „sa riadi názorom
– po mne potopa“, to si už vyžaduje odvahu.
Je to prejav na hranici spupnosti až drzosti.
Myslím si, že tento názor malých, alebo
drobných podnikateľov musia vedieť aj
občania, že všetko, čo sme urobili v meste
za dva volebné roky a to, na čo sa ešte
chystáme, je podľa nich vlastne „potopa“.
Ako predstaviteľ mesta jedno pozitívum na
tomto liste vidím - tú jednotu, s akou podpísaní k problému pristúpili. Pripomína mi to
mušketierov, všetci za jedného, jeden za
všetkých. Verím, že takto jednotne sa začnú
zaujímať i o dianie v meste. Ako podnikatelia
vytvárajú nadhodnotu a zisk. A v meste je taká veľká potreba podporovať a sponzorovať
kultúru, mládež, športovcov, ich akcie, súťaže a rôzne podujatia. Skutočnosť je taká, že
zatiaľ to všetko podporuje a sponzoruje
CHEMOSVIT, a. s., jeho dcérske spoločnosti, mesto Svit a niekoľko súkromných firiem, ktorých možno zrátať na prstoch jednej
ruky. Ostatných to nezaujíma.

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta
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Fašiangové posedenie baťovcov
Tak, ako každý rok, i tentokrát sa členovia na deň
s fašiangovým posedením pri hudbe veľmi tešili. Konalo sa
v jedálni HOMI, kde sa vždy cítime veľmi dobre. Vkusne
naaranžované stoly s kytičkami vo farbe servítok dotvárajú
príjemné prostredie. Je to zásluha pracovníčok jedálne.
Za výbornú večeru a šišky patrí poďakovanie šikovným
kuchárkam. Zvlášť obdivujem našich členov a členky, ako
sa len dokážu baviť, tancovať a spievať! To nemá chybu!

ani ísť domov. Každá akcia končí
rozlúčkou. Aj my sme si na dobrú noc

zaspievali a už dnes sa tešíme na
najbližšie podobné stretnutie. Ďakujem všetkým prítomným členom za
pekný večer a teším sa na stretnutie –
tentokrát na zájazde.
Anna Bérešová,
členka výboru pre kultúru

V ten večer v nás ožila mladosť. Za toľké roky sme už ako
jedna veľká rodina. Hoci členovia majú poväčšine nad 75
rokov, radosť, priateľstvo a veselosť v nich stále pretrváva.
Do rezkého tanca nám hral náš mladý diskdžokej Milan
Remeň, ktorý sa medzi nami cítil rovnako príjemne. Počas
večera nechýbala tombola s rôznymi cenami a spev, ktorý
sa cez prestávky ozýval sálou.
O veselú náladu nebola núdza, veď Marienka Horvátová
jej má aj na rozdávanie. Pri takejto dobrej nálade sme
zabudli na každodenné starosti a veru sa nám nechcelo
Na foto zľava Mária Berníková, Mária
Horvátová, Mária Englerová a Gustáv Hraška
v družnej debate.

Koncert s príchuťou exotiky
V stredu 25. marca usporiadala ZUŠ vo Svite koncert ku
Dňu učiteľov, ktorý sa konal podobne ako Vianočný koncert
v priestoroch Spolcentra vo Svite. Bol výnimočný tým, že ZUŠ
Svit naň pozvala hostí - Martinku Bobáňovú a Miloša Bobáňa
z Terchovej. Martinka bola finalistkou súťažnej relácie Slovensko má talent a spoluprácu so ZUŠ Svit nadviazala rodina Bobáňová z Terchovej prostredníctvom relácie Modré
z neba. V tejto relácii účinkovala žiačka ZUŠ Esterka Ko, ktorá má šesť rokov ako Martinka.

Pre Esterku, ktorá pochádza
z ďalekého Soulu a veľmi rada
spieva slovenské ľudové piesne, vysnívala jej pani učiteľka
Zdenka Križanová, aby si mohla
tieto piesne zaspievať v televíznej relácii so svojou známou
rovesníčkou Martinkou. Zámer
sa podaril, obe dievčatá sa
veľmi skamarátili a dohodli sa,
že sa budú aj naďalej navštevovať a príležitostne spolu
vystupovať.
Koncert sa niesol vo veľmi
príjemnej atmosfére a okrem
tónov klavíra, huslí, akordeónu,
gitary, flauty, spevu, žiackej
ľudovej hudby, tanca, zazneli

V televíznom štúdiu

piesne z Terchovej, ktoré si
pripravili naši hostia. Na záver
zaspievali Esterka a Martinka
spoločne pesničku Tancuj, tancuj, vykrúcaj, za ktorú boli obe
odmenené búrlivým potleskom.
Martinka si našla vo Svite veľa
svojich fanúšikov a jej otec
Miloš vyjadril presvedčenie, že
ich spolupráca so ZUŠ vo Svite
bude pokračovať.
Tento slávnostný koncert sa
vydaril a všetci diváci odchádzali
spokojní. Milým ukončením
príjemného
večera
bolo
odovzdanie kvetov žiakmi ZUŠ
všetkým učiteľom za ich prácu.
Monika Bobríková

Pekný koncert k sviatku učiteľov v podaní dvoch malých umelkýň príjemne naladil všetkých prítomných.
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Rekord v čítaní prekonaný
Každoročne sa v marci snažíme v Mestskej knižnici vo Svite osloviť čo najviac svojich používateľov. Tento rok sme pripravili hlavne podujatia pre deti, cieľom bolo motivovať ich k čítaniu a k pravidelným návštevám knižnice.

Ilustrácie v knihách – to bola téma
pre deti materskej školy. Cyklus
informačnej výchovy pre tento
vekový stupeň je zameraný na
informácie o knihách, ich tvorbe
a práci s nimi. Počas jednotlivých
stretnutí deti pomocou príbehov
a knižných ilustrácií oboznamujeme
i so zásadami Dohovoru o právach
dieťaťa. Veľmi sa tešíme, že sme
i tento rok mohli v našich
priestoroch privítať a slávnostne
prijať za čitateľov knižnice žiakov
prvých
ročníkov
obidvoch
základných škôl.
16. marca – v deň ľudovej
rozprávky sme sa zapojili do
celoslovenského podujatia „Hľadá
sa Dobšinský“. Úlohou bolo
prehľadať svoje domáce knižnice,
povaly i pivnice a všetky nájdené

knihy
Pavla
Dobšinského
doniesť do knižnice. Všetci
zúčastnení dostali do kníh
pamätné značky a boli zaradení
do celoslovenského zlosovania
i zlosovania v našej knižnici.
Drobné ceny získali: Janko
Mareček, Lenka Bieliková
a Michaela Mrštinová. Najstaršie
nájdené publikácie boli z roku
1958 s ilustráciami Martina
Benku. Chceme poďakovať pani
Malotovej za ich prepožičanie na
výstavu kníh z tvorby Pavla
Dobšinského.

Pre žiakov 2. až 7. ročníkov
základných škôl a špeciálnej
základnej školy mesta sme už
tradične pripravili výstavu nových
kníh, zakúpených do oddelenia
pre deti a mládež. Výstava
prebiehala v rámci Týždňa
slovenských knižníc a bola
spojená s hovorenými bibliografiami. Zúčastnilo sa jej 20
žiackych kolektívov v počte 386
detí.
Vyvrcholením bol najpočetnejší
detský čitateľský maratón

MAREC
- Mesiac knihy
„Čítajme si...“, ktorý 26. marca
2009 zorganizovala Linka
detskej istoty pri SV pre UNICEF
v spolupráci so Slovenskou
asociáciou knižníc a ďalšími
partnermi. Pokúsili sme sa
prekonať minuloročný rekord
v „Najpočetnejšom detskom
čitateľskom maratóne“ na
Slovensku, a tým sa zapísať do

Svitský kalendár je naj

Slovenskej knihy rekordov. Deti
čítali
rozprávky
Ľubomíra
Feldeka od rána do tretej hodiny
popoludní. Každé dieťa, ktoré sa
do čitateľského maratónu
zapojilo, sa v knižnici podpísalo
na pamätný plagát. U nás vo
Svite sa v spolupráci so
základnými školami podujatia
zúčastnilo 103 detí. Výsledky
všetkých príjemne prekvapili - do
druhého ročníka detského
čitateľského maratónu „Čítajme
si“ sa zapojilo 95 knižníc a ich
pobočiek a celkovo 10 798 detí.
(v roku 2008 to bolo 27 knižníc
a 2 912 detí). Všetci zapojení
budú zaradení do zlosovania
o 10 knižných cien.
Dúfame, že tieto podujatia
inšpirujú deti k tomu, aby vo
chvíľach voľna siahli i po
knihách. Veď čítanie nielen
obohacuje slovnú zásobu, ale
rozvíja
aj
obrazotvornosť,
fantáziu a ovplyvňuje životné
hodnoty..
Daniela Šipošová

Jánošíček ide na
krajskú súťaž

V snahe zviditeľniť práce detí výtvarného odboru
Základnej umeleckej školy vo Svite sa z iniciatívy
učiteľky tohto odboru Aleny Kolumberovej rozvinula
spolupráca s Nadáciou Chemosvit a.s. Tá pomohla
najskôr dotáciou na zarámovanie prác detí a
následne dotáciou na vydanie kalendára „Naše
slniečka“. Pozostáva z množstva výtvarných dielok
detí - žiakov ZUŠ vo Svite. Pri jeho grafickom
stvárnení výrazne pomohol grafik odd. priemyselného dizajnu Chemosvitu Fólie, a.s. František
Žoldák ml. Kalendár pokrstili primátor Svitu R.
Abrahám a predseda Nadácie Chemosvit J.
Lučivjanský, následne bol prihlásený do

Na regionálnej prehliadke
detských folklórnych súborov,
ktorá sa konala v sobotu 28.
marca vo Svite sa zúčastnil aj
náš DFS Jánošíček s programom „Luc, Luc, Lucia“ v
choreografii Vlasty Horňákovej.
Spomedzi štyroch súborov
okresu Poprad – zo Svitu,
Štrbianček zo Štrby, Venček z
Popradu a Šuňavček zo Šuňavy
Jánošíček získal diplom a cenu
za umiestnenie v Zlatom pásme
s postupom na krajskú súťaž,
ktorá bude v Raslaviciach.
Veríme, že tam získajú cenné
skúsenosti a ďalší úspech, ktorý
im prajeme!
-red-

Predseda Klubu fotopublicistov SSN Ing.
Vladimír Bárta odovzdáva ocenenie do rúk
A. Kolumberovej.

celoslovenskej súťaže, organizovanej Klubom
fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci s Úniou miest Slovenska,
Zväzom polygrafie na Slovensku. Tu v kategórii
Regióny získal nádherné 1. miesto.
Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo v polovici marca v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici.
Foto: K. Nowak

Dobrovoľný hasičský zbor
Vás pozýva
na súťaž hasičských
družstiev mužov a žien

“O putovný pohár
primátora Svitu”,
ktorý sa uskutoční
3. mája 2009 o 10.00 h.
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Z denníka polície

Čo sme to za ľudia?
Nový, zvonku krásny 80 bytový dom pri hoteli Mladosť sa zaradil
k objektom, ktoré sa veru nemajú čím chváliť. „Panebože koho ste to
tam nasťahovali!?“ opýtala sa ma minule známa, ktorá sa prechádzala touto lokalitou.
Neuveriteľný neporiadok okolo domu ostro kontrastoval s peknou farebnou
fasádou. Nájomníci (kto však vie a povie - ktorí ?!) vyhadzujú z okna priamo pred
dom odpadky. Dokonca vraj
zaregistrovali, ako niekto
z balkóna močí! Sťažností
pribúda. Od samotných pobúrených slušných nájomníkov od domových dôverníkov ale i hostí a vedenia
hotela Mladosť.
Mestu to veru dobrú
vizitku nerobí. A tak sa
počas prvého aprílového
týždňa vybrali Technické
služby a pracovníci Malej
obecnej služby ku tomuto
domu, vyčistili a odpratali,
čo tam našli. Ponúkli teda
nájomníkom akýsi „štartovací balíček“, ktorý však
nemôže byť samozrejmosťou. Teraz by malo okolie
domu vyzerať ako okolie kultúrnych a kultivovaných nájomníkov. Je len na nich, ako
dlho si ho udržia. My sa k tomuto problému vrátime aj v nasledujúcom vydaní novín
Foto: E. Cetl
pohľadom zainteresovaných. -vž-

Vo štvrtok 26. marca 2009 sa pred Spolcentrom uskutočnila
prezentácia asistenčnej služby ČESMAD ASSISTANCE a príslušnej
techniky. Službu, ktorou je vyslobodzovanie a odťahovanie vozidiel
s celkovou hmotnosťou nad 3,5 ton, prevádzkuje svitská spoločnosť
Chedos ako jedna zo šiestich na Slovensku. (epo)
Foto: M. Jurčák

 3. marca dostala mestská polícia telefonickú informáciu o túlavom psíkovi, šteniatku vo veku 3-6 mesiacov. Na druhý deň
bolo šteniatko prevezené do útulku v Kežmarku.
 7. marca počas vykonávania kontrol mesta v ranných hodinách MsP zistila porušovanie VZN mesta o vyberaní odpadu zo
smetných nádob. Osobám, ktoré túto činnosť vykonávali, hliadka na mieste dohovorila a odporučila im opustiť mesto Svit, nakoľko išlo o osoby z Batizoviec.
 10. marca v popoludňajších hodinách hliadka spolu so sociálnymi pracovníčkami mestského úradu riešila sprievod p. Mariána H. na ošetrenie do psychiatrickej ambulancie. Marián H.
neustále spôsoboval týranie svojej rodiny. Po vyšetrení bol prevezený sanitkou na psychiatrické oddelenie NsP Levoča.
 11. marca bola hliadka mestskej polície požiadaná riaditeľkou
špeciálnej ZŠ o asistenciu pri kontrole žiačok na požitie alkoholických nápojov. Žiačky tejto školy neprišli na vyučovanie a v
priebehu dopoludňajších hodín konzumovali alkoholické nápoje. Dobrovoľne sa priznali, že si kúpili víno. Štyri žiačky rómskeho pôvodu sa pri pití veselo zabávali, až zabudli na školské povinnosti.
 12. marca pán Mário B. z Nitry v uliciach mesta ponúkal na
predaj hodinky, ďalekohľady a holiace strojčeky. Člen hliadky sa
spojil s hliadkou OO PZ. Po kontrole mesta našli spomenutého
občana. Keďže menovaný nemal povolenie na predaj tovaru,
bola mu udelená bloková pokuta a taktiež mu bolo odporučené
opustiť mesto, čo aj učinil.
 13. marca sa v potravinách Sintra na ulici SNP dopustil krádeže bezdomovec Štefan G. Menovaný sa ku krádeži v plnej
miere priznal a preto bol následne predvedený na OO PZ Svit,
kde sa pri lustrácii ukázalo, že krádež je opakovaná. Riešenie
tohto problému prevzala OO PZ ako trestný čin.
 15. marca sa v nočných hodinách ozýval spev a krik z tribúny futbalového ihriska. Po príchode hliadka zistila, že na tribúne
sa nachádza osem osôb pod vplyvom alkoholu. Šetrením bolo
zistené, že alkoholické nápoje zakúpil Vladimír F., ktorý bol za
tento skutok predvedený na oddelenie štátnej polície a mladistvé dievčatá Kornélia Š. a Emília A. boli odvezené domov, k rodičom.
18. marca sa po telefonickej informácii MsP presunula na parkovisko ku hotelu Mladosť, kde bola v nočných hodinách ukradnutá nafta z dvoch vozidiel a to z nákladného Mercedesu stavebnej spoločnosti a dodávkového zásobovacieho vozidla.
Vzhľadom na vylomenie uzáverov nádrží na vozidlách vec prevzala na šetrenie hliadka OO PZ.
 19. marca v herni na ulici SNP bol okradnutý pán Miroslav G.
z Lučivnej. Vo vrecku svojej bundy mal značnú sumu peňazí,
ktoré mu niekto priamo z vrecka odcudzil. Podozrenie mal na
jedného z hostí, ktorý sa už v herni nenachádzal. Keďže miestnosť bola snímaná kamerovým systémom, čašníčka sa spojila s
majiteľom a hliadka OO PZ vyšetrovala túto krádež spolu s majiteľom herne.
 21. marca bola hliadka MsP privolaná do budovy Domova
mládeže. Dochádzalo tu k fyzickému napadnutiu ženy. Išlo o
Mgr. Ivetu P., ktorú napádal päsťami a inými fyzickými útokmi
Miroslav P. z Popradu. Žena bola odvezená RZP do NsP na
centrálny príjem na ošetrenie. Prípad Miroslava P. prevzala do
rúk štátna polícia.
 22. marca v ranných hodinách prijala hliadka anonymný telefonát o nebezpečnej jazde vozidla Fiat Punto modrej farby. Vo
vozidle sa nachádzali dve osoby, ktoré boli pod vplyvom alkoholu. Keďže hliadka mala podozrenie na jazdu pod vplyvom alkoholu, vozidlo zastavila a následne zistila, že vodič auta Roman
P. zo Svitu požil alkohol, čo bolo na ňom aj zjavne vidieť, a tiež
priznal, že nie je držiteľom vodičského preukazu. Jeho skutky
už patrili do kompetencie OO PZ vo Svite.
 26. marca čašníčka zo Snack baru Trafo oznámila, že má zákazníčku, ktorá sa k nej správa vulgárne. Hliadka mestskej polície zistila, že ide o Vieru K. z Kravian, ktorá bola silne pod vplyvom alkoholu a naďalej používala vulgárny slovník nielen na čašníčku, ale bezdôvodne aj na hliadku. MsP ju vyzvala, aby opustila zariadenie, čo aj uposlúchla.
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Tanečná zložka UK Fantázia
opäť úspešná
Sobota 21. marca bola pre dievčatá z tanečnej zložky
umeleckého klubu Fantázia viac než výnimočná. Kúpeľné mesto Bardejov bolo od rána až do skorých ranných
hodín plné tanečnej horúčky. Stretli sa tu tanečné kluby
z celého Slovenska, aby si zmerali sily.
Tanečná súťaž KESEL DANCE CUP 2009 bola tento rok
plná silnej konkurencie. Bolo
naozaj veľkým prekvapením,
keď sa naša mládež v kategórii
scénického tanca ocitla po vyhodnotení najlepších trinástich
choreografií v semifinále. Súťaž obsahovala všetky techniky
scénického a módneho tanca.
O to nádhernejšia bola radosť
našich dievčat, keď sa pri vyhlasovaní výsledkov zo šiestich
najlepších tanečných klubov v
semifinále umiestnili na krás-

nom druhom mieste a to z príznačným názvom choreografie
"DÚFAM". Únavu z celého dňa
hneď zastrela obrovská radosť
a výskaniu nebolo konca. Týmto ďakujem našej mládeži Ivanke, Gabike, Simonke, Lenke,
Sárke za úspech ktorý dosiahli
vďaka našej trénerke a choreografke Janke. Zároveň ďakujem za trpezlivosť a bezpečný
odvoz Marcelovi. Prajem našim
dievčatám ďalšie úspechy.
Viera Piekielnická

Poďme sa túlať rozprávkou...

Malí ilustrátori
vystavovali
Marec je známy ako mesiac knihy. Súčasťou kníh sú aj
ilustrácie, bez ktorých by kniha nemala osobité čaro
a nenašla by svojho adresáta.
Centrum voľného času vo Svite usporiadalo výtvarnú súťaž Rozprávková krajina alebo Poďme sa túlať rozprávkou, ktorou dalo priestor deťom výtvarných krúžkov Centra voľného času vo Svite
a školských klubov detí pri základných školách vo Svite prezentovať sa ako ilustrátori rozprávkových kníh.
Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo 107 výtvarných prác. Z techník mala zastúpenie najmä maľba, kresba a rôzne kombinované techniky, novinkou boli pohyblivé obrázky a obrázky v podobe harmoniky. Námety boli rôznorodé. Deti zobrazovali svojich obľúbených
hrdinov, rozprávkové bytosti a zvieratká z kníh, ktoré najviac čítajú.
Práce boli hodnotené odbornou aj detskou porotou. Tie najkrajšie,
ocenené i najzaujímavejšie si mohla verejnosť prezrieť na výstave
v priestoroch Mestskej knižnice vo Svite.
Lenka Mačugová

Deti zaujímavá súťaž naozaj zaujala.

SOŠ mala najviac učiteľov - mužov...

Učiteľkám chýbali tanečníci
Pri pohľade na pozvaných hostí slávnostného stretnutia pri príležitosti
Dňa učiteľov v piatok 27.marca v kaviarni Spolcentra bolo jasné, že tanečné páry sa dajú vytvoriť len v minimálnom počte. Naše školstvo je totiž stále silne feminizované. To však nijako nebránilo pozvaným, aby sa
odviazali a dobre zabavili. Pri hudobnej skupine Vilema z Popradu im to
išlo vynikajúco. Program tentokrát pripravili žiaci ZUŠ vo Svite – ich ľudová hudba s malou „hviezdičkou“ relácie Modré z neba Ester Ko, akordeónové trio, speváčky Dominika Čapóová a Monika Rástocká a tanečná skupina Štýl. Tanec, striedaný s príjemnými rozhovormi, vládol až do
neskorého večera.
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V ZŠ Komenského ul.

Fašiangy, šport i testovanie
Vo fašiangovom období si aj naši žiaci v školskom klube detí zaplesali ako sa patrí na karnevale! V plnej paráde všakovakých masiek oslavovali tancom, spevom,
hrami a súťažami končiace obdobie plesov a tanca. V
tento deň boli kamarátmi všetci, vlk s líškou, čert s anjelom či princezná so strigou.
Od 2. - 6. marca. absolvovali žiaci 7. ročníka lyžiarsky kurz.
Začali sme priam ideálnymi podmienkami počasia, ale aj
prostredia a snehu v lyžiarskom stredisku Snowpark Lučivná.
Hoci nám už vo štvrtok a piatok počasie až tak neprialo, všetci sa naučili či zdokonalili v zjazdovom lyžovaní, absolvovali
preteky v obrovskom slalome a nadobudli dobrý pocit z úspešne prežitého týždňa.
11. marca 2009 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov
9.ročníka zo slovenského jazyka a matematiky. Aj naši žiaci
museli „pretrpieť“ prvú veľkú skúšku a snažili sa uspieť čo najlepšie. Testovania sa zúčastnilo 45 žiakov 9. ročníka našej
školy a sami sa hodnotili úspešne. Oficiálne výsledky sa však
dozvieme už onedlho, tak uvidíme, nakoľko boli sebakritickí.
Mgr. Monika Dudinská
učiteľka ZŠ Komenského

Tradičné vítanie nových občiankov mesta Svit. Na obrázku A. Pálešovej
šťastní rodičia spolu s viceprimátorom Milanom Lopušniakom.

Vansovej Lomnička
Krajská súťaž v prednese poézie a prózy, ktorú organizuje Únia
žien sa tohto roku konala v divadle v Levoči. Náš okres mal pomerne silné zastúpenie – tri súťažiace vrátane Emílie Nedzelovej zo Svitu. Súťažili recitátorky z 12-tich okresov a medzi postupujúcimi na
celoslovenské kolo v Banskej Bystrici bola aj Ľudmila Netíková z Po-vžpradu. Blahoželáme!

A ďalšie úspechy sa dostavili
Deň tanca 2009 - medziokresný dvojdňový festival nefolklórneho tanca,ktorý sa konal vo Svite, bol pre umelecký klub Fantázia nesmierne úspešný.

Čertovsky dobrí diabli!
Aj takto sa dá hodnotiť vystúpenie známej kapely Cigánski diabli, ktorá to v plnej paráde „rozbalila“ 26.marca na javisku vo Svite. Takmer vypredanému hľadisku predviedli viac, či menej známe hudbu – počnúc klasikou, cez temperamentné cigánske
skladby až po zaujímavú židovskú muziku. Diváci si mohli prekvapujúco vypočuť aj ozdobu kapely - Silviu Šarközyovú v náročnej, krásnej piesni, spievanej v jazyku jidiš. Tento koncert patril iste k tým, ktoré divákov nadchli a na ktoré sa nezabúda.

S tromi súťažnými choreografiami Jany Gregorovej získal tri ceny! Za
tanec „Mrazivá noc“ cenu za technické zvládnutie hudobného námetu,
Cenu poroty za choreografiu „...Skúsme to inak...“ a čo je úžasné –
získal i hlavnú cenu festivalu s choreografiou „Dúfam“.
Dvoch dní tanca 2009 sa zúčastnilo 31 kolektívov so 70-timi
choreografiami z okresov Poprad, Levoča, Stará Ľubovňa a Kežmarok.
Celkom si na svitskom javisku súťažne zatancovalo do 700 detí.
Na tomto festivale sa zúčastnila aj TS Štýl pri ZUŠ vo Svite a TDK ZŠ
Mierová v kategórii do 11 rokov.

Jedna z prvých predajní potravín vo Svite - “U Lukáča”. Dňa
1. novembra 1962 tu bola i napriek nesúhlasu občanov a funkcionárov MsNV otvorená prvá samoobsluha. V tom čase sa stretla
s nevôľou občanov, nakoľko kupujúci museli čakať vonku pred
obchodom, kým sa uvoľnia nákupné košíky... Toľko malý exkurz do
histórie...
Foto: E. Potočná
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ÚSPECHY NAŠICH MODELÁROV
Klub plastikových modelárov Tatranskí orli Poprad – Svit organizoval 21.-22. marca 2009 v
SOU stavebnom v Poprade 19. ročník súťaže PLASTIC SESSION 2009. Je to súťaž s medzinárodným obsadením, a tak ako po iné ročníky, zúčastnili sa jej modelári nielen zo Svitu, Popradu a okolia, ale z celého Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska.
Žiaci, juniori i seniori predstavili svoje plastikové a papierové
modely prúdových a vrtuľových
lietadiel, vrtuľníkov, bojovej techniky, áut, motocyklov a ostatnej
cestnej techniky, figúrok, lodí a
diorám vo viac ako dvadsiatich
súťažných kategóriách.
Všetkých viac ako 300 modelov mohli obdivovať aj diváci na
sprístupnenej výstave. Medzi
nimi aj viacerí obyvatelia nášho
mesta, ktorí vedia oceniť krásu a
dokonalosť technických miniatúr
a podporiť tak modelárov v ich
záľube.
Svitských modelárov zastupovali na súťaži najmä členovia
plastikovo-modelárskeho krúžku
CVČ vo Svite. Ich modely zaujali
aj odbornú porotu, a tak sa mladí
modelári umiestnili na popredných miestach v niekoľkých
žiackych súťažných kategóriách.

V kategórii modelov áut bez
rozdielu mierky sa umiestnil
Michal Ferjančík na 1. mieste s
modelom Corvette a na 3.

Pohárom KPM Tatranskí orli. V
kategórii lietadiel a vrtuľníkov v
mierke 1:72 sa s modelom
CANADAIR umiestnila Nela

mieste Matúš Mičian s Dodge
Viperom. Za svoj model Corvetty
bol Michal Ferjančík ocenený aj

Gloriková na 4. mieste a získala
Cenu za najlepší model
postavený dievčaťom. V kategórii

bojovej techniky sa Kristián
Cehula s tankom T-34 umiestnil
na 6. mieste a Klub Vojenskej
histórie z Popradu mu udelil
zvláštnu cenu za najlepší model
sovietskeho tanku z 2. svetovej
vojny.
Zo Svitu sa na Plastic session
predstavil aj junior Matej
Monček. V kategórii lietadiel a
vrtuľníkov v mierke 1:48 s Focke
Wulfom FW 190/A-5 získal 2.
miesto
Okrem víťazov v súťažných
kategóriách boli udelené rôzne
prestížne ceny.
Pohár primátora mesta Svit
získal Miroslav Martinko z Popradu za model M8 Greyhound a
Cenu Centra voľného času vo
Svite za zaujímavú kolekciu
modelov lodí Michal Kováčik z
Novej Lesnej.
Je veľmi dobré, že sa naši
mladí modelári prezentovali so
svojimi prácami na tejto medzinárodnej súťaži a konfrontovali svoje úsilie i v takej silnej
konkurencii, aká sa opäť stretla
na Plastic session.
N. Kumorovitzová

Plavecká štafeta
Je všeobecne známe, že predstavitelia
mesta všestranne podporujú športovo-pohybové aktivity Sviťanov. V marci ďalšou zo
širokého spektra podujatí, v tomto roku venovanou i 75. výročiu Svitu, bola plavecká
štafeta. Už po tretíkrát mal možnosť voľného vstupu do plavárne každý, kto prejavil
záujem o aktívny pohyb vo vode.
Od ôsmej hodiny rannej, keď
štafetu odštartoval pán primátor,
až do večera si dvanásť hodín
odovzdávali štafetu malí i veľkí
plavci, žiaci, deti s rodičmi, mládež, dospelí. Každý mal odplávať aspoň 100 metrov, mladšie
deti v skupinách aj kratšie úseky,
ale na svoje si prišli aj vytrvalci.
Najmladšou účastníčkou bola
iba päťročná Sabinka Kukurová,
ktorá v rukávnikoch so svojou
mamou preplávala 250 metrov.
Najviac odplával Branislav
Bartko, až 15 000 metrov.
Aktívne plávalo 170 plavcov a to

nielen zo Svitu, ale aj deti
z Važca a rodiny z okolitých obcí a
miest, pravidelní návštevníci
plavárne. Spolu zaplávali 127
375 metrov, čo je priemer na
plavca 750 metrov. V porovnaní
s prvým ročníkom je to síce
menej účastníkov, ale podstatne
viac odplávaných metrov.
Každý, kto prišiel a plával,
urobil niečo pre svoje zdravie.
Organizátori si dali za cieľ nielen
propagovať zdravý životný štýl a

Žiacky basketbalový turnaj
Centrum voľného času vo Svite v spolupráci s mestom, BKM
Svit a MŠK Iskra Svit organizovalo v marci k 75. výročiu nášho
mesta v telocvični ZŠ na Mierovej ul. žiacky basketbalový turnaj.
Na priateľské zmeranie si síl s na- ťažných pravidiel SBA. Úroveň
šimi jedenásť až trinásťročnými zápasov bola veľmi dobrá. Všetci
chlapcami a dievčatami prijali po- mladí basketbalisti prezentovali
zvanie družstvá chlapcov z Po- svoju šikovnosť, húževnatosť a
pradu a Rožňavy. Hralo sa systé- bojovnosť. Najmä dievčatá, ktoré
mom každý s každým podľa sú- všetky zápasy odohrali s chlap-

možnosti na športovanie, ktoré
sú v meste k dispozícii, ale
najmä podporiť snahu a potrebu
obyvateľov v pohybe tráviť voľný
čas, rozvíjať záujmy najmä našej
mladej generácie, ukázať im
pozitívne stránky nevšedného
využívania voľného času. Nie
náhodou si organizátori vybrali
dátum 25. marec – Deň boja za
ľudské práva, pretože každé
dieťa má právo na všestranné

rozvíjanie svojich záujmov.
Atmosféra na plavárni bola
vynikajúca. Všetci účastníci si
pochvaľovali možnosť voľne si
zaplávať. Poďakovanie za úspešné podujatie patrí najmä
pracovníkom plavárne a potom
vedeniu mesta, CVČ a učiteľom
oboch základných škôl a strednej odbornej školy.
N. Kumorovitzová

cami. Aj keď napokon prehrali,
boli ostatným družstvám rovnocenným súperom.
Poradie:
1. BK Poprad
6 b. 173:79
2.BKM CVČ Svit 5 b. 135:120
3.BK ŠPD Rožňava 4 b.113:134
4.MŠK CVČ Iskra Svit 3 b.
82:174
Cieľom tohto žiackeho turnaja
bolo prezentovať činnosť basket-

balových klubov a krúžkov v meste a prispieť k ich výkonnostnému
rastu. V máji a v júni sa budú konať ďalšie dva podobné žiacke
basketbalové turnaje, na ktorých
sa predstavia ďalšie družstvá a
basketbaloví nadšenci sa môžu
pripravovať už na tretí basketbalový maratón.
N. Kumorovitzová
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Dve striebra pre bežecké nádeje
Sobota uprostred marca 2009 patrila v Michalovciach
vytrvalostným bežcom, ktorí súťažili o tituly a medailové umiestnenia na MAJSTROVSTVÁCH VÝCHODNÉHO
SLOVENSKA (Prešovský a Košický kraj) V CEZPOĽNOM
BEHU.
Pretekári absolvovali typický kros v náročnom teréne, pričom na
väčšine trate bojovali nielen so súpermi, ale i s blatom.
Podtatranskú atletiku zastupovala aj skupinka mladých bežkýň AO
Svit, žiačok ZŠ Mierová, pod vedením učiteľa a trénera Mgr.
Ladislava Potočného. Podarilo sa im vybojovať dve druhé miesta
a jedno štvrté.
Prvú striebornú medailu získala 13-ročná
Stanislava Lajčáková v
kategórii mladších žiačok
na 1000 m (na obr.)
Druhú striebornú medailu pre našu atletiku vybojovala 11- ročná Denisa
Chudjaková v kategórii
najmladších žiačok na
500 m. Bez medailového
zisku ostala Veronika
Austerová v kategórii
starších žiačok na 1500
m, ktorá obsadila štvrté
miesto - k medailovému
umiestneniu jej chýbali
len tri sekundy.
-db-

František Gallik v príprave na svetový
šampionát ultrabežcov úspešný
Bežecký klub 05 Furča v Košiciach usporiadal v sobotu
21. marca 2009 pod záštitou starostky mestskej časti
Dargovských hrdinov Mgr. Moniky Smolkovej Furčiansky maratón - Memoriál Štefana Semana.
Toto podujatie, ktoré v tomto roku vstúpilo už do svojho šiesteho
ročníka, i keď sa koná v Košiciach, má tak trochu i tatranský
nádych. Organizuje sa ako spomienka na úspešného košického
vytrvalostného bežca Štefana Semana, ktorý tragicky zahynul
počas tréningového bežeckého sústredenia vo Vysokých Tatrách
pod Veľkou Svišťovkou vo februári 1997.
Na 42 195 m dlhú trať sa v prvý jarný deň postavilo spolu 53
maratóncov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Nechýbal
medzi nimi ani slovenský reprezentant v ultrabehoch 58- ročný
František Gallik zo Svitu, zmenový robotník Chemosvitu, a.s., člen
AO Svit. Súťaž absolvoval v rámci prípravy na svetový šampionát v
behu na 24 hodín (bez rozdielu veku!), na ktorom bude
reprezentovať Slovenskú republiku
druhého mája v Taliansku. Napriek
blížiacej sa šesťdesiatke sa počas
dlhých zimných mesiacov pripravoval
veľmi zodpovedne s elánom mladíka,
čo si isto všimli i návštevníci lesoparku Baba v okolí Svitu, Lopušnej
doliny, či Vápenice. Kvalitnej príprave zodpovedá i excelentný výkon,
ktorý sa mu v náročných podmienkach v Košiciach podarilo dosiahnuť.
V absolútnom poradí bez rozdielu
veku dobehol na deviatej pozícii tesne za najlepšou osmičkou ocenených pretekárov, pričom dosiahol
výkon 3:16:09 hod. V kategórii nad
50 rokov bol tretí najrýchlejší.
-db-

Družstvo žiačok s trénerkou M. Drobnou a vedúcim družstva S.
Mlynarčíkom, ktoré si vybojovalo postup na majstrovstvá Slovenska v Nitre.
Foto: M. Jurčák

Žiačky na majstrovstvách
Po zaregistrovaní Občianskeho združenia MŠK Iskra Svit v roku
2004 sa aktívni funkcionári Mgr. Ján Ryša, Štefan Koval, Ondrej
Vnenčák s trénerkou Michaelou Drobnou a ďalšími zanietencami
začali zaoberať prípravou žiakov a žiačok v populárnom športe vo
Svite - basketbale.
Pred rokom (1. 5. kraja umiestnilo na 2. Chcela by som im po2008) M. Drobná dala mieste a tým si vybojo- ďakovať za aktívny prído kopy dievčatá 3. a valo účasť vo finálo- stup k tréningom, ro4. ročníka ZŠ a po- vom turnaji o titul Maj- dičom za morálnu ale i
stupne ich začala za- stra Slovenska, ktoré vecnú podporu. Sasväcovať do tajov tejto sa uskutočnia 17. až mozrejme, naše aktivipeknej halovej hry, 19. apríla v Nitre.
ty nie sú možné bez
ktorá sa vo Svite viacNa margo tohto ús- podpory ďalších submenej uskutočňovala pechu nám M. Drob- jektov, najmä Centra
prostredníctvom BKM ná povedala: „Dostať voľného času, Mesta
sa na majstrovstvá Svit, ZŠ Mierová. Na
Svit s chlapcami.
V sezóne 2008/ Slovenska je sen kaž- finančné zabezpeče2009 sa dokonca pri- dého športovca. Nás nie účasti na majstrovhlásili družstvá do sú- to teší dvojnásobne, stvách Slovenska nám
ťaže a na prekvapenie nakoľko sme len v za- pomohla aj Nadácia
družstvo žiačok 4. a čiatkoch systematic- Chemosvit.
Naším
5. ročníka sa v rámci kej práce so žiačkami. cieľom je pokračovať
v rozvíjaní športových
záujmov detí vo Svite s
tým, aby sa vytvorila
kontinuita prechodu
žiačok vo vyšších ročníkoch ZŠ do Popradu, kde by pokračovali vo svojom športovom majstrovstve až
po extraligový kolektív.“
-ák-

František Gallik.
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